ว�สัยทัศน
กรุงเทพประกันภัย มุงเปนที่สุดในใจลูกคา
เราจะกาวไปขางหนาอยางโดดเดนดวย :
- สินคาและบริการที่หลากหลายตรงใจลูกคา
- ตอบสนองฉับไว สรางความประทับใจในบริการ
- บุคลากรคุณภาพ รูรอบดานประกันภัย
- ดำรงไวซึ่งองคกรคุณธรรม

สารบัญ
สัยทั น
น มสานกในพระม ากรุ า คุ พระ าทสมเดจพระปรมนทรม าภูมพล ดุลยเด
จุดเดน
ค ามภาคภูมใจ ป
สารจากประ านค ะที่ปรก า
สารจากประ านกรรมการ
ลัก ะการประก ุรกจ
น ย าย ละภาพร มการประก ุรกจ
ปจจัยค ามเสี่ยง
รายงาน ลการดาเนนงาน
ครงสรางราย ด
ราย ดจากการลงทุน
การลงทุนใน ลักทรัพย
สรุป ลประก การ าม รมาส
สรุป ลประก การในร ป
ค ะที่ปรก า
ค ะกรรมการ ละประ ั ค ะกรรมการ
ค ะ ู ร าร ละประ ั ค ะ ู ร าร
ค ามรั ด
สังคม
รายงานค ะกรรมการ ร จส
รายงานค ะกรรมการกา นดคา ทน ละสรร า
รายงานค ะกรรมการ รรมาภ าล
รายงานค ามรั ด
งค ะกรรมการ รายงานทางการเงน
รายงาน ง ูส ั ีรั นุ า
ง สดง านะการเงน
ง กา ร าดทุนเ ดเสรจ
ง กระ สเงนสด
ง สดงการเปลี่ยน ปลงส น งเจา ง
มายเ ุประก ง การเงน
านะการเงน
ารางสรุป ั ราส นทางการเงน
รายการระ างกัน
การลงทุนใน ร ัท ่น
ครงสราง งคกร
ครงสรางการจัดการ
ครงสรางการ ุน
การกากั ดู ลกจการ
การค คุมภายใน ละการ ร ารจัดการค ามเสี่ยง
มูลทั่ ป
ประเภท งการรั ประกันภัย

3

2
4

26
36

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ป
นั เปนป งค ามสู เสียครังย่งใ ที่สุด งป ง น า ทยทังประเท เม่ พระ าทสมเดจพระปรมนทร
ม าภูมพล ดุลยเด เสดจส รรค เม่ ันที่ ุลาคม
พระ งคทรงเปนพระม าก ั รย ันเปนที่รักย่ง งคน ทยทัง า
ล ดระยะเ ลา ป งการคร งรา ย พระ งคทรงประก พระรา กร ียกจที่สรางคุ ูปการ เนก นัน กประ า น
ละประเท า พสกนกร า ทยทุก มูเ ลาจง ยูใ รมพระ ารมีด ยค าม ยูเยนเปนสุ ล ดมา
ร ทั กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น น มสานกในพระม ากรุ า คุ ยาง าทีส่ ดุ ม ด ทีพ่ ระ าทสมเดจพระปรมนทร
ม าภูมพล ดุลยเด ทรงพระกรุ า ปรดเกลา ปรดกระ ม มพระรา ทาน รา งั ก ร ทั ใ เปน ร ทั ในพระ าทสมเดจพระเจา ยู ั
เม่ ันที่ เม ายน
่ง เปนสรมงคล ละเปนเกียร ประ ั สูงสุด ง ร ัท ค ะ ู ร าร ละพนักงานทุกคน ร ัท
จะ ระ นัก งคุ คาที่ ดรั พระม ากรุ า คุ ยาง าที่สุดม ดในครังนี ละรัก า ่ง ่ เสียง ันดีงามส ป
ทังนี เพ่ สดงค ามจงรักภักดี ละน มราลก งพระม ากรุ า คุ งพระ าทสมเดจพระปรมนทรม าภูมพล ดุลยเด
ร ัท ดจัดพ ีน มราลกในพระม ากรุ า คุ ละ สดงค าม าลัย ดพระ งคทาน ดังนี

4

พิธี วายสักการะและแสดงความอาลัย
วันที่ ตุลาคม
ร ทั จัดพ ี ายสักการะพระ รม ายาลัก พระ าทสมเดจ
พระปรมนทรม าภูมพล ดุลยเด เพ่ น มราลกในพระม ากรุ า คุ
ละ สดงค าม าลัย ดพระ าทสมเดจพระปรมนทรม าภูมพล ดุลยเด
ดยค ะ ู ร าร พนักงาน ส่ ม ล น ละพนักงาน ง ร ทั าง ที่ ยูใน
าคารกรุงเทพประกันภัยร มในพ ดี งั กลา พร มเปดใ ประ า นร มลงนาม
สดงค าม าลัย าคารกรุงเทพประกันภัย สานักงานใ

พิธีทาบุ ตักบาตรในการบาเพ กุ ลป าสมวาร
วันที่ ธันวาคม
ค ะ ู ร าร พนักงานสานักงานใ ละสา า งกรุงเทพ
ประกันภัย ร ม งพนักงาน ง ร ทั าง ที่ ยูใน าคารกรุงเทพประกันภัย
ร มพ ีทา ุ ัก า รพระสง รูป ในการ าเพ กุ ลป าสม าร
พ ี าเพ กุ ลคร
ัน เพ่ ายเปนพระรา กุ ล ดพระ าท
สมเดจพระปรมนทรม าภูมพล ดุลยเด พร มทังร มพ ีน มราลก
ในพระม ากรุ า คุ ละ สดงค าม าลัย ดพระ งคทาน ด ยการ
ร งเพลงสรรเสร พระ ารมี
รเ ดาน นา าคารกรุงเทพประกันภัย
สานักงานใ
พิธีทาบุ ตักบาตรในการบาเพ กุ ลสตมวาร
วันที่ มกราคม
ร ทั จัดพ ีทา ุ ัก า รพระสง
รูป ในการ าเพ
กุ ลส ม าร พ ี าเพ กุ ลคร
ัน ายเปนพระรา กุ ล ด
พระ าทสมเดจพระปรมนทรม าภูมพล ดุลยเด ดยมีค ะ ู ร าร
พนักงานสานักงานใ ละสา า พนักงาน ง ร ัท าง ที่ ยู ใน
าคารกรุงเทพประกันภัยร มพ ีทา ุ ดังกลา
รเ ดาน นา
าคารกรุงเทพประกันภัย สานักงานใ

กรุงเทพประกันภัยและมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยรวมเปนเจาภาพ
ในการบาเพ กุ ลพระบรม พพระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด
วันที่ มีนาคม
กรุงเทพประกันภัย ละมูลน กรุงเทพประกันภัย ร มเปนเจาภาพในการ าเพ กุ ลพระ รม พพระ าทสมเดจพระปรมนทร
ม าภูมพล ดุลยเด นา ดยนาย ัย สภ พน ในนามประ านกรรมการ มจ กรุงเทพประกันภัย ละประ านกรรมการ
มูลน กรุงเทพประกันภัย พร มด ยค ะ ู ร าร จาน น คน เ าร มพ ี พระที่นั่งดุส ม าปราสาท พระ รมม ารา ัง

โครงการในวาระพิเศษ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย
จัดสร้างห้องน�้าให้แก่โรงเรียน
6

จุดเด่น
พัน าท
การเปลี่ยน ปลง
ในรอบสินป
เ ียประกันภัยรั
กา รจากการรั ประกันภัย
คาใ จายในการดาเนนงาน
นทุนทางการเงน
กา รสุท จากการรั ประกันภัย
ราย ดสุท จากการลงทุน
กา รก น ักภา ีเงน ด
ภา ีเงน ด
กา รสุท

ปรั ปรุงใ ม

เม่ ันสนป
เงนสาร งเ ียประกันภัยที่ยัง ม เปนราย ด
ส น ง ู ุน
เทีย เปนราย ุน
กา ร ุน ันพน าน
จาน น ุน ุน
เงนปน ล
มูลคา ุน าม ั ี
งราคาสูงสุด ่าสุดใน ลาด ลักทรัพย
ราคาปด

าท
ลาน

ลาน

ความภาคภูมิใจ ปี 2559

เปนค ามสาเรจ ละค ามภาคภูมใจ ง ร ัท กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น ที่ ดรั ราง ัล ันทรงเกียร จาก งคกร
ันนาใน างประเท ่งสะท นใ เ น งคุ ภาพการใ รการที่ดี ละ ่ เสียง ง ร ัท ่งเปนที่ย มรั ในระดั สากล กยา
งค ามเปน ูนาใน ุรกจประกัน นา ภัย ง ทย ด ยาง ัดเจน ดยในป
ร ัท ดรั ราง ัล งค ามภาคภูมใจ ดังนี
รางวัลเกียรติย
รางวัล

จากงาน
จัด ดยน ยสาร
่งเปนน ยสารดาน ุรกจ เ ร กจ ละการเงน ่ ดัง งท ีปยุ รป ดยจะ
ม ใ กส า ันการเงนดีเดน ละมี ่ เสียงระดั ลก ทังดานส า ันการเงน การ นาคาร ร ัท ลักทรัพย ละ ร ัทประกันภัย
ทังนี กรุงเทพประกันภัยเปน ร ัทประกัน นา ภัย ง รก ละ งเดีย ง ทยที่ ดรั ราง ัลดังกลา เน่ งเปนปที่ จากการที่
ร ัท รัก ามา ร านกระ นการทางาน ด ยางมีประสท ภาพ ีกทังมีการพั นาระ ร ารงาน ง ร ัท ยางมีคุ ภาพ
ล ดเ ลา ละ กยาค ามมั่นคง ค ามนาเ ่
ละ ักยภาพที่เปนเล ในทุกดาน น กจากนี ยังเปน ร ัทประกัน นา ภัยที่ใ
ค ามสาคั ในดานการใ รการ กลูกคา ยางดีที่สุดมา ดย ล ด
การจัดอันดับความนาเ ่อ อทางการเงิน
ร ัท กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น ดรั การจัด ันดั ค ามนาเ ่ ทางการเงนจาก
ร
ส า นั การจัด นั ดั ทางการเงน นนา
ั
ง ลก ในระดั
นั ที่ ลุ าคม
ง่ สะท นใ เ น งค ามเปน ร ัท
ันนาใน ุรกจประกัน นา ภัยที่มีค ามสามาร ทางการ ง ัน ด ย ลประก การที่ดี มีเงนก งทุน ละสนทรัพยที่มั่นคง ง กรง
ร มทังมีการ ร ารเงนทุน ยูในระดั ที่นาพ ใจ
น กจากนี ร ทั ยัง ดรั การจัด นั ดั ค ามนาเ ่ ทางการเงน
จาก
ในระดั
ันที่ พ ภาคม
่งเปน ีก น่งส า ันการจัด ันดั ทางการเงน ันนา ง ลก ันสะท น
ใ เ น งค ามมั่นคง ง กรง งเงนทุน ละค ามมีเส ียรภาพทางการเงน

ส าบันจัดอันดับความนาเ ่อ อ
ตค

พค

สารจากประธานคณะที่ปรึกษา

ป
นั เปนปทีม่ เี กุ าร ครังสาคั ในประ ั าส ร งประเท ทย ทังการเสดจส รรค งพระ าทสมเดจพระปรมนทร
ม าภูมพล ดุลยเด รั กาลที่ ละการเสดจ นทรงรา ยเปนพระม าก ั รย รั กาลที่
งพระรา ง จักรี งสมเดจ
พระเจา ยู ั ม า ราลงกร ดนทรเทพย รางกูร
ดานภา ะเ ร กจ ละส านการ ลกมีการเปลีย่ น ปลง ยางมีนยั สาคั เ นกัน ดังเ น การลงประ าม งส รา า าจักร
เพ่ ยก ั กจากส ภาพยุ รป ียู ่งจุด น นใ เกดกระ ส าน ลกาภ ั น ละค าม งการ ยก ั กจากส ภาพยุ รป
งประเท น่ กี ทังสัน่ คล นเส ยี รภาพ งส ภาพยุ รป น กจากนี ส านการ ใน งประเท ส รั เมรกา จากการทีน่ าย ดนัลด
ทรัมป นะ ลการเล ก งเปนประ
ั
านา ดีคนที่ ด ยน ย าย
ก ใ เกดค ามกัง ล งประเท าง ดยเ พาะ
น ย ายดานการกีดกันทางการคา ในป
เรายัง ดรั ทรา ง า การก การราย ละการเกดภัย รรม า ราย รงใน ลาย
ท ีปทั่ ลก ทัง นดน ภัยนาท ม เ รรเคน ละพายุ มะ ่งล น ล สง ลใ เกดค ามสู เสียทัง ี ละทรัพยสน
สา รั ประเท ทย มจะ ดรั ลกระท จากปจจัย ลาย ดาน ทังป าภัย ลงภายในประเท ป าราคาพ ล
ทางการเก ร ราคา า ก า่ การสง ก ดล เน่ ง ลายเด น งกระนันเ ร กจ ทยในป
ยังมี น นมทีจ่ ะ ยาย ั ด
ในระดั ทีด่ ี นจากปก น นา ละคาด งั ทีจ่ ะเ ยาง เน่ งในป
ด ยปจจัย กจากการ น ั งเ ร กจประเท คูคาสาคั
การเรงรัดเ กจาย งภาครั การลงทุนใน ครงสรางพน านดานคมนาคม ยางจรงจัง ร มทัง านสงสจากการเ
งภาคการท งเทีย่
่งจะ ยใ ภาค ุ สา กรรม ละการลงทุนภาคเ ก นกระเ ง น าม
ม าเ ร กจจะมีค าม ัน น ก ปรกั เ ค ามทาทายรูป ใ มที่ ลาก ลาย เ น ล ส ล งคนรุนใ ม
การเ าสูยุคเ ร กจดจ ล ร การเปลี่ยน ปลงดานเทค น ลยีทางการเงน
ล ดระยะ
เ ลา ป งการดาเนน ุรกจที่ านมา ร ัท กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น ยังคงสามาร รัก าส น งการ ลาด ละ
สราง ลการดาเนนงานที่เปน ก ยางสม่าเสม ันเปน ลจากการเลงเ น งค ามสาคั งการพั นา ยางยั่งยนใน ลายดาน
ทังกระ นการทางาน ุคลากร ละระ เทค น ลยีสารสนเท เพ่ การร งรั ค ามเสี่ยงภัย าง ละสรางค ามพงพ ใจสูงสุด
ใ เกด กลูกคา ละคูคา

สา รั น ทางการดาเนน รุ กจในป ป น กเ น จากการพั นา ล ภั ทีม่ ี กั ยภาพในการ ยาย ลาด ละการพั นา
ดานระ งานรั ประกันภัย ละสน มทด ทน ล การพั นา ุคลากรจัดเปนกลยุท น่งที่สาคั ในการ ั เคล่ น ุรกจ ร ัท
ยังคงมุงมัน่ ทีจ่ ะ ารง ง่ ปรั าการดาเนนงานในเร่ งการใ รการทีร่ ดเร กู ง ่ รง ละยุ รรม พร มสรางค ามประทั ใจ
ค ามเ ่ มั่น ละค าม รัท า ด ยทีมงานม า ีพ เพ่ สน งค าม งการ งลูกคา ีกทัง ระ นัก งค ามรั ด
สังคม ่งปรั าดังกลา นี ด ูกปลูก ง ละ ายท ด กพนักงาน ง ร ัท ทุกคนจากรุนสูรุน นา ปสูการเ
ง ร ัท
ยางมั่นคง ละยั่งยนเ นทุก ันนี
ในนาม งประ านค ะที่ปรก า ร ัท กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น ม
คุ ู ุน ลูกคา ละพัน ม ร
ทาง รุ กจทีใ่ การสนั สนุน ร ทั ด ยดีเสม มา ร ม ง
คุ ค ะ ู ร าร ละพนักงานทุกทานทีท่ มเท
ุ รงกาย รงใจ ป ั งาน
ยางเ มกาลังค ามสามาร ในการสงม สนคา ละ รการที่ดีที่สุด กลูกคา ละคูคา เพ่ กยาใ กรุงเทพประกันภัย เปนที่สุด
ในใจลูกคา ละกา สูปที่ ยางสงางาม ป
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สารจากประธานกรรมการ

ป

รุ กจประกัน นา ภัยมีการ ง ัน ยางรุน รง เน่ งจากปก น เ กั ค ามทาทาย ลาก ลาย ทังการ ะล ั
งเ ร กจประเท คูคาที่สง ลกระท การสง ก ง ทย ค ามเ มง ด งส า ันการเงนในการปล ยสนเ ่ ย ดจา นาย
ร ยน ร มในประเท ด ั การระมัดระ ังในการจั จายใ ส ย ง ู ร ภค ม าภา ะเ ร กจในประเท มี น นมเ ดี น
ร ม ง ั ราเ ียประกันภัยใน ลาด ลกที่ยัง ยูในระดั ่า เน่ ง ยาง รก าม ปจจัย กที่ ยสงเสรมใ ุรกจประกัน นา ภัย
สามาร เ
ป ด เ น การเรงเ กจาย ละการลงทุน ครงสรางพน าน งภาครั การท งเที่ย ที่ ยาย ั การสนั สนุน ง
ภาครั ในการนาระ ประกันภัยเ ามา ย ร ารค ามเสี่ยงใน ครงการสาคั งประเท เปน น
ในร ปที่ านมา ร ทั กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น ดาเนน รุ กจ ดยยด ลักการสรางดุลยภาพในการ ยายงานค คู
กั การรัก ามา ร าน ลประก การ มีการพั นาระ งานทังดานรั ประกันภัย ละสน มทด ทน ยาง เน่ ง มีกระ นการ
ร ารจัดการค ามเสี่ยงภัยที่เ มง ดเพ่ การรั ประกันภัยงานที่มีคุ ภาพ ใ ค ามสาคั การรัก า านลูกคาปจจุ ันค คูกั
การ ยาย านลูกคาใ มในทุก งทาง ดยลาสุด ร ัท ดเปดสา าใ มที่จัง ัดสุรนทร ละจัง ัด ุมพร ทาใ มีสา าทัง มด
ง ละเม่ น กกั ปจจุ นั ทีม่ ี
จุด รการประกันภัยใน างสรรพสนคา ทัง มด
งทั่ ประเท ทาใ เ น ง
ค ามมุงมั่น ง ร ัท ที่จะใ รการดานประกัน นา ภัยที่คร คลุมกลุมลูกคา ละคูคา ยางทั่ ง ละเพ่ การร งรั กาส
ทาง รุ กจจากการเปดประ าคมเ ร กจ าเ ยี น ร ทั ดร มกั พัน ม ร างประเท ทีม่ คี ามเ ยี่ า ใน รุ กจประกัน นา ภัย
ก งั ร ทั กรุงเทพประกันภัย ลา จากัด นที่นครเ ียงจันทน สา าร รั ประ า ป ยประ า นลา
ร ัท ดนาระ เทค น ลยีสารสนเท เ ามา ยสนั สนุน ุรกจ ละใ ค ามสาคั การสราง ละรัก าค ามปล ดภัย
งระ สารสนเท ยาง เน่ ง ่งในป
ร ัท ดรั การรั ร งมา ร านคุ ภาพ
ทังนี ร ัท ด
ปรั ปรุงพั นาสนคา ละ รการใ ลาก ลาย รงใจลูกคามาก น เ น ก ล ภั ประกัน นา ภัยที่มีราคาส ดคล งกั ค าม
เสี่ยงภัยที่ ก างกันใน ละภูมภาค
พั นา ละเพ่ม งก นั่ การ ร จสภาพร ก นการทา
ประกันภัย
าน
เพ่ การใ งาน านสมาร น เปน น
น่ง เพ่ การเ กา ป าง นา ยางยั่งยนนัน ร ัท ดใ ค ามสาคั การพั นา ุคลากรใ มีคุ ภาพ ร รู
ละเ ี่ย า ในงานประกันภัย สามาร เปนที่ปรก าใ คา นะนา กลูกคา ละคูคา ด พร มกั ปลูก งใ มีคุ รรม ละจรย รรม
ร ทั ดยดมั่นใน ลัก รรมาภ าลในการดาเนน ุรกจ พร มสาน กจกรรมเพ่ ประ ย น กสังคม ละส นร ม ยาง เน่ งทุกป
ทังดานกจกรรมการ ก า สา าร สุ รรเทาสา าร ภัย การพั นา ุม น ละส่ง ดล ม าสนา ละ ลป ั น รรม ่งจากการ
ดาเนน รุ กจประกัน นา ภัยทีเ่
มีการรัก ามา ร านการใ รการทีม่ คี ุ ภาพ ประก กั กระ นการทางานทีม่ มี า ร านสากล
ทาใ ร ัท ดรั ม ราง ัล
จากงาน
จัด ดยน ยสาร
ดย ร ัท เปน ร ัทประกัน นา ภัย ง รก ละ งเดีย
ง ทยที่ ดรั ราง ัลดังกลา เน่ งเปนปที่ ด กัน

ดาน ลดาเนนงานในป
ร ัท มีเ ียประกันภัยรั ร มเทากั
ลาน าท เพ่ม นร ยละ กา รก น ัก
ภา ีเทากั
ลาน าท ร เพ่ม นร ยละ
่งประก ด ยกา รจากการรั ประกันภัย
ลาน าท ละกา รจาก
การลงทุน ละราย ด น่
ลาน าท ดยกา รสุท เทากั
ลาน าท ร เพ่ม นร ยละ
ละกา ร นุ
าท
สูงก าปก น ง่ เทากั
าท ละทีป่ ระ มุ ค ะกรรมการ ร ทั เม่ นั ที่ กุมภาพัน
มีม จายเงนปน ลใ ก ู นุ
ง ดสุดทายใน ั รา ุนละ
าท ร มทังป
ร ัท จายเงนปน ลใน ั รา ุนละ
าท ร ัท มี านะทางการเงน
ที่ ง กรง ละระดั เงนก งทุนที่เพียงพ เ น ดจาก ั ราส นค ามเพียงพ งเงนก งทุน
สนสุดเด นกันยายน
ที่สูง งร ยละ
ร มทังส า ัน
ละ
ดจัด ันดั ค าม
นาเ ่ ทางการเงน ง ร ัท ยูในระดั
ุลาคม
ละ
พ ภาคม
ามลาดั
สา รั ป
ร ัท จะกา เ าสูการดาเนน ุรกจปที่
ร ัท ยังคงมุงมั่นพั นาสนคา ละ รการที่เปนเล ละ
มีเจ นา น นทีจ่ ะดารง ง่ การเปน งคกรคุ รรม ดยน มนาพระรา ป านพระ าทสมเดจพระปรมนทรม าภูมพล ดุลยเด
มาเพ่ ใ เปน ยางในการพั นาการทางาน ยางมีคุ ภาพเคียงคูกั คุ รรม น กจากนี ร ทั ดจัดใ มี ครงการพเ าง
เพ่ สรางสุ นามัยที่ดีสูประ า น ูด ย กาส าทเ น ครงการม เคร่ ง ย ายใจใ ก รงพยา าลที่ าด คลนทั่ ประเท
ครงการสนั สนุนการสราง ก รค ั ใจเพ่ นดน รงพยา าลสกลนคร จ สกลนคร ครงการกรม รรมประกันภัย รคมะเรง ป
กรุงเทพประกันภัย ราย ดส น น่งร มสมท ทุนส า ันมะเรง ง า สนั สนุน รงเรียนคุ รรมร มกั มูลน ยุ ส รคุ การร ม
รจาค ล ใ กสภากา าด ทย เปน น
ทายนี มในนาม งประ านกรรมการ ร ทั กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น สดงค าม คุ มายังทานลูกคา คูคา
ู นุ ละพัน ม รทุกทาน ทีใ่ ค าม างใจ ละสนั สนุน ร ทั ยางดียง่ ทังดาน รุ กจ ละการร มกจกรรม าง ม
คุ
ในค ามร มม ง ู ร าร ละพนักงานทุกทานที่ร มกายร มใจ ยกัน ั เคล่ น งคกรเพ่ การใ รการที่ดี กลูกคา คู คา
ภายใ การป ั งานที่ส ดรั กั ก ระเ ีย าง นามา ่ง ่ เสียง ค ามสาเรจ ละ ลดาเนนงานที่ดีมา ดย ล ด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การตลาดและการแขงขัน
นโยบายการตลาดของ ลิตภัณ และบริการ
การ ง ันใน ุรกจประกัน นา ภัยยังคงมุงเนนที่ลูกคารายย ย ดยเ พาะประกันภัยร ยน เน่ งจากเ ียประกันภัย
จาก ครงการก สราง ครงสรางพน านคมนาคมยัง มเ าสูระ ประกันภัยมาก ยางที่ ร ทั าง คาด งั ร มทัง ั ราเ ยประกั
ี นภัย
ใน ลาด ลกยังคง ยูในระดั ่า ยาง เน่ ง สง ลใ เ ียประกันภัยทรัพยสน มสามาร เ
ดดีนัก ยาง รก าม กาลัง
งประ า นที่ยัง ยูในระดั ่า จากปจจัยล าง ที่ส เน่ งมาจากป
ละ
ด ก ภาค ุรกจ ะล การลงทุน ละการ
จางงาน ป า นีครั เร นที่ ยูในระดั สูง ราคา ล ลทางการเก ร ก า่ ป าภัย ลง สง ลใ ร ทั ประกันภัย าง ใ กลยุท
ราคา ยางเ ม น ดยมีการ กเ ยประกั
ี
นภัย
ละเ ยประกั
ี
นภัยราคาพเ าง ง่ คร คลุมร ลายรุน ลายยี่
ร มทังการพยายามรัก า ั ราการ ายุใ ดมากที่สุด ดยใ กลยุท ราคาเพ่ ดงดูดลูกคาที่มีประ ั การเคลมดี ร ม งการ ยาย
ระยะเ ลาการใ สท ม างใ นาน น
น กจากนี ลาย ร ทั ประกันภัย ดพยายามเพ่มค าม ลาก ลาย ง ล ภั ประกันภัย ดยการจัด งลูกคา กเปน
กลุมที่มีระดั ค ามเสี่ยง ร ค าม งการค ามคุมคร งที่ใกลเคียงกัน ล ก กรม รรม ร เสน นค ามคุมคร งที่เ พาะ
เจาะจงกั ค าม งการ งลูกคา ละกลุม เ น ระยะเ ลาในการใ งานร ยน มาก น ย ายุ เู าประกันภัยทีม่ คี ามเสีย่ งสูง ่า
ก างกัน ร ระดั ค าม งการค ามคุมคร งที่ ก างกัน
ร ัทประกันภัย ลาย งยังใ ค ามสาคั กั การพั นา ปสูการเปน
ดยพั นาระ ปพลเค ัน
านสมาร น ยาง เน่ ง สา รั ในป
ส นใ จะเปน ปพลเค ันสา รั าน ยค ามสะด กใ พนักงาน ป งที่เกดเ ุ
ละพจาร าสน มทด ทน ดร ดเร น น กเ น จากเดมที่พั นา ปพลเค ันใ ลูกคา จงเคลม ร ดาเนนการเคลมสน ม ด
ด ย นเ ง
ร ัท กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น ยังคงน ย าย ม ง ันดาน ั ราเ ียประกันภัยที่ ่าเกน ป ร ใ กลยุท ใ
ล ทนสูงเพ่ จูงใจคูคา ละ ั ทนจา นาย เนนการสรางมูลคาเพ่มใ กั ล ภั ละ รการใ ดดเดน ละ รงใจลูกคา
เพ่ รัก า ั รา ายุ งลูกคาปจจุ นั ใ ดมากทีส่ ดุ พร มกั การ ยายงานลูกคารายใ มเ พาะกลุมทีม่ ี กั ยภาพ ดย น ทาง ยาย
ลาด ง ร ัท ในป
ดก
ยาย รุ กจประกันภัย ปยังประเท น่ ใน เพ่ ร งรั กาสทาง รุ กจจากการเปดประ าคมเ ร กจ าเ ยี น ดย
ในป
ด ยาย ุรกจ ปยังสา าร รั ประ า ป ยประ า นลา ดยการเปด ร ัท กรุงเทพประกันภัย ลา ที่กรุงเ ียงจันทน
เ นเดีย กั การ ยายสา าเพ่มเ ม ปยัง างจัง ัด ด ก จ สุรนทร ละ จ ุมพร
ด ยการ ง นั ทีร่ นุ รงใน ลาดประกันภัย ทาใ การ ง นั ดานราคา ม าจ ลีกเลีย่ ง ด ร ทั จะ ง นั ดานราคา
เ พาะกลุมเปา มายที่ เคราะ ล เ น ายังสามาร สราง ล ทนที่ดี ดเทานัน เ น ร ที่ใ งานในพนที่ที่มีค ามเสี่ยงภัย ่า
ภายใ น คด
พั นา ล ภั ประกันภัย ละ รการที่สามาร สน งค าม งการ ละส ดคล งกั รูป การดาเนน ี ง
ู ร ภค าม น คด
ดก
การ กกรม รรม ละปรั ปรุงกรม รรมใ ม ด ก กรม รรมสา รั คน ัยทางานทังที่ ยูในภาคเก ร ละภาค
ุ สา กรรม ปรั ปรุงกรม รรมร ยน
ใ มีค ามนาสนใจเพ่ม น ดยใ ลูกคาสามาร ปรั เปลี่ยนทุนประกันภัย ด ามค าม
งการ ่ง ากเล กทุนประกันภัยน ยลง กจะสง ลใ เ ียประกันภัยลดลง
พั นาระ เทค น ลยีสารสนเท ที่ ย าน ยค ามสะด ก กลูกคา ยาง เน่ ง ดยในป
ดพั นาระ
ง่ าน ยค ามสะด กในการรั สงเร่ งการเคลมสน มทด ทนร ยน ด ยภาพ าย าน ปพลเค นั ลน ร
งทาง ่น ที่ลูกคาสะด ก
พั นาระ
ใ ลูกคาที่ ด ัง ดรั สท ประ ย นเพ่ม น ค ดรั ส นลด ามระยะทางที่ ั ี่
สูงสุด ง
่งจะคาน จากระยะทางการ ั ี่ งลูกคาในระยะเ ลา ปที่ านมา
ใ ค ามสาคั ในการ ยายงาน าน งทาง นเท รเน ง่ มี ั ราการเ
ยาง เน่ ง ามค ามนยมในการ สนคา
ละ รการ น ลน ง ู ร ภครุนใ ม ดยการร มเปนพัน ม รเพ่มเ มกั ร ทั นาย นาทีจ่ า นายประกันภัย าน นเท รเน ดยเ พาะ
ลัก ณะลูกคา
ลูกคาราย คุ คล ด ก ลูกคาปจเจก คุ คลทั่ ป ส นใ จะใ รการประกัน คั คีภยั สา รั ที่ ยู า ยั ประกันภัยร ยน
ส น คุ คล ประกันภัย ุ ั เ ุส น ุคคล ละประกันสุ ภาพ เปน น

ลูกคา งคกร ประก ด ย ุรกจ ัง นาดย ม นาดกลาง จน ง ุรกจ นาดใ ร มทัง ุรกจ
ละ น ยงาน
ภาครั ดย ร ัท ใ รการดานการประกัน นา ภัยทุกประเภท เ น การประกัน ัคคีภัย การประกันภัยร ยน การประกันภัย
นสงสนคาระ างประเท ร ภายในประเท ละการประกันภัยค ามเสี่ยงภัยทุก นด
่งเ มาะกั กลุม
สานักงาน ที่พัก า ัย ค น ดมเนียม ูนยการคา ละ รงงาน ุ สา กรรม าง สา รั ลูกคาที่มีการดาเนน ุรกจก สราง ครงการ
นาดใ เ น ทางด น ร า สนาม น ร ัท มีประกันภัยการก สราง ร งรั น กจากนี ร ัท ยังใ รการดานการรั
ประกันภัย ุ ั เ ุส น ุคคลเกี่ย กั การ นสา รั ร ัทเ ก น ีกด ย
ลูกคา ่น ด ก กลุม ร ัทในเคร ลูกคา ง ร ัทในเคร ่ง ร ัท จะใ รการรั ประกัน นา ภัยทุกประเภท
เ นเดีย กัน
รอยละของยอดขายของลูกคารายให

รายแรก
ป

สัดส นลูกคารายใ

ป

ป

ราย รก

กลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาเปา มายจาก ลง าง ด ก กลุมลูกคา ุคคลทั่ ป ภาค ุรกจเ ก น ภาครั สา กจ ร ัทในเคร ละกลุม
ลูกคา ง ร ัทในเคร เ น กลุมลูกคาสนเ ่ ง นาคารกรุงเทพ
องทางการจาหนาย
งทางการจา นาย ง ร ัท สามาร งเปน งทาง ลัก ด ก
ตัวแทนและนายหนาบุคคลธรรมดา
ร ัท มี ั ทน ละนาย นา ุคคล รรมดา สนป
ร มทังสน
คน กระจาย ยูในทุกภูมภาค
ทั่ ประเท เปน งทางการจา นายที่มีค ามสาคั ยางย่ง เน่ งจาก ั ทนสามาร ดู ลใ คา นะนาดานประกัน นา ภัย
ก เู าประกันภัย ด ยางใกล ด สง ลใ ลูกคา าน งทางนีมี น นมเปนลูกคาระยะยา ง ร ทั สูงก าคูคา งทาง น่ ดังนัน
ร ัท จงใ ค ามสาคั ในการพั นาระ เทค น ลยีเพ่ สนั สนุนการทางาน ง ั ทนใ มีค ามสะด กร ดเร มากที่สุด
ดย ั ทนสามาร ทา รุ กรรมด ย นเ ง านระ ดทุกที่ ทุกเ ลา ดย ม ง ทร พั ท าเจา นาที่ ร ทั น กจากนี ร ทั ยังมี
กจกรรมรัก าค ามสัมพัน กั ั ทน ละการพั นาค ามรู ง ั ทน ยางมีประสท ภาพ ดยมีการจัด ง ั ทน กเปนกลุม
เพ่ จะ ดจัดกจกรรมรัก าค ามสัมพัน ละ ปร กรมการพั นา กั ยภาพ ั ทน ด ยางเ มาะสมกั ั ทนใน ละกลุมมากทีส่ ดุ
นายหนานิติบุคคล
ร ทั มีนาย นาน คุ คล สนป
ร มทังสน ราย ทังทีเ่ ปนนาย นาน คุ คลในประเท ละนาย นา
น ุคคลที่เปน ร ัท าม า มี านลูกคาที่เปน ุรกจ นาดใ มีค าม ั น งการรั ประกันภัยสูง เ น รงงานป รเคมี
เคร่ ง น ร มทังนาย นาน ุคคลที่เนนจา นายกรม รรม าน งทาง น ลน ่งร มเปนพัน ม รกั ร ัท มาก นเร่ ย
ทังนี นาย นาน ุคคลจะใ รการ ก ูเ าประกันภัย ยางคร งจร ัง การ นะนาประเภทการประกันภัย การเปน ั ทน ูเ า
ประกันภัยเรียกร งคาสน มทด ทนจาก ร ัท ล ดจนการจัดเก เ ียประกันภัย ทน ร ัท ่ง ร ัท มีระ เทค น ลยีใน
การสนั สนุนการทางาน ละกจกรรมรัก าค ามสัมพัน กั นาย นาน ุคคล ยางใกล ดเ นเดีย กั ั ทน
ส าบันการเงิน
ร ทั มีการจา นายกรม รรมประกันภัย าน นาคารกรุงเทพ ล ดจนดีลเล รร ยน ละ ร ทั ลีส ง่ าง ง่ การ
จา นายกรม รรมประกันภัย านเคานเ ร นาคารกรุงเทพ
นันมี ั ราการเ ทีส่ งู มาก ยาง เน่ ง ดย ร ทั
ดพั นากรม รรมใ เ มาะสมกั กลุมเปา มาย มีค ามคุมคร ง ละ ั ราเ ยประกั
ี
นภัยที่ ม ั นงาย การเสน าย งพนักงาน
นาคาร ล ดจน ก รมค ามรูดานประกันภัยใ กพนักงาน นาคาร เพ่ ใ สามาร นาเสน กรม รรมใ กลูกคา ด ยาง ูก ง
ลูกคาโดยตรง
ค ลูกคาที่ ด
ประกันภัยกั ร ัท ดย รง ละ ร ัท ใ รการ ละดู ล ดย รง

องทางการจาหนาย แยกตามสัดสวนของเบียประกันภัยรับ
จาน น

สัดส น งเ ียประกันภัยรั ดย รง

ั ทน ละนาย นา ุคคล รรมดา
นาย นาน ุคคล
ส า ันการเงน
ลูกคา ดย รง
ภาวะการแขงขัน
ในป
ุรกจประกัน นา ภัยมีจาน น ร ัทประกันภัยทังสน ร ัท ง่ ส นใ เปน ร ัท นาดกลาง ละ นาดเลก
ดย ร ัทประกันภัยที่มีเ ียประกันภัยสูงสุด ันดั รก มีสัดส นเ ียประกันภัยรั ดย รง งร ยละ
งเ ียประกันภัยรั
ดย รง ง ุรกจประกัน นา ภัยทัง มด
อัตราการเติบโตของเบียประกันภัยรับโดยตรงของบริ ัท เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ ปที่ านมา
ลาน าท
เ งน
ก นปรั ปรุง
มจ กรุงเทพประกันภัย
เ ียประกันภัยรั
ั ราการเ
ลาดประกัน นา ภัย
เ ียประกันภัยรั
ั ราการเ
สวนแบงตลาดของบริ ัท ในรอบ ปที่ านมา
ประเภท
การรับประกันภัย

ันดั ที่

ันดั ที่

ันดั ที่

เ งน
ก นปรั ปรุง

คั คีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยร ยน
ภัยเ ดเ ลด
รม
ที่มา สานักงานค ะกรรมการกากั ละสงเสรมการประก ุรกจประกันภัย คปภ

ส านภาพและ ักยภาพในการแขงขัน
มใน ุรกจประกัน นา ภัยจะมีจาน น ร ัทที่ประก ุรกจ ยู มากทาใ มีการ ง ันที่รุน รง ยาง รก าม ร ัท
กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น ยังคงสามาร ดารงส านะค ามเปน ร ัทประกันภัย ันนา ด ยางยา นาน เน่ งจาก ร ัท มี
ค าม ดเปรีย ในการ ง ันเม่ เทีย กั คู ง ดังนี
ความมั่นคงทางการเงิน
ในป
ส า ัน
ละ
ประเมนค ามนาเ ่ ทางการเงน ง ร ัท ยูใน
ระดั
ละระดั
ามลาดั น กจากนี ร ัท ยังมีสัดส น นีสน ส น ง ู ุน
เพียง เทา สะท นใ เ น งค ามมั่นคง ละนาเ ่
ง ร ัท ค ามสามาร ในการจายคาสน มทด ทน กลูกคา ล ด
จนคาใ จาย าง ใ กั คูคา ด ยางร ดเร คร น

มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แขงแกรง
ร ัท เปนพัน ม รทาง ุรกจกั นาคารกรุงเทพ จากัด ม า น ่งเปน นาคารใ ันดั
งประเท ทย
เม่ ัดจาก นาดสนทรัพย มีสา าทั่ ประเท เก
ง ละมี านลูกคา งก า ลาน ั ี เปน งทางการ ยายงาน
ประกันภัยทีส่ าคั ยางย่ง ทังในดานเ ยประกั
ี
นภัยทรัพยสน นาดใ จากลูกคาทีเ่ ปน ร ทั รงงาน ุ สา กรรม ละเ ยประกั
ี
นภัย
จากลูกคารายย ย านการจา นายที่เคานเ ร นาคาร ร
น กจากนี นาคารกรุงเทพยังมีสา าในประเท
าง ใน าเ ียนมาก ง
ง ่งเ ประ ย น ร ัท ในการ ยาย ุรกจ ปยังประเท ที่ ดรั ประ ย นจากการเ ทาง
เ ร กจภาย ลังการเปด
ด
ความแขงแกรงของ
กรุงเทพประกันภัย
ร ัท มีการ าประ าสัมพัน ทัง ล ภั ประกันภัย ละ ั งคกร ยาง เน่ ง านส่ าง ดยมีการส่ สาร
จุดเดน ง ร ทั ละสรางเ กลัก ง
ที่ ดั เจน สง ลใ ่ กรุงเทพประกันภัยเปน ร ทั ประกันภัยที่ ู ร ภคจดจา ด ละ
มีภาพลัก ทีด่ ี สะท นใ เ นจาก ลการสาร จ ร ทั ประกันภัยที่ ู ร ภคจดจา ละใ ค ามเ ่ มากทีส่ ดุ ทีจ่ ดั ทา ดย งคกร จัย
ลาด าง ่ง ร ัท ยูในระดั น มา ดย ล ด
ความรูความสามาร ของพนักงาน
ร ทั ยด า พนักงานค ทรัพยากรทีม่ คี าทีส่ ดุ ง งคกร ละ ดใ ค ามสาคั ในการพั นาค ามรู ทัก ะ าง ใ กั
พนักงาน ยางสม่าเสม ล ดจนการรัก าพนักงานที่มีค ามสามาร ใ ยูกั งคกร ทังนี ร ัท มี ั รา
ยูใน
ระดั ที่ า่ มากเม่ เทีย กั คาเ ลีย่ ง ุ สา กรรม สง ลใ พนักงานส นใ ง ร ทั เปน ทีู ม่ ปี ระส การ ทางานมายา นาน
สามาร ายท ด งคค ามรู ละประส การ จากรุนสูรุน ด ยาง เน่ ง ทาใ การ รการลูกคาเปน ป ด ยางมีประสท ภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเท ที่ทันสมัย
เปนเ ลายา นานนั ท รร ที่ ร ัท ใ ค ามสาคั กั การลงทุนดานเทค น ลยีสารสนเท ยาง เน่ ง เพ่ พั นา
คุ ภาพการ รการ กลูกคา ละคูคา ละเพ่ ลด นทุนการดาเนนงาน ง ร ทั เ นเดีย กั การพั นาระ เทค น ลยีเพ่ ป งกัน
ค ามปล ดภัย ง มูลส น ุคคล งลูกคาจากการ จรกรรม ร ทาลาย
น กจากนี ร ัท ยังมีการลงทุนใน
ระ การเก รัก า มูล ละ านป ั การสาร ง เพ่ สรางค าม เน่ งในการดาเนน ุรกจในกร ีเกด ก การ เปนการสราง
ค ามมัน่ ใจใ กั ลูกคา ละคูคา า ม าจะเกดเ กุ าร มคาด นใด น ร ทั จะยังคงมี กั ยภาพในการดาเนน รุ กจ ละใ รการ
ด ยาง ม าด น
ยาง รก าม การที่ ร ทั มุงเนนดานคุ ภาพการใ รการมากก าการ ง นั ดานราคา ทาใ สู เสีย กาส ป าง
ในการ ยาย ลาด ปยัง ู ร ภคกลุมที่ งการ ล ภั ประกันภัยที่มี งเงนค ามคุมคร ง ่า ละเ ียประกันภัย ่า ่ง ร ัท
ด ระ นัก งค ามสาคั ในการ ยาย ลาด ปยังกลุมเปา มายเ ลานี ละพยายามจัด า ล ภั ทีส่ ามาร สน งค าม งการ
งกลุมเปา มายใ ดมากที่สุด
ปจจัยที่มี ลกระทบตอโอกาส หรอขอจากัดการประกอบธุรกิจ ป
การ นุมั การก สราง ละการประก ดราคา ครงสรางพน านคมนาคม งรั าลยังคงลา าก า นการที่กา นด
สง ลใ เ ียประกันภัยจากการรั ประกันภัยการก สราง ครงสรางพน าน มเกด นมาก ยางที่คาดการ
กาลัง งเก รกร ่งเปนคนส นใ งประเท ยังคง ยูในระดั ่า เน่ งจากราคา ล ล ทางการเก รที่สาคั
เ น า ยางพารา มันสาปะ ลัง ยังคง ก า่ ยาง เน่ ง ล ดจนภา ะภัย ลงใน ง นปทีส่ ง ล พนทีก่ ารเก รเปน รเ ก าง
สง ล กาลัง ในภูมภาค ่ง งพ่งพงภาคการเก รเปน ลัก
พ กรรม ง ู ร ภคที่เปลี่ยน ปลง ป จากการทา ุรกรรม านเคานเ ร นาคารเปนการทา ุรกรรม านสมาร น
ร
มาก น ทาใ จาน น ูใ รการใน ละสา าลดลง ละจาน นสา าที่เปดใ มเพ่ม นใน ั ราที่ลดลง
สง ลกระท ดย รง การจา นายกรม รรม านเคานเ ร นาคารกรุงเทพ ง ร ัท
ลกระท จากน ย ายร คัน รกทีท่ าใ ย ดจา นายร ยน เพ่ม นมากใน งป
ละสง ลกระท กาลัง
ร ยน ใ มในป มา ดยย ดจา นายร ยน ในป
ดลดลงจากปก น นา งร ยละ ทีม่ า ย า ม เ ร ประเท ทย
ละเปนการเ
ดล เปนปที่ ด กัน สง ล ยางย่ง การ ยายงานประกันภัยร ยน ง่ มีสดั ส น งร ยละ
งเ ยประกั
ี นภัย
ทัง มด ง ร ัท
ลาดประกันภัยมีการ ง นั ดานราคา ยางรุน รง ดยเ พาะประกันภัยร ยน เน่ งจากสภา ะเ ร กจ ะล ั สง ล
ใ ู ร ภคระมัดระ ังในเร่ งการใ จายมาก น ทาใ เ ียประกันภัยเปนปจจัย ลักในการพจาร า ัดสนใจ ประกันภัย ใน ะ
ที่น ย าย ง ร ัท ยังคงมุงเนนที่การใ รการที่มีคุ ภาพมากก าการ ง ันดานเ ียประกันภัยราคา ่า น กจากนี ู ร ภค
จาน นมากยังปรั เปลี่ยนจากการทาประกันภัยร ยน ประเภท มาเปนประกันภัย ละ ่งมีเ ียประกันภัย ูกก า สง ลใ
ปรมา เ ียประกันภัยจากลูกคา ดยเ ลี่ย คนลดลง

ั ราเ ียประกันภัยทรัพยสนปรั ลดลง เน่ งจาก ั ราเ ียประกันภัย ใน ลาด ลกยังคงปรั ั ลดลง ยาง เน่ ง
จากการที่ มมีภัย รรม า นาดใ เกด นในประเท ทยนั ัง นาท มใ ในป
ละ ลาดประกันภัย ง ลกยังคงมี
การ ง นั ดานราคา ยางรุน รง จากสภา ะเ ร กจ ง ลกทีย่ งั ยูในภา ะ ะล ั ละการเ ามา ง นั ใน ลาดรั ประกันภัย
ง
เพ่มเ มจาก ร ัทรั ประกันภัย ที่มี ยูเดม ดยมีส น ง ลาดใน ลาดรั ประกันภัย
ง ลกเพ่ม นเร่ ย
ความสามาร ในการดารงอัตราสวนตามประเภทธุรกิจ
ป
ร ัท มีเ ียประกันภัยรั ร ม
ลาน าท ดยเ ียประกันภัยเ ดเ ลด ละประกันภัยสนคามี ั รา
การเ เพ่ม น ส นการประกัน คั คีภยั ประกันภัย ั เร ละประกันภัยร ยน มี ั ราการเ
ดล ดยเ ยประกั
ี
นภัยเ ดเ ลด
มีสดั ส นร ยละ
เพ่ม นก าปก น นั เน่ งมาจากมีการเ
งเ ยประกั
ี
นภัยจาก งทาง รุ กจนาย นา ละการ ยายงาน
าน งทาง ุรกจลูกคา งคกร ในส นการประกันภัยร ยน มีสัดส นร ยละ
ลดลงเม่ เทีย กั ปก น ละการประกันภัย
ประเภท น่ น กเ น จากการประกันภัยร ยน ละประกันภัยเ ดเ ลด มีสดั ส นร มกันร ยละ ลดลงเลกน ยเม่ เทีย กั ปก น
สัดสวนเบียประกันภัยรับจาแนกตามประเภทการรับประกันภัย
ประเภทการรับประกันภัย
ัคคีภัย
ภัย ั เร
ภัยสนคา
ภัยร ยน
ภัยเ ดเ ลด
รม

สัดส น

ลาน าท
สัดส น

สัดส น

สา รั ั ราค ามเสีย ายในส น ง ร ัท ป
คดเปนร ยละ
่าก าป
เลกน ย ่ง ยูในระดั ร ยละ
ดยค ามเสีย ายที่ลดลงเปน ล ันเน่ งมาจากสน มทด ทนยานยน ที่มี ั ราค ามเสีย ายจากการรั ประกันภัยลดลง
อัตราความเสียหายจากการรับประกันภัย
ลาน าท
ประเภทการ
รับประกันภัย

คั คีภัย
ภัย ั เร
ภัยสนคา
ภัยร ยน
ภัยเ ดเ ลด
รม

เ ีย คาสน ม
ประกันภัย ทด ทน
ที่ เปน
ราย ด

เ ีย คาสน ม
ประกันภัย ทด ทน
ที่ เปน
ราย ด

เ ีย คาสน ม
ประกันภัย ทด ทน
ที่ เปน
ราย ด

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ร ัท กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น ประก ุรกจดานรั ประกัน นา ภัยทุกประเภท ด ก การประกัน ัคคีภัย
ประกันภัยทางทะเล ละ นสง ประกันภัยร ยน ประกันภัยเ ดเ ลด ร มทังการรั ประกันภัย ดยเร่มดาเนนกจการ ัง ป
มา ร ัท ดเ าจดทะเ ียนใน ลาด ลักทรัพย งประเท ทยเม่ ป
ละ ปรสภาพเปน ร ัทม า นในป
ปจจุ ัน ร ัท ดาเนนกจการมาด ยค ามมั่นคงเ าสูปที่ มีทุนจดทะเ ียน
ลาน าท ันประก ด ย ุนสามั
ลาน ุน ละมูลคาที่ รา ุนละ าท
วิสัยทั น
สัยทั น ง ร ทั ค มุงเปนทีส่ ดุ ในใจลูกคา เนนการเ
ยางยัง่ ยน ละ ดดเดนด ยสนคา ละ รการที่ ลาก ลาย
รงใจลูกคา การ สน งลูกคาทีร่ ดเร ั ละสรางค ามประทั ใจใน รการ ด ย คุ ลากรทีม่ คี ามรูค ามสามาร ดานประกันภัย
ดยดาเนน รุ กจ ยางเ าใจใส ู นุ ลูกคา คูคา พนักงาน น ยงานทีก่ ากั ดู ล ล ดจนสังคม ละส่ง ดล ม ยางจรงจัง
ทังนี น ทางในการดาเนนงานเพ่ ใ รรลุ ง สัยทั นที่ ัง มีดังนี
ดาน ู ุน ลูกคา ละคูคา
ร ทั มุงมัน่ ในการดาเนน รุ กจ ยาง ่ รง ยุ รรม เนน ลัก รรมาภ าลในการ ร ารงาน เพ่ สราง ละดารงค ามเ ่ มัน่
ค าม รัท า ง ู นุ ลูกคา ละคูคากั ร ทั ล ด ป ดย ร ทั ดประกา น ย าย านการค รรัป นั ละการ จงเ าะ ส
ละน ย ายการป งกัน ละปรา ปรามการ กเงนที่ ัดเจน ่งพนักงานทุกคน งยด เปน น ทางการป ั
เ นเดีย กั การพั นาคุ ภาพการใ รการใ ร ดเร ละมีประสท ภาพเพ่ม น ยาง เน่ ง ทังนี ร ัท เปน ร ัทประกันภัย
ง รกในประเท ทย ละในภูมภาคเ เ ยี ที่ ดรั ประกา นีย ั รรั ร งคุ ภาพมา ร านสากล
ในดานการ รการประกันภัย
ร ยน จาก
ส า ันที่ ดรั การย มรั ทั่ ลกในป
ละ ร ัท ด าน
การรั ร งคุ ภาพในทุกระ งาน งสานักงานใ สา า ละสานักงานในกรุงเทพ ละปรม ลเม่ ป
มา ร ัท
ดรั การรั ร งระ ร ารงานคุ ภาพ
ทุกระ งาน ง งคกร เม่ ป
ละ ดรั การรั ร งคุ ภาพ
ทุกระ งาน ง งคกร จาก
ละ
ในป
ละ
ามลาดั ่งเปน ลจากการที่ ร ัท ดรัก ามา ร านคุ ภาพการ รการ ยาง เน่ ง
จากปจจุ ันที่การ จรกรรม มูลสารสนเท
กลายเปนค ามเสี่ยงที่สาคั ละสรางค ามเสีย าย ก ุรกจ
จาน นมาก ดยเ พาะ รุ กจประกันภัยทีก่ ลายเปนเปา มายสาคั ในการ จรกรรม มูลเน่ งจากเก มูลส น คุ คล งลูกคา เปน
จาน นมาก ดังนัน ร ัท จงใ ค ามสาคั ในการปกป ง มูลส น ุคคลจากลูกคา ดยจัดทาระ ร ารจัดการค ามมั่นคง
ปล ดภัย ง มูล
ที่เปน ป ามมา ร านสากล ยเพ่มค ามปล ดภัยใ กั มูล
สารสนเท าง ง งคกร ่ง ร ัท ดรั การรั ร งมา ร านเกี่ย กั ระ ร ารค ามมั่นคงปล ดภัย งสารสนเท จาก
งคกร าง ด ก มา ร านคุ ภาพ
จาก ร ั ท เ เจเ รี จ ส ราส จากั ด ในป
ละลาสุ ด
ใน ันที่ ม ุนายน
ดรั การรั ร งมา ร านคุ ภาพ
จาก ร ัท เ สจีเ ส ประเท ทย จากัด
ร ัท ยังคงเนนการเ าใจใส ละสรางค ามพงพ ใจ กลูกคา ละรายใ มากที่สุด ่ง ร ัท ดรั ราง ัล ูนยรั เร่ ง
ละ ก ป าใ กั ู ร ภคดีเดน ประจาป
ดยสานักงานค ะกรรมการคุมคร ง ู ร ภค สค น กจากนี ในป
ร ัท ยัง ดจัด ังค ะกรรมการพจาร าเร่ งร งเรียนที่มีค ามยุงยาก ั น ร มีมูลคาสูง ัง
ลาน าท น ป เพ่ ใ
การ ก ป ากั ลูกคาในทุกระดั เปน ป ยางมีประสท ภาพ ละร ดเร
ดานพนักงาน
ร ทั มุงเ น า คุ ลากรทีม่ คี ามรูค ามสามาร ละ กั ยภาพในการพั นา นเ งมาร มงาน ละเม่ ด รรจุเปนพนักงาน
ล ร ัท มีการ รม ละพั นาพนักงานใ มีค ามรูค ามสามาร เพ่ม น ยาง เน่ ง ทังในดานค ามรูที่เกี่ย กั า ีพ ละ
ลักคุ รรมจรย รรม ทังนี ร ัท มี น คดที่จะสงเสรมใ ู ร าร ละพนักงานทุกระดั นา ลักคุ รรม ละจรย รรม าม น
พระรา ดาร งพระ าทสมเดจพระปรมนทรม าภูมพล ดุลยเด มาเปน น ทางในการป ั งาน ละ ลักดัน งคกรสูการเปน งคกร
คุ รรม ดยทุก น ยงานใน ร ทั จะ งจัดทา นพั นาคุ รรม ละมีการประเมน ลการดาเนนการ าม นงาน ยางจรงจัง
น กจากนี ร ทั ยังสราง ั น รรม งคกรทีเ่ ม งในเร่ งการมุงเนนลูกคาเปน นู ยกลาง ละสงเสรมใ พนักงานมีส นร ม
สดงค ามคดเ นเพ่ การพั นา งคกร ร มทังมีการ ายท ดค ามรูค ามเ ี่ย า ประส การ จาก ุคคล น่ง ปสูพนักงาน
คน ่น ม าจะเปนในสานักงานใ ร สา า ดย าน ุปกร เ ่ ม สั า ายท ดสด ปสูสา า าง ทั่ ประเท

สา รั การรัก าพนักงานทีม่ คี ุ ภาพใ ยูกั งคกรนัน ร ทั ดจัดทา นการส ท ด า นงงานในระดั ู ร าร ละ
นการพั นาพนักงานเปนราย คุ คล เพ่ ใ ส ดคล งกั ค ามรูค ามสามาร ที่ ก างกันระ าง คุ คล เ นเดีย กั การประเมน
ลงาน ยางยุ รรม ละเปนระ ใ ล ทน ละจัดส ัสดการ ยางยุ รรม ละจูงใจ มี
ละ กาสกา นาใน
า ีพที่ ัดเจน
ดาน น ยงานกากั ดู ล
ร ัท ดป ั ามก เก ระเ ีย าง ที่ น ยงานภาครั ่งกากั ดู ลกา นด ยางคร น ทังในดาน านะ
ทางการเงน ละเงนก งทุนทีม่ มี ากก าเก ทีก่ า นด การจัดทารายงานทางการเงน ละระ ั ที ี่ ดั เจน ปรงใส น กจากนี ร ัท
ยังใ ค ามร มม ในการป ั ามก มายที่เกี่ย งกั การป งกัน ละปรา ปรามการ กเงน ละการ านการก การราย
การรัก าค ามปล ดภัย ง มูลลูกคา ล ดจนการสรางค ามสัมพัน นั ดีกั ส่ ม ล นทุก นง มีการจัด ลง า ละใ สัมภา
ู ร ารเปนระยะ เพ่ ส่ สาร า สาร ง งคกร ปสูลูกคา คูคา ละ ู ุน ยางสม่าเสม
ดานสังคม ละส่ง ดล ม
ร ัท ดปลูก ง ละสรางจ สานกใ ู ร าร ละพนักงานทุกระดั ระ นัก งค ามสาคั งการมีส นร มรั ด
สังคม ละส่ง ดล มค คู ปกั การดาเนน ุรกจใ เ
ยางยั่งยน ร ัท จงมีน ย ายสนั สนุนการจัดกจกรรมเพ่ สังคม
ในดาน าง มา ยาง เน่ ง ทังในดานการ ก า สา าร สุ รรเทาสา าร ภัย การพั นา มุ น ละส่ง ดล ม การทานุ ารุง
าสนา ละ ลป ั น รรม ดยมีทงดาเนนการ
ั
ดย ร ทั เ ง ละร มม กั ร ทั พัน ม รในเคร ด ก รงพยา าล ารุงรา ร
ละกรุงเทพประกัน ี ทังนี ในดานการ ก า ร ทั ดใ การสนั สนุน านมูลน ในพระรา ดาร งพระ าทสมเดจพระปรมนทร
ม าภูมพล ดุลยเด มา ัง ป
จน งปจจุ ัน ค มูลน านันทม ดล มูลน ัยพั นา ละ ครงการ ั คน ่น
จากการดาเนน รุ กจ ยางกา นา มัน่ คง ละมีค ามรั ด
สังคม ล ดระยะเ ลาทีป่ ระก กจการ สง ลใ ร ทั
ดรั พระรา ทาน รา งั เม่ นั ที่ เม ายน
ง่ เปนสรมงคล ละเปนเกียร ประ ั สูงสุด ง ร ทั ู ร าร ละพนักงาน
ทุกคนที่ ดรั พระรา ทานพระ ารมีปกป งในครังนี รา ังพระรา ทานนีเปนประดุจเ กสารรั ร ง า ร ัทที่ ดรั พระรา ทาน
ดประก ุรกจการคา ดย ่ สั ยสุจร ัง ยูใน ีล รรม มี ลัก านมั่นคง เปนที่เ ่ กม า นทัง ลาย ละเพ่ เปนกาลังใจ
ก ูประก ุรกจ ันจะเปนการสงเสรม ุรกจในประเท ใ เจร กา นา ยางมั่นคง ล ด ป
ทังนี ป
ร ัท ด ังเปา มายเ ียประกันภัยรั ร มทังสน
ลาน าท เ ที่ร ยละ ดยกลยุท ลักใน
การดาเนนงานค การรัก า านงาน ายุใ ดมากที่สุด เน่ งจากสภา ะเ ร กจที่ ะล ั ละการ ง ันดานราคาที่สูง ทาใ
การ ยายงานใ มทา ดยาก ดยสา รั งานใ มนัน ร ัท ยังคงน ย ายรั ประกันภัยเ พาะงานที่มีค ามเสี่ยงที่ย มรั ด ละมี
กาสสราง ลการดาเนนงานที่ดี ดยจะมีการจัดทา
ยางเ มง ด สา รั การ ง ันดานราคานัน จะ ง ันเ พาะ
กลุมเปา มายที่ เคราะ ล เ น ายังสามาร สรางกา ร ด
น กจากนี ร ัท ยังใ ค ามสาคั ในการพั นา ล ภั ประกันภัย ละ รการที่สามาร สน งค าม งการ ละ
ส ดคล งกั รูป การดาเนน ี ง ู ร ภค าม น คด
าท การร มม กั พัน ม ร ก
กรม รรมสา รั กลุมเปา มายคน ัยทางาน การพั นาระ
่งเปนการ ด รั สง มูลการเคลมสน ม
ทด ทนร ยน ด ยภาพ าย าน ปพลเค ัน ลน ร งทาง ่น ที่ลูกคาสะด ก การใ รการ
ร รการกรม รรม
ประกันภัย เลกทร นกสที่จัดสงใ กลูกคาเพ่ ค ามสะด กร ดเร ล ดจนการเพ่มสท ประ ย นส นลดเ ียประกันภัย ามระยะ
ทางที่ ั ี่ใ กลูกคาที่ ด ังระ
การเปลี่ยนแปลงและพั นาการที่สาคั
- การเปลี่ยนแปลงอานาจในการควบคุมบริ ัท
ใน ง ปที่ านมา ร ัท มมีการเปลี่ยน ปลง านาจในการค คุม ร ัท
- ลัก ณะการประกอบธุรกิจในปที่ านมา
เ ร กจ งประเท ทยในป
มี ั ราการเ
เ ร กจ ละสังคม ง า เทีย กั ปก น นาที่เ ร ยละ

ง

ยางใด

ร ยละ ที่มา สานักงานค ะกรรมการพั นาการ
่ง าเปน ั ราการเ ในระดั ที่นาพ ใจ เม่ พจาร า

จากปจจัยล ที่สง ลกระท เ ร กจ ง ทย ลายประการ าท สภา ะเ ร กจ ลก ละเ ร กจ งประเท คูคาสาคั ยังคง
ยูในภา ะ ะล ั ทาใ การสง กที่เคยเปน ั ั เคล่ นเ ร กจ ลัก งประเท ทย มสามาร เ
ด ราคาสนคาเก ร
ที่ยังคง ก ่า ยาง เน่ ง การ ะล การลงทุน ละการจางงาน งภาคเ ก น ละ นีครั เร นที่ยังคง ยูในระดั สูง สง ลกระท
ยางรุน รง กาลัง งประ า น ทังนี เ ร กจ งประเท ทย ดรั ล กจากการท งเที่ย ที่ ยาย ั เพ่ม น ยาง เน่ ง
ล ดจนราคานามันที่ยังคง ยูในระดั ่า เน่ งจากปที่ านมา สง ลใ ั ราเงนเ ยูในระดั ่า เ นเดีย กั ั ราด กเ ียที่
ยัง ยูในระดั ่าเ นกัน ร มทังการใ จาย งภาครั ในการลงทุนก สราง ครงสรางพน านคมนาคม าง
ใน ง ง ุรกจประกัน นา ภัยนัน มเ ร กจ งประเท ทยจะ ยาย ั เพ่ม น ละ ดรั ประ ย นจากเ ียประกันภัย
ครงการก สราง ครงสรางพน านคมนาคม ล ดจนน ย าย งภาครั ในการสนั สนุนเ ยประกั
ี
นภัยนา า กเก รกร รุ กจ
ประกัน นา ภัยในป มี ั ราการเ
งเ ยประกั
ี นภัยรั ดย รงเพียงร ยละ ทีม่ า สานักงานค ะกรรมการกากั ละสงเสรม
การประก ุรกจประกันภัย ลดลงเลกน ยจากร ยละ ในป
ดยเ ียประกันภัยร ยน เ ร ยละ ประกัน ัคคีภัย
ลดลงร ยละ ประกันภัยทางทะเล ละ นสงลดลงร ยละ
ละประกันภัยเ ดเ ลดเ ร ยละ เน่ งจาก รุ กจประกัน นา ภัย
ดรั ลกระท จากปจจัยล ลายประการ าท ั ราเ ยประกั
ี
นภัยทรัพยสนทีล่ ดลง ยาง เน่ งจากภา ะการ ง นั สูง ง ร ทั
ประกันภัย างประเท ละการ มมีภัยพ ั นาดใ เกด นในประเท ทยนั ัง นาท มใ ในป
ร มทังย ดจา นาย
ร ยน ในประเท ยังคงมี ั ราการเ
ดล เปนปที่ ด กัน สง ล ยางย่ง การประกันภัยร ยน ง่ มีสดั ส นเ ยประกั
ี
นภัย
ใน ุรกจประกัน นา ภัยมากที่สุด
ยาง รก าม ร ัท กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น สามาร สราง ลประก การในป
ดสูงก าป
ค
มีเ ียประกันภัยรั ร ม
ลาน าท คดเปน ั ราการเ ร ยละ น กจากนี ร ัท ยังสามาร สรางกา รสุท จากการ
รั ประกันภัย
ลาน าท ละเม่ ร มราย ดสุท จากการลงทุน ละราย ด ่น
ลาน าท ทาใ ร ัท มีกา รก น ัก
ภา ีเงน ด
ลาน าท ละกา รสุท
ลาน าท ่งเพ่ม นร ยละ คดเปนกา ร ุน
าท สูง นจาก
ปก นที่เทากั
าท ทังนี ที่ประ ุมค ะกรรมการเม่ ันที่ กุมภาพัน
มีม จายเงนปน ลใ ก ู ุนง ดสุดทาย
ใน ั รา ุนละ
าท ร มทังป
ร ัท จายเงนปน ลใน ั รา ุนละ
าท
ดาน านะค ามมั่นคงทางการเงน ร ัท มี ั ราส นเงนก งทุน เงนก งทุนที่ งสาร ง ามก มาย
สนเด นกันยายน
สูง งร ยละ
เก มา ร านค ม ่าก าร ยละ
เ นเดีย กั
ส า ันจัด ันดั ค ามนาเ ่ ันนา ง ลก ง ค ส า ัน
ละส า ันจัด ันดั
ด
ประเมน ันดั ค ามนาเ ่ ทางการเงน ง ร ัท ยูในระดั ที่ ง กรงเ นเดีย กั ปที่ านมา สะท นใ เ น งค ามสามาร
ง ร ัท ในการสราง ลประก การที่ดี ละรัก า านะทางการเงนที่ ง กรง ยาง เน่ ง ดยส า ัน
- โครงสรางการ อหุนของกลุมบริ ัท
ร ัท กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น ดลงทุนใน ร ัทร ม ร ัท ด ก
มีสัดส นเงนลงทุนร ยละ
ร ัท ดสงกรรมการ ละ ู ร ารเ าร มเปน
กรรมการใน ร ัทดังกลา ละมีส นร มในการกา นดน ย าย ล ดจนใ การสนั สนุน ละคา นะนาในเร่ งการรั ประกันภัย
สน มทด ทน ระ เทค น ลยี ละ ั ีการเงน
มีสัดส นการลงทุนร ยละ
ดย ร ัทดังกลา ลงทุนใน ร ัท
ประกันภัยในภูมภาค ด ก
ละ
ทังนี มี
กรรมการ ง ร ัท เ าร มเปนกรรมการใน ร ัทดังกลา ด ย
มีสัดส นเงนลงทุนร ยละ ร ัท ดสงกรรมการ ละ ู ร าร
เ าร มเปนกรรมการใน ร ัทดังกลา ละมีส นร มในการกา นดน ย าย ล ดจนใ การสนั สนุน ละคา นะนาในเร่ งการรั
ประกันภัย สน มทด ทน ระ เทค น ลยี ละ ั ีการเงน

ปัจจัยความเสี่ยง
ร ัท ยังคง งเ ค ามเสี่ยงที่สาคั ดาน ด ก ค ามเสี่ยงจาก ุรกจประกันภัย ละค ามเสี่ยงจากการลงทุน
ยาง รก าม ร ทั ระ นัก งค ามสาคั งการ ร ารค ามเสีย่ ง ละ ดมีการจัดการค ามเสีย่ ง ล ดจน ด าม ดู ลค ามเสีย่ ง
ใ ยูในระดั ที่ย มรั ด ดยมีค ะกรรมการ ร ัท ดู ล ุรกจในภาพร มใ มีค ามเสี่ยงที่เ มาะสม น กจากนี ยังมีการ ง ัง
ค ะกรรมการทีด่ ู ลเกีย่ กั ค ามเสีย่ งทังดานการประกันภัย ละค ามเสีย่ งจากการลงทุน ด ก ค ะกรรมการประกันภัย ละสน ม
ทด ทน ค ะกรรมการ ร ารจัดการค ามเสีย่ ง ละค ะกรรมการลงทุน ง่ ทา นาทีก่ ากั ดู ลการประก รุ กจใ เปน ป ามน ย าย
ง ร ัท ีก นาที่ น่ง เปน น
ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย
ค ามเสี่ยงดานการประกันภัย
เปนค ามเสี่ยงที่เกดจากการกา นดเ ียประกันภัย มส ดคล งกั ค ามเสีย ายจรงที่เกด น การรั ประกันภัยที่มี
ค ามเสี่ยงสูง ร กระจุก ั จากการรั ประกันภัย ละจากการประกันภัย ในกลุมใดกลุม น่งมากเกน ป การทาประกันภัย ที่ ม
เพียงพ ร ม งคาสน มทด ทนที่เกด นจรงมีจาน นสูงก าที่ ดคาดการ ละการจัดการสน มทด ทนที่ มมีประสท ภาพ
จากค ามเสีย่ งดังกลา าง น ร ทั จงมีการ ร ารค ามเสีย่ ง ดยการจัดใ มีน ย ายการรั ประกันภัยประเภท าง
กระ นการพจาร ารั ประกันภัยที่ร ค มีการกา นดเง่ น ค ามคุมคร งที่เ มาะสมกั ค ามเสี่ยงภัยที่ ทจรง ีกทังยังมี
การค คุม ละ ด าม มูลใ เปนปจจุ ันเพ่ เปน น ทางในการปรั เ ียประกันภัย ละเง่ น ค ามคุมคร งใ เ มาะสม ละ
ส ดคล งกั สภา การ ที่เปลี่ยน ปลง ป เ น จากการลงทุนใน ครงการป งกันนาท ม งภาครั ทาใ กาสเกดภัยนาท มใ
เ ม นป
ลดลงมาก ดังนัน ร ัท จง งมีการกา นด ละท ท น น ทางการรั ประกันภัยนาท ม เพ่ ใ ส ดคล งกั
ส านการ ปจจุ ัน ละค ามเสี่ยงภัยที่ ทจรง
ร ัท ยังคานง งการกระจุก ั จากการรั ประกันภัย ละการทาประกันภัย ดยกระจายค ามเสี่ยงในการรั
ประกันภัยจากลูกคาในกลุม าง ละมีการ นค ามเสีย่ ง ปยัง รัู ประกันภัย ดยเนน รัู ประกันภัย ทีม่ คี าม ง กรงทางการเงน
เปน ลัก ีกทังยังจัดใ มีสั าประกันภัย
ค ามเสีย ายส นเกน
ันเปนเคร่ งม สาคั ในการป งกัน ละ
ค คุมเสี่ยงภัยที่ มใ เกดค าม ัน น ละกระท านะการเงน ง ร ัท
ดานการจัดการสน มทด ทน ร ัท มีค ะกรรมการประกันภัย ละสน มทด ทน กา นดน ย ายการจัดการ
คาสน มทด ทน เ านาจคาสน มทด ทน ร ม งกากั ดู ล ละ ด ามส านะ งการเรียกร งคาสน มทด ทน เ น
กา นดน ย าย ละ น ทางป ั ในการจายคาสน มทด ทนใ มีค ามร ดเร ใน ะเดีย กันก งมีการพจาร าคาสน ม
ทด ทน ยางร ค ละ ี่ นเพ่ ใ เกดค ามเปน รรม กลูกคา ร ม งการกากั ดู ลเพ่ ใ นใจ า ร ัท มีการ ังสาร ง
คาสน มทด ทน ยางเพียงพ ล ดจน ก ป า ุปสรรค าง เพ่ ใ คุ ภาพการใ รการดานการจายสน มทด ทนเปนที่
พงพ ใจ งลูกคา ละคูคา
ค ามเสี่ยงดานเครด
จาก ุรกจประกันภัย
ค ามเสี่ยงจากการประกันภัย
เปนค ามเสี่ยงที่ ร ัท าจ ม ดรั าระ นี ามสั าจาก ูรั ประกันภัย ามภาระ ูกพันที่มี ร ัท
ดยมีสาเ ุมาจาก านะทางการเงนที่ มมั่นคง ง ูรั ประกันภัย ทาใ ร ัท
งรั ภาระในการจายคาสน มทด ทนเ ง
น กจากนี ยังมีค ามเสี่ยงที่มี ูรั ประกันภัย จาน น น่งที่มีค ามสามาร รั ประกันภัย ในจาน นเงนที่ลดลงเน่ งจากการ
ูกปรั ลด นั ดั ค ามนาเ ่
ร เกดจาก รัู ประกันภัย มประสงคจะรั ประกันภัย ร รั ประกันภัย ในจาน นเงนทีจ่ ากัด
สา รั น ทางในการดู ลค ามเสี่ยงดานนีนัน ร ัท ดมีการกา นด น ทางการจัดเก เ ียประกันภัย
ร ม งพจาร า านะการเงน ละค ามมัน่ คง นั ดั ค ามนาเ ่
ง รัู ประกันภัย น ทางการเรียกเก คาสน มทด ทนคน
ละมีการทาประกันภัย กั รัู ประกันภัย ลายรายทีเ่ ่ ด ละมีค ามสามาร ในการรั ประกันภัย
ง่ ดี งั กลา จะ ย
กระจายค ามเสี่ยง ด น กจากนี ดพจาร าเง่ น ในการเ าประกันภัย ยางร ค ดย น ยงานที่มีค ามรูค ามเ าใจเปน
ยางดีในเร่ งการประกันภัย ละมี ายก มายในการพจาร าประเดนทางก มายเพ่ ลดค ามเสี่ยงดังกลา
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ค ามเสี่ยงในดานการเก เงนคาเ ียประกันภัย
ค ามเสี่ยงในดานการเก เงนคาเ ียประกันภัยเปนค ามเสี่ยงที่มาจากการที่ ูเ าประกันภัย าจ ม าระเ ีย
ประกันภัย ร ั ทน ละนาย นาที่ทา นาที่เก เ ียประกันภัยจากลูกคา มนาสงคาเ ียประกันภัยภายในระยะเ ลาที่กา นด
ทาใ ร ัท เ ค ามเสี่ยงที่ มสามาร เรียกเก คาเ ียประกันภัยคาง าระ ละ าจก ใ เกด นีสู ร ัท ด
ร ัท ร ารค ามเสี่ยงดังกลา ดยมีกระ นการ ด ามเ ียประกันภัยคางรั จาก ูเ าประกันภัย ั ทน
ละนาย นา ยางใกล ด ร ม งกา นดใ ั ทน ละนาย นา งจัด า ลักประกันเพ่ เปนการประกันการ าระเ ียประกันภัย
าม งเงนที่ ร ัท กา นด
ความเสี่ยงจากการลงทุน
ป ยังเปน กี ป น่งทีก่ ารลงทุนมีค าม นั น ดยในการ ร ารจัดการค ามเสีย่ งทีเ่ กด น สามาร งประเภท ด ดังนี
ค ามเสี่ยงดานเครด
เปนค ามเสี่ยงที่เกดจากคูสั า มสามาร ป ั ามภาระ ูกพันที่ กลง กั ร ัท ร ม ง กาสที่คูสั าจะ
ูกปรั ลด ันดั ค ามนาเ ่ ลง
ร ัท ด ร ารจัดการค ามเสี่ยง ดังนี
เงนใ กูยม จะพจาร า ง านะการเงน ละค ามสามาร ในการ าระ นี งลูก นี ามมา ร านการ เคราะ
สนเ ่ ที่ดี พร มกา นด งเงนใ กูยม มูลคา ลักประกัน
มใ เกนก าที่ก มายกา นด ละ ด ามกระ ส
เงนที่ ดรั าระใน ละเด น ร ม งค ามสม่าเสม ในการ าระ นี งลูก นี
ราสาร นี ร ัท เล กลงทุนในพัน ั รรั าล พัน ั รรั สา กจที่มีกระทร งการคลังคาประกัน ละ
สา รั ราสาร นีเ ก น ร ทั จะเล กลงทุนใน ราสารทีม่ ี นั ดั ค ามนาเ ่ ม า่ ก าระดั เพ่ การลงทุน
เล กประเภท รุ กจ ละ ุ สา กรรม ง ู ก ราสาร นี พร มทังมีการท ท น านะการเงน นั ดั เครด ล ดจนค ามสามาร
ในการ าระคนเงน น ละด กเ ีย ง ู ก ราสาร นี ยางสม่าเสม
ค ามเสี่ยงดานการกระจุก ั
เปนค ามเสี่ยงที่เกดจากการลงทุนใน ราสาร าง ทังใน ละ างประเท ใน ลาดการเงน ร การใ กูยม ก
ลูก นีรายใดราย น่งมากเกน ป เม่ เกด ลกระท ทางล กลุมดังกลา จะทาใ เกดค ามเสีย าย ก ร ัท เปน ยางมาก
ร ัท ด ร ารค ามเสี่ยงดังกลา ดยการกระจายการลงทุนในประเภท งสนทรัพย าง ทัง ราสาร นี ละ
ราสารทุน ล ดจนกระจายการใ กูยม กลูก นี ลายราย ละกระจาย ยูใน ลายภูมภาค งประเท ในสัดส นที่เปน ป าม
กา นดที่เกี่ย งกั ค ามเสี่ยง ามก เก ที่ ก ดย งคกรกากั ดู ล ร ม งกระจายการลงทุนใน ม ด ุ สา กรรมที่
ลาก ลาย ละกร ีลงทุนในสกุลเงน รา างประเท จะทาการป งกันค ามเสี่ยงจาก ั รา ลกเปลี่ยนทังจาน น
ค ามเสี่ยงดานสภาพคล ง
เปนค ามเสี่ยงที่ าจเกด นกร ีที่ ร ัท มสามาร เปลี่ยนสนทรัพยเปนเงนสด ด ร มสามาร จัด าเงนสด ด
เพียงพ ร จัด าเงนสด ด ด ย นทุนที่สูง
การ ร ารค ามเสี่ยงดานสภาพคล งนี ร ัท จัดสรรเงนลงทุน างส นเปนเงน าก นาคาร ั เงนคลัง ละ
พัน ั รระยะสัน ง นาคาร งประเท ทย ่งมีสภาพคล งสูง สาร ง สา รั คาใ จายดาเนนงาน ดยกา นดใ เงน ากคร
กา นดใน ละ งเ ลาที่ส ดคล งกั ค าม งการใ เงน าม น ร ารกระ สเงนสด การรั เงน การจายเงน ามภาระ ูกพัน
าง ที่ าง ละ กี ส น น่ง ร ทั จัดสรรเงน ปลงทุนใน ลักทรัพย ง่ เปนที่ งการ ง ลาด สภาพคล งสูง ละสามาร เปลีย่ นเปน
เงนสด ดสะด กที่มูลคาใกลเคียงกั มูลคายุ รรม
น กจากนี ร ัท ยังจัดใ มี ลงเงนทุนสาร ง ด ก งเงนเ กเกน ั ี งเงนกูระยะสันกั นาคารพา ย
ที่สามาร เ กใ ดทันที ากมีคาใ จายเกด นเ น ค ามคาด มาย ่งเพียงพ ที่จะร งรั ค ามเสี่ยงดานสภาพคล งนี ด
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ค ามเสี่ยงดาน ลาด
เปนค ามเสีย่ งที่ ร ทั าจ ดรั ค ามเสีย ายจากการ นั น งปจจัยใน ลาดทุน ด ก การเปลีย่ น ปลงมูลคา
ง ราสารทุน การเปลี่ยน ปลง ง ั ราด กเ ีย ละ ั รา ลกเปลี่ยน ันสง ลใ เกดการเปลี่ยน ปลงมูลคา งสนทรัพยลงทุน
ัน ด ก ราสารทุน ราสาร นี ละ น ยลงทุน
เพ่ ลดค ามเสี่ยงดังกลา ร ัท มีการ ร ารค ามเสี่ยง ดังนี
ดานการเปลีย่ น ปลงมูลคา ง ราสารทุน ร ทั จะเล กลงทุนใน ราสารทุนที่ ู กมี านะการเงนที่ ง กรง
มีค ามสามาร ในการทากา ร มี ักยภาพในการเ
ด ยาง เน่ ง ร ม ง ุรกจที่ ดรั านสงสเ ง กจากน ย ายภาครั
ีกทัง ร ัท มีน ย าย คร ง ราสารทุน เพ่ การลงทุนระยะยา ่งจะสามาร ลดค าม ัน น งราคา ราสารทุน ด
ดานการเปลี่ยน ปลง ง ั ราด กเ ีย ร ัท ทาการ ด ามการกา นด ั ราด กเ ีย น ย าย ง นาคาร
งประเท ทย ท ทางการเปลีย่ น ปลง ั ราด กเ ยี ง นาคารกลางส รั ละ ั รา ล ทนใน ลาด ราสาร นี ยางใกล ด
เพ่ กา นดระยะเ ลาการลงทุน
ใ ส ดคล งกั ท ทางการเปลีย่ น ปลง ง ั ราด กเ ยี น กจากนี ร ทั ยังมีน ย าย คร ง
ราสาร นีจนคร กา นดเพ่ ลดค ามเสี่ยงดานราคา ราสาร นีที่เปลี่ยน ปลง ป ละยังมีการ ร ารจัดการเงน าก นาคารใ มี
จาน นเงนที่คร กา นดทุก เด น ในจาน นที่ใกลเคียงกัน ทาใ ลดค ามเสี่ยงที่เกดจากการลงทุน
ลง ด
ดาน ั รา ลกเปลี่ยน ร ัท ร ร ัทจัดการก งทุนที่ ร ัท าจางใ ร ารก งทุน าจใ เคร่ งม
ทางการเงนในการป งกันค ามเสีย่ งดาน ั รา ลกเปลีย่ น ด ก สั า ลกเปลีย่ น ั ราด กเ ยี างสกุลเงน
สั า ลกเปลี่ยน ั ราด กเ ีย
ละสั า ายเงน รา างประเท ล ง นา
เปน น ทังนี เพ่ ปรั ลดค ามเสีย่ งใ ส ดคล งกั ส านการ ง ลาด ละเปน ป าม กา นด
ง น ยงานที่กากั ดู ล
น กจากนี ร ัท มีการพั นาระ เทค น ลยีสารสนเท เพ่ ใ ในการประเมนระดั ค ามเสี่ยง งการลงทุน
ด ย กี ารประเมน ละ จาล ง าง เ น
เพ่ ใ มัน่ ใจ า ร ทั จะยังคงมี านะ
การเงนที่ยด ยุนเพียงพ ที่จะร งรั ค ามเสีย ายที่ าจเกด น ด
ความเสี่ยงอ่น ขององคกร
ค ามเสี่ยงดานค าม มสัมพัน กันระ างสนทรัพย ละ นีสน
ร ัท มีค ามเสี่ยงจากค าม มสัมพัน กันระ างระยะเ ลา ละจาน นสนทรัพยลงทุนกั ระยะเ ลา ละจาน น
นีสน ามภาระ ูกพัน ง ร ัท ด ก เงนสาร งคาสน มทด ทน ละเ ียประกันภัยที่ยัง ม เปนราย ด ละเ ียประกันภัยรั
ล ง นา
ดังนัน ร ัท จงทาการ ร ารค ามเสี่ยง ดยกา นดระยะเ ลา ละจาน นเงนลงทุนใ ส ดคล งกั นีสน ลัก
ง ร ัท ทัง ประเภทดังกลา
ค ามเสี่ยงดานกลยุท
เปนค ามเสีย่ งจากการกา นด นกลยุท นดาเนนงาน ละนา ปป ั มเ มาะสม ร มส ดคล งกั ปจจัย
ภายใน ละปจจัยภายน ก ร ม งค ามเสี่ยงในการพ่งพาคูคารายใ ัน าจสง ลกระท การ รรลุ สัยทั น านะการเงน
เงนก งทุน ละ ลประก การ ง ร ัท ดยปจจัยค ามเสี่ยงภายใน เ น ครงสราง งคกร ีป ั งาน ค ามเพียงพ ง
มูล ละเทค น ลยี เปน น ละปจจัยค ามเสี่ยงภายน ก เ น ภา ะเ ร กจ การ ง ัน ละปจจัยทางการเม ง เปน น
ค ามเสี่ยงดานกลยุท ด ก จาน นเ ียประกันภัยรั ม ง ามเปา มายที่กา นด ใน นกลยุท การ ง ัน
รุน รงจาก ร ัทประกันภัยในประเท ละ างประเท สัดส นราย ดที่ ม รง าม นกลยุท การพ่งพงราย ดเ ียประกันภัยจาก
งทางใด งทาง น่งมากเกน ป
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ร ัท ร ารค ามเสี่ยงดานกลยุท ดย าง นกลยุท ใ ส ดคล งกั สัยทั น ง ร ัท ละ าง น
การดาเนนงาน งั ระดั งคกร ปจน งระดั น ยงาน กี ทังยังมีการสรุปการดาเนนการ าม นกลยุท สดงส านะค ามสาเรจ
ง นงาน พร มทังกา นดสั า เ นในกร ีที่มี ลการดาเนนงานมี น นม มเปน ป าม น เพ่ ใ สามาร ปรั เปลี่ยน
นกลยุท ใ ส ดคล งกั ปจจัยภายน ก ละสภา การ ที่เปลี่ยน ปลง ป เ น การเปลี่ยน ปลง งภา ะเ ร กจ การเม ง
ภา ะการ ง ัน ก ระเ ีย ที่เกี่ย ง าง ทังนี ร ัท ดจัดระ งานภายในทังดานการจัด งคกร ุคลากร ง ประมา
ระ มูลสารสนเท ระ การ ด าม ละค คุมการป ั งาน ใ มีค ามเ มาะสมเพ่ สนั สนุนกลยุท การดาเนนงานใ รรลุ
เปา มาย ด ยางมีประสท ภาพ พร มทังเ ย พร นกลยุท ใ พนักงาน ดรั ทรา เพ่ เปน น ทางป ั เดีย กัน
น กจากนี ร ทั ยังคานง งค ามเสีย่ งจากการเปดเสรีภาค รุ กจประกันภัย ละการเปนประ าคมเ ร กจ าเ ยี น
ที่ าจมี ลกระท การดาเนน รุ กจ ง ร ทั เน่ งจากจาน น ร ทั รั ประกันภัย างประเท ทีเ่ ามาดาเนน รุ กจภายในประเท
จะมาก น ดยเ พาะ ร ัทรั ประกันภัย างประเท ที่มีค ามมั่นคง ละมีค าม ง กรงทางการเงนสูง สง ลใ ภา ะการ ง ัน
ทาง ุรกจรุน รง น ละทาใ ราย ดจากการรั ประกันภัย ง ร ัท าจลดลง ร มเปน ป ามคาดการ ด ร ัท จง ดมี
การเ รียมค ามพร ม ดยมีการ ยายสา า ยาง เน่ ง ดยเ พาะในจัง ัดที่ใกลกั พรม ดนระ างประเท ล ดจนพั นา
ล ภั ใ มีค าม ลาก ลายพร มจัดทา นการ ลาดร งรั เพ่ เพ่มค ามสามาร ในการเ า งกลุมลูกคาเปา มาย ละรัก า
านลูกคาภายในประเท กี ทัง ร ทั ยัง ดมีการลงทุนประก รุ กจประกันภัยใน างประเท เพ่ เพ่ม กั ยภาพในการดาเนน รุ กจ
ค ามเสี่ยงดานป ั การ
เปนค ามเสีย่ งทีเ่ กด น ดจากการดาเนนงานในทุกส นงาน ง ร ทั นั เกดจากค าม มพร ม ค าม มพ เพียง
ร ค าม กพร ง ง ุคลากร กระ นการทางาน ระ เทค น ลยีสารสนเท ละปจจัยภายน ก ร ัท ่ง าจร ม ง
ค ามเสี่ยงที่ ร ัท มป ั ามก มาย ก ระเ ีย ละ ังคั ที่ ก ดย น ยงานกากั ดู ลภาครั ยางคร น
ร ัท ดจัดใ มีระ การค คุมภายในที่ดี ดยมีการค คุม ละ ร จส การป ั งานในทุก น ยงาน ยาง
เน่ ง มีการจัดสรร ุคลากร ยางเพียงพ ละมีคุ สม ั รง ามลัก ะงาน ร ม งมี ูเ ี่ย า ในการทางาน ละดาน เพ่
ใ ระ งานมีประสท ภาพ ีกทังยังมีการ างระ ใ พนักงานสามาร ทางานทด ทนกัน ด ม าจะเปนการ ั่ ครา ร า ร
ทาใ การดาเนนงานเปน ป ด ยาง เน่ ง ร ม งมีการจัด รมใ พนักงานมีค ามรูค ามเ าใจที่เกี่ย งกั ุรกจประกันภัย ละ
ล ภั าง ง ร ัท ล ดจนพั นาปรั ปรุงระ งานใ ทัน การเปลี่ยน ปลง ยูเสม น กจากนี ร ัท ยังกา นดใ
ทุก น ยงานรั ด
การ ร ารค ามเสีย่ งดานป ั การ ง น ยงาน นเ ง พร มทังยังปลูก งค ามเ าใจเกีย่ กั ค ามเสีย่ ง
ดานป ั การในระดั พนักงาน ันร ม งการ ก รมพนักงาน ยางเปนรูป รรมด ย
ดานระ เทค น ลยีสารสนเท ละค ามเสี่ยงจากปจจัยภายน ก ร ัท มีการจัดทา นร งรั การดาเนน ุรกจ
ยาง เน่ ง
ดยมีส านที่ทางานสาร ง ละ ูนย มูลสาร งที่พร มใ งาน ดทันที ละมีการร ม
ูนย มูลในค มพ เ ร งพนักงานเ ่ มมาจากส นกลาง
่งจะ ยใ ร ัท สามาร ลด ลกระท ที่ าจเกด น ละ
ทาใ ุรกจ ง ร ัท สามาร ดาเนน ป ด ม งเ กั สภา ะ ุกเ น
ดานการป ั ามก มาย ร ัท ดกา นด น ทางป ั ใ ส ดคล งกั ก ระเ ีย ละ ังคั ร ม ง ด
ส่ สารก ระเ ีย ละ ังคั ที่ ก ดย น ยงานกากั ดู ลภาครั ใ กั พนักงานทุกทานทรา เพ่ ป ั ยางเครงครัด
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ัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยร ยน
ภัยเ ดเ ลด
รม
คาใ จายในการดาเนนงาน
นทุนทางการเงน
กา รสุท จากการรั ประกันภัย
ลาน าท
การเปลี่ยน ปลง
รายไดสุทธิจากการลงทุน
ด กเ ีย
เงนปน ล
กา รจากการ าย ลักทรัพย ละสนทรัพย
คาเ า ละราย ด ่น
ส น งกา รจากเงนลงทุนใน ร ัทร ม
่ง ันทก ดย ีส น ดเสีย
กา ร าดทุน จากการกลั รายการด ยคา งเงนลงทุน
รายจายจากการลงทุน
ราย ดสุท จากการลงทุน
ลการดาเนนงาน
กา รสุท จากการรั ประกันภัย
ราย ดสุท จากการลงทุน
กา รก น ักภา ีเงน ด
ภา ีเงน ด
กา รสุท
กา ร ุน ันพน าน าท
จาน น ุน ุน
มูลคา ุนละ าท

ลาน

ลาน

โครงสร้างรายได้
สัดส น
เบียประกันภัยรับ
ประเภทการประกันภัย
ัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยร ยน
ภัยเ ดเ ลด
รม
กา รจากการรั ประกันภัย
ประเภทการประกันภัย
ัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยร ยน
ภัยเ ดเ ลด
รม
คาใ จายในการดาเนนงาน
นทุนทางการเงน
กา รสุท จากการรั ประกันภัย
ราย ดสุท จากการลงทุน
ด กเ ีย
เงนปน ล
กา รจากการ าย ลักทรัพย ละสนทรัพย
คาเ า ละราย ด ่น
ส น งกา รจากเงนลงทุนใน ร ัทร ม
่ง ันทก ดย ีส น ดเสีย
กา ร าดทุน จากการกลั รายการด ยคา งเงนลงทุน
รายจายจากการลงทุน
ราย ดสุท จากการลงทุน

ลาน าท
สัดส น

สัดส น
ปรั ปรุงใ ม

ปรั ปรุงใ ม

โครงการในวาระพิเศษ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย
บริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

รายงานผลการด�าเนินงาน
สรุป ลการดาเนินงาน ป
การดาเนินงานและ านะการเงินที่ านมา
ทางดานง สดง านะการเงน ง ร ัท
ันที่ ัน าคม
ประก ด ย สนทรัพย
ลาน าท ลดลง
ร ยละ จากป
ที่มีสนทรัพย
ลาน าท รายการสนทรัพยที่ลดลงที่สาคั ค เงนลงทุนใน ลักทรัพย สุท ลดลง
ลาน าท เงนใ กูยม สุท ลดลง
ลาน าท ละสนทรัพยจากการประกันภัย สุท ลดลง
ลาน าท ใน ะที่
เ ียประกันภัยคางรั สุท เพ่ม น
ลาน าท
ดาน นีสน ละส น งเจา ง ร ัท มี นีสน
ลาน าท ลดลงจากป
จาน น
ลาน าท ร ร ยละ
รายการสาคั ที่เปลี่ยน ปลง ค นีสนภา ีเงน ดร ัด ั ี สุท ลดลง
ลาน าท ละ นีสนจากสั าประกันภัยลด
ลง
ลาน าท ใน ะที่เ ียประกันภัยรั ล ง นาเพ่ม น
ลาน าท คาใ จายคางจายเพ่ม น
ลาน าท ละ นีสน
่นเพ่ม น ลาน าท
ดานส น งเจา ง ันที่ ัน าคม
ร ัท มีส น งเจา ง
ลาน าท ลดลงร ยละ จากป
ที่มีส น งเจา ง
ลาน าท รายการที่สาคั ค งคประก ่น งส น งเจา งลดลง
ลาน าท ร
ร ยละ
ละกา รสะสมยัง ม ดจัดสรรเพ่ม น
ลาน าท
ลการดาเนนงานในป
ร ัท มีเ ียประกันภัยรั ร มทุกประเภท
ลาน าท เพ่ม นร ยละ เม่ เทีย กั
ป
ดยในปนีการประกันภัยที่มี ั ราการ ยาย ั สูงสุด ค การประกัน ุ ั เ ุส น ุคคล ละการประกันภัยเ ดเ ลด ่น ่ง
ยาย ั ร ยละ
ละร ยละ
ามลาดั เม่ เทีย กั ปที่ านมา
ดาน ลประก การจากการรั ประกันภัย ปราก ลกา ร
ลาน าท เพ่ม นจากปก นเปนจาน น
ลาน าท
ร ร ยละ สาเ ุ ลักมาจากในป
มี ั ราส นคาใ จายลดลง ร ยละ เม่ เทีย กั ปก น ละ ั ราส นค ามเสีย าย
จากการรั ประกันภัยในป
เทากั ร ยละ ลดลงร ยละ เม่ เทีย กั ป

กา รจากการลงทุน ละราย ด น่
ลาน าท เพ่ม นจากปที่ านมาร ยละ เม่ ร มกั ลกา รจากการรั ประกันภัย
ร มเปนกา รก นคาใ จายภา ีเงน ด
ลาน าท เพ่ม นจากปที่ านมาร ยละ ลัง ักภา ีเงน ด คงเ ล เปนกา รสุท
ลาน าท เพ่ม นจากป
ร ยละ
ร คดเปนกา รสุท ุน
าท เพ่ม นจากป
่งมีกา ร ุน
เทากั
าท
การจัดสรรเงนปน ลในป
ค ะกรรมการ ร ทั เสน ู นใ
ุ จัดสรรเงนปน ลง ดสุดทาย งป
นละ
ุ
าท
เม่ ร มเงนปน ลระ างกาลที่จัดสรร ป ล ง ด ง ดละ าท ุน ร มจายในป
ั รา ุนละ าท สูงก าป
ที่จายปน ล ั รา ุนละ าท
ลการดาเนินงานของการรับประกันภัยแตละประเภท ในป
การประกันอัคคีภัย
ร ัท มีเ ียประกัน ัคคีภัยร ม
ลาน าท ลดลงร ยละ จากป
สาเ ุ ลักมาจากการเ
งเ ีย
ประกันภัยลดลงใน ลาย งทาง ดยเ พาะ งทาง รุ กจลูกคา งคกร งทาง รุ กจส า นั การเงน ดยมีลกู คารายกลาง ละรายใ
เปลี่ยน ปทาประกันค ามเสี่ยงภัยทุก นด
เ ยประกั
ี
นภัยรั สุท เทากั
ลาน าท เพ่ม นเลกน ยร ยละ ดย ร ทั รั เสีย่ งภัย เ งร ยละ เพ่ม น
จากร ยละ ในป
ั ราส นค ามเสีย าย งการประกัน ัคคีภัยในปนีคดเปนร ยละ สูงก า ป
่ง ยูในระดั
ร ยละ จงสง ลใ กา รจากการรั ประกันภัยลดลงเปน
ลาน าท กา รลดลงจากป
เทากั
ลาน าท ร
ร ยละ

การประกันภัยทางทะเลและขนสง
- ตัวเรอ ร ทั มีเ ยประกั
ี นภัยรั
ลาน าท ลดลงร ยละ เม่ เทีย กั ป
สาเ ุ ลักมาจากเ ยประกั
ี นภัย
ลดลงจาก งทาง ุรกจส า ันการเงน ละ ุรกจลูกคา งคกร
เ ียประกันภัยรั สุท
ลาน าท ลดลงร ยละ
จากปที่ านมา ดย ร ัท รั เสี่ยงภัย เ งร ยละ
เปรีย เทีย กั ร ยละ ในปที่ านมา สา รั คาสน มทด ทนมีจาน นเทากั
ลาน าท ลดลง ลาน าท จากป
ลการรั ประกันภัยในป
มี ั ราค ามเสีย ายร ยละ สูงก าป
ร ยละ มีกา รจากการรั ประกันภัย ลาน าท
ลดลงจากปที่ านมา ลาน าท
- สินคา ร ัท มีเ ียประกันภัยรั
ลาน าท เพ่ม นร ยละ จากป
ดยมีเ ียประกันภัยเพ่ม นจากทุก
งทางยกเ น งทาง ุรกจสา า ละการร มทุน
เ ียประกันภัยรั สุท เทากั
ลาน าท ลดลงร ยละ
ดย ร ัท มีการรั เสี่ยงภัย เ ง ลดลงจากร ยละ
ในปที่ านมา เปนร ยละ ในป
ลการรั ประกันภัยในป
มี ั ราค ามเสีย ายร ยละ ลดลงจากปที่ านมา
ที่มี ั ราค ามเสีย ายร ยละ สง ลใ มีกา รจากการรั ประกันภัยสนคา ลาน าท เพ่ม นร ยละ จากปที่ านมา
การประกันภัยร ยนต
ในป
ร ัท มีเ ียประกันภัยรั
ลาน าท ยาย ั ลดลงร ยละ เม่ เทีย กั ป
สาเ ุ ลักมาจาก
การเ
งเ ียประกันภัยลดลงใน ลาย งทาง ดยเ พาะ งทาง ุรกจส า ันการเงน ละงาน
จาก งทาง
ุรกจลูกคารายย ย
เ ยประกั
ี นภัยรั สุท เทากั
ลาน าท ลดลงร ยละ ดยปนี ร ทั รั เสีย่ งภัย เ งร ยละ
เพ่ม นเลกน ย
จากป
ที่ร ยละ
สา รั ั ราค ามเสีย ายในป
ยูที่ร ยละ
ลดลงจากร ยละ
ในป
สง ลใ มี
กา รจากการรั ประกันภัยร ยน เทากั
ลาน าท เพ่ม น
ลาน าท จากปก น
การประกันภัยเบดเตลด
การประกันภัยประเภทนี ประก ด ยการประกันภัย ประเภท ค การประกันภัย ุ ั เ ุ การประกันภัยดาน กรรม
การประกันภัยเกีย่ กั คุ คล การประกันภัยเกีย่ กั การ น ละการประกันภัยการเสีย่ งภัยทุก นด ในป
ร ทั มีเ ยประกั
ี นภัย
รั ร ม
ลาน าท เพ่ม นร ยละ จากป
ที่มีเ ียประกันภัยรั ร ม
ลาน าท ดยเ ียประกันภัยรั ดย รง
ในปนีที่เพ่ม น างส นมาจากการประกันภัย ุ ั เ ุส น ุคคล านทาง งทาง ุรกจลูกคารายย ย ละการประกันภัย ุ ั เ ุ
จาก งทาง ุรกจลูกคา งคกร
เ ยประกั
ี
นภัยรั สุท งการประกันภัยเ ดเ ลดทุกประเภท ร มเปนเงนทังสน
ลาน าท เพ่ม นร ยละ ในปนี
ร ัท รั เสี่ยงภัย เ งร ยละ
ลดลงเลกน ยจากป
ที่ร ยละ
ดยมี ั ราส นค ามเสีย ายในภาพร ม ง
การประกันภัยเ ดเ ลดป
ยูที่ร ยละ เพ่ม นจากร ยละ ในป
สง ลใ มีกา รจากการรั ประกันภัยเ ดเ ลด
ลาน าท ลดลงจากปก นร ยละ
คาใ จายในการรับประกันภัย
ร ัท มีคาใ จายในการรั ประกันภัยทังสน
ลาน าท ลดลงจากปที่ านมาร ยละ ทังนี คาสน มทด ทน
ละคาใ จายในการจัดการสน มทด ทนทีเ่ กด นในระ างปลดลงจากปที่ านมาร ยละ คาใ จายในการรั ประกันภัย น่ ลดลง
ร ยละ
ละคาใ จายในการดาเนนงานเพ่ม นร ยละ ดยส นใ เพ่ม นจากคาใ จายเกี่ย กั พนักงาน
ทังนี ในป
ร ทั มีเ ยประกั
ี นภัยรั รงทุกประเภท
ลาน าท เ ร ยละ จากป
ละมีส น ง
การ ลาด ร ยละ เทากั ป
ดยยังคงรัก าส น ง ลาดที่ ันดั เ นเดีย กั ปที่ านมา ดยการประกันภัยเ ดเ ลด
ที่มีสัดส นเ ียประกันภัยร ยละ มี ั ราการเ ร ยละ สง ลใ ส น ง ลาดเ ียประกันภัยเ ดเ ลด ป
เทากั
ร ยละ เพ่ม นจากป
ที่มีส น ง ง ลาดร ยละ ละการประกันภัยทางทะเลมีส น ง ลาดเพ่ม นจากร ยละ
ในป
เปนร ยละ ในป
ใน ะที่การประกัน ัคคีภัย ละการประกันภัยร ยน มีส น งการ ลาดร ยละ
ละ
ามลาดั

โครงการในอนาคต
จากการที่ ร ทั ดนาเทค น ลยีเทเลเม กส
มาใ รการภายใ การประกันภัยร ยน เปน ง รกในประเท ทย
เพ่ สรางค าม นใจ
ุ ละพั นามา ร านการ ั ท่ี ป่ี ล ดภัยใ กั ลูกคา ด ย งก น่ั าง ด ก การ สดง า นงร ยน รการ
จงเ นเม่ ร ยน กน กพนทีท่ ก่ี า นด การประม ล มูลพ กรรมการ ั ่ี กมาเปน ลคะ นน ในป
ร ทั จง ดเพ่ม
ครงการ
นเพ่ ม ส นลดใ กั ลูกคาเม่ มีการ ายุกรม รรมในป ัด ป เน่ งจากระ สามาร
เก มูลระยะทางการ ั ี่ ่งค ามเสี่ยง งการ ั ี่มี ล ปร ัน ดย รงกั ระยะทางการใ ร ยน
น กจากนัน ร ทั ยังมี นในการนา
มาใ ในการ เคราะ มูล
เพ่มเ มจากทีม่ ี ยู
ดยเพ่มทัก ะการใ มูลเพ่ การทางานเ ง ร าร การพยากร
เพ่ ใ สามาร าง นการ ร าร
จัดการเ ง ุรกจในส่งที่จะเกด นจากการพยากร
ดยใ มูลเ งลก เปนการเพ่มค ามสามาร
ในการ เคราะ พ กรรมลูกคา เพ่ การพั นา ล ภั ใ เ มาะสมกั ลูกคาเ พาะกลุม ร ม งสามาร นา มูล าง มา เคราะ
ร มกั มูลภายใน งคกร เพ่ ใ ู ร ารใ ัดสนใจในการดาเนนงาน ด ยางมีประสท ภาพ
น กจาก ร ัท จะนาเทค น ลยี าง มา ยในการพั นาการรั ประกันภัย ละการ เคราะ มูล ล ร ัท ยังเ น
ค ามสาคั ในเร่ งค ามปล ดภัย ง มูลลูกคาในการ าระเ ียประกันภัย าน ั รเครด ละเพ่ ใ ลูกคามีค ามมั่นใจใน
ค ามปล ดภัย ง มูล ั รเครด มากย่ง น จง ดมี ครงการจัดทามา ร าน
่งเปนมา ร านการรัก าค ามปล ดภัยในการเก รัก า มูล ง ูใ ั รเครด ่งมา ร าน
นี ยใ
งคกร าง ที่มีการรั าระเงนด ย ั รเครด สามาร ป งกันการ ล ดยมีการค คุม มูล ละปด กาสการเ า ง มูล
ั รเครด จาก ุคคลภายน ก ามมา ร านสากล
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รายได้จากการลงทุน
สนป
ร ัท มีเงนลงทุน าม ีส น ดเสียทังสน
ลาน าท เพ่ม นจากป
จาน น
ลาน าท
ร เพ่ม นร ยละ สา รั การจัดสรรเงนลงทุนนัน ส น น่ง งเงนลงทุนจาน น
ลาน าท ร ร ยละ
งเงนลงทุน
ทัง มด เปนการลงทุนในสนทรัพยที่ใ ล ทนคงที่
ีกส น น่งจาน น
ลาน าท ร ร ยละ
งเงนลงทุนทัง มด เปนการลงทุนใน ุนทุน น ยลงทุน ทังที่จดทะเ ียน ละ ม ดจดทะเ ียนใน ลาด ลักทรัพย งประเท ทย
ในส น งการลงทุนทีใ่ ล ทนคงที่ ประก ด ยเงน ากประจา จาน น
ลาน าท คดเปนสัดส นร ยละ
งเงนลงทุนทัง มด เพ่ม น
ลาน าท ร ร ยละ เม่ เทีย กั ปก น นา พัน ั ร
ลาน าท คดเปนสัดส น
ร ยละ
งเงนลงทุนทัง มด เพ่ม น
ลาน าท ร ร ยละ จากปก น ละ ุนกูจาน น
ลาน าท คดเปน
สัดส นร ยละ
งเงนลงทุนทัง มด ลดลง ลาน าท ร ร ยละ
น กจากการลงทุนใน ลักทรัพยที่ใ ล ทนคงที่ดังกลา ร ัท มีเงนลงทุนที่ใ ล ทนคงที่ ีกประเภท น่งค
เงนใ กูยม ดยมี สัง ารมทรัพยจาน งเปนประกัน จาน น
ลาน าท คดเปนสัดส นร ยละ
งเงนลงทุนทัง มด ลดลง
ลาน าท ร ร ยละ
ในส น งการลงทุนใน ราสารทุนนัน ร ทั มีเงนลงทุนใน นทุ
ุ นทีจ่ ดทะเ ยี นใน ลาด ลักทรัพย งประเท ทย จาน น
ลาน าท คดเปนร ยละ
งการลงทุนทัง มด เพ่ม น
ลาน าท ร ร ยละ ดย ร ัท ยังคงมีน ย าย
การลงทุนในระยะยา ดยปจจัยพน านที่ดี ง ลักทรัพยที่ ร ัท เล กลงทุนจะเปนปจจัย ลัก ่งสง ลใ มูลคา งกจการ
มีการเ
ยางยั่งยน ละ ยลดค าม ัน น งมูลคาเงนลงทุนใ น ยลง
ร ัท ดลงทุนใน ลักทรัพย ุนสามั ง ร ัทจากัดที่ ม ดจดทะเ ียนใน ลาด ลักทรัพย จาน น
ลาน าท
คดเปนสัดส นร ยละ
งเงนลงทุนทัง มด ดยเพ่ม นจากปก น
ลาน าท ร ร ยละ
จากการลงทุนเพ่มเ ม
ใน นทุ
ุ นน ก ลาด ลักทรัพย น่ง นทุ
ุ นน ก ลาด ลักทรัพยส นใ เปนการลงทุนเ งยุท าส ร การเ า ป นเปนการสราง
ุ
ค ามสัมพัน ทาง ุรกจ ละสนั สนุน ุรกจ ลัก ง ร ัท
ร ัท มีเงนลงทุนใน ร ัทร ม จาน น
ลาน าท ร สัดส นร ยละ เพ่ม น ลาน าท ร ร ยละ
ง่ ส นทีเ่ พ่ม นนีเกดจากการรั รู ลกา รใน ร ทั ร มนัน น่ง เงนลงทุนใน ร ทั ร มเปนการลงทุน ดยการ นุ งั ร ยละ
ละเปนการลงทุนใน างประเท ด ก การลงทุนใน ร ัท ลดงที่ลงทุนใน ร ัทประกันภัย ละการลงทุนใน ร ัทประกันภัย
ในประเท กัมพู า ละสา าร รั ประ า ป ยประ า นลา นั เปนการเพ่ม กาสการทา รุ กจใน างประเท ง่ ร ทั ร มเ ลานัน
ล นมี ักยภาพที่จะเ ทังในดานการ ยาย ุรกจ ละ ลกา ร ร ม งมีค ามสามาร ในการจายเงนปน ลใ ก ร ัท ด
น กจากนี ร ัท ยังลงทุนใน น ยลงทุน งก งทุน ราสาร นีจาน น
ลาน าท ร คดเปนสัดส นร ยละ
งเงนลงทุนทัง มด มเปลี่ยน ปลงจากปก น นา น ยลงทุน งก งทุน ราสารทุนจาน น
ลาน าท เปนสัดส นร ยละ
งเงนลงทุนทัง มด ลดลง
ลาน าท ร ร ยละ
น ยลงทุน งก งทุนร ม สัง ารมทรัพย ละทรัส เพ่ การ
ลงทุนใน สัง ารมทรัพย ล ดจนก งทุนร ม ครงสรางพน าน จาน น
ลาน าท เปนสัดส นร ยละ เพ่ม น ลาน าท
ร ร ยละ
ราย ดจากการลงทุนสา รั ป
มีจาน น
ลาน าท ประก ด ยราย ดด กเ ีย
ลาน าท ลดลงร ยละ
เงนปน ลรั
ลาน าท เพ่ม นร ยละ กา รจากการ าย ลักทรัพย ละสนทรัพย ลาน าท เพ่ม นร ยละ
ราย ดคาเ า ละ ่น
ลาน าท เพ่ม นร ยละ ส น งกา รจากเงนลงทุนใน ร ัทร ม ่ง ันทก ดย ีส น ดเสีย
ลาน าท ลดลงร ยละ คาใ จายในการลงทุน ลาน าท ลดลงร ยละ กา รจากการกลั รายการด ยคา งเงนลงทุน
ลาน าท ทาใ มีราย ดจากลงทุนสุท
ลาน าท
ันสนป ดั นี ลาด ลักทรัพย งประเท ทยปดที่
จุด เพ่ม นจากป
่งปดที่
จุด เพ่ม น
จุด ร ร ยละ
ราคาสนคา ภคภั ด ก นามันปรั ั เพ่ม น งปลายป
ลาดการเงนมีค าม นั นสูงมาก
จากกจกรรมทางเ ร กจ ลก นาคารกลาง ลาย ประเท ยังคง ั ราด กเ ยน
ี ย ายใ ยูในระดั า่ ละเ ร กจ ลก ยาย ั
ค ยเปนค ย ป สา รั เ ร กจ ทยมี น นมปรั ั ดี นเลกน ยจากน ย ายภาครั ที่ ลักดันการลงทุน ครงสรางพน านใ
มาก น ภาคการท งเทีย่ ละการ รการมี ท าทสาคั ในการกระ นเ
ุ ร กจ ทย ราคาสนคาเก รทีป่ รั ั สูง น ละคาเงน าท
ที่ นคาลง นุนใ การสง ก น ั นเลกน ยจากปที่ านมา ยาง รก าม ร ัท มีส นเกนทุนจากการเปลี่ยน ปลงมูลคา ุนใน
ลาด ลักทรัพย งประเท ทย จาน น
ลาน าท ลดลงจากป
จาน น
ลาน าท ร ร ยละ
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โครงการในวาระพิเศษ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย
มอบเครื
34 ่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาล

การลงทุน
สนง ดป

สนง ดป

การเปลี่ยน ปลง

ลาน าท
ั ราส น
ยก ามประเภท

เงินลงทุนแยกตามประเภท ราคาทุน
ลักทรัพยที่ใ ล ทนคงที่
เงน าก นาคาร
เงนใ กูยม ดยมี ลักทรัพยเปนประกัน
พัน ั ร
เงนลงทุน ละกูยม ่น
ร ม ลักทรัพยที่ใ ล ทนคงที่
ุนทุน
ใน ลาด ลักทรัพย
น ก ลาด ลักทรัพย
เงนลงทุนใน ร ัทร ม
น ยลงทุน ใน ลาด ลักทรัพย
น ก ลาด ลักทรัพย
ร มเงนลงทุน
ลาน าท
ราคาทุน
เงินลงทุนแยกตามประเภท
ราคาทุนและราคายุติธรรม
ลักทรัพยที่ใ ล ทนคงที่
เงน าก นาคาร
เงนใ กูยม ดยมี ลักทรัพยเปนประกัน
พัน ั ร
เงนลงทุน ละกูยม ่น
ร ม ลักทรัพยที่ใ ล ทนคงที่
ุนทุน
ใน ลาด ลักทรัพย
น ก ลาด ลักทรัพย
เงนลงทุนใน ร ัทร ม
น ยลงทุน ใน ลาด ลักทรัพย
น ก ลาด ลักทรัพย
ร มเงนลงทุน

สนง ดป
มูลคายุ รรม
ส นเกนทุน
คาเ ่ การด ยคา
จากการเปลี่ยน ปลง คาเ ่ นีสงสัยจะสู
มูลคาเงนลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์
ลงทุนใน ลักทรัพยจดทะเ ียนใน ลาด ลักทรัพย งประเท ทย
่อบริ ัท
ประเภท ุรกจ
นาคารกรุงเทพ
รงพยา าล ารุงรา ร
กรุงเทพประกัน ี
ทยรั ประกันภัย
จรุง ทย ร นดเคเ ล
ทยรีประกัน ี
ูรูกา า เมททัล ทย ลนด
นทั ลดงส
ทค น นดัสเทรียล ค นเนค ั่น
ทางด น ละร ากรุงเทพ
รการเ เพลงการ นกรุงเทพ
ุมพร ุ สา กรรมนามันปาลม
รงพยา าลนนทเ
ทา ากา ยาน ทย
เมเจ ร ีนีเพลก กรุป
ยูเนี่ยนพลาส ก
เ เ ียเสรมกจลีส ่ง
ล า
รี ยุ ยา คปป ล
รงพยา าลรามคา ง
สามาร ค รป เร ั่น
ล ารา ุรี ลดง
ทีทีดั ล
นา าลคร ุรี
ทยเทพรส
กล พลังงาน
าจี
พีทีที กล ล เคมค ล
การ าง
ส ยูเนี่ยน

ันที่

นาคาร
การ พทย
ประกันภัย ละประกัน ี
ประกันภัย ละประกัน ี
ัสดุ ุ สา กรรม ละเคร่ งจักร
ประกันภัย ละประกัน ี
ัสดุ ุ สา กรรม ละเคร่ งจักร
เทค น ลยีสารสนเท ละการส่ สาร
พั นา สัง ารมทรัพย
นสง ละ ลจส กส
พลังงาน ละสา าร ูป ภค
เก ร ละ ุ สา กรรม า าร
การ พทย
นสง ละ ลจส กส
ส่ ละส่งพมพ
ป รเคมี ละเคมีภั
เงนทุน ละ ลักทรัพย
พลังงาน ละสา าร ูป ภค
ประกันภัย ละประกัน ี
การ พทย
เทค น ลยีสารสนเท ละการส่ สาร
พลังงาน ละสา าร ูป ภค
พลังงาน ละสา าร ูป ภค
า าร ละเคร่ งด่ม
า าร ละเคร่ งด่ม
พลังงาน ละสา าร ูป ภค
รรจุภั
ป รเคมี ละเคมีภั
รการรั เ มาก สราง
ั่น

ร ม ันดั
่น
ร ัท
น ยลงทุน
ใ สาคั สดงสท
รม

36

นั าคม
สัดส น
ในการ
ุน

มีรายละเ ียด ดังนี
มูลคา าม ั ี
ุน จาน นเงน
าท ลาน าท

ราคา ลาด
ุน จาน นเงน
าท ลาน าท

สรุปผลประกอบการตามไตรมาส
พัน าท
ปรั ปรุงใ ม
ลการดาเนินงานแตละไตรมาส

รมาส

รมาส

รมาส

รมาส

รมาส

รมาส

รมาส

รมาส

เ ียประกันภัยรั
กา ร าดทุน จากการรั ประกันภัย
คาใ จายในการดาเนนงาน
นทุนทางการเงน
กา รสุท จากการรั ประกันภัย
ราย ดสุท จากการลงทุน
กา รจากการ าย ลักทรัพย ละสนทรัพย
กา รก น ักภา ีเงน ด
ภา ีเงน ด
กา รสุท

เทีย เปนราย ุน
กา ร ุน ันพน าน
จาน น ุน ุน
เงนปน ล
งราคาใน ลาด ลักทรัพย
สูงสุด
่าสุด
มูลคา ุน

าท
ลาน

ลาน

ลาน

ลาน

ลาน

ลาน

ลาน

ลาน

สรุปผลประกอบการในรอบ 5 ปี
พัน าท
ในรอบป
เ ียประกันภัยรั
กา ร าดทุน จากการรั ประกันภัย
คาใ จายในการดาเนนงาน
นทุนทางการเงน
กา ร าดทุน สุท จากการรั ประกันภัย
ราย ดสุท จากการลงทุน
กา รจากการ าย ลักทรัพย ละสนทรัพย
กา รก น ักภา ีเงน ด
ภา ีเงน ด
กา รสุท

ปรั ปรุงใ ม

ปรั ปรุงใ ม

ปรั ปรุงใ ม

ปรั ปรุงใ ม

เม่ สนป
เงนสาร งเ ยประกั
ี
นภัยที่ยัง ม เปนราย ด
ส น ง ู นุ
เทีย เปนราย ุน
กา ร ุน ันพน าน
จาน น ุน ุน
เงนปน ล
ุนปน ล
มูลคา ุน าม ั ี
งราคาใน ลาด ลักทรัพย
สูงสุด
าสุด
ราคาปด
มูลคา ุน
จาน นพนักงาน

าท
ลาน

ลาน

ลาน

ลาน

ลาน

โครงการในวาระพิเศษ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย
บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

คณะที่ปรึกษา

นาย าตรี โสภณพนิ
ประ านค ะที่ปรก า

นายดารงค ก ณามระ

นายปติ สิทธิอานวย

ที่ปรก า

ที่ปรก า

คณะกรรมการและประวัติคณะกรรมการ
นาย ัย โสภณพนิ
ประ านกรรมการ
ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
เม ายน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
ดา งนาย าล สภ พน
ดา งนางสา ลสา สภ พน
า งคูสมรสนาง นทรา สภ พน

ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
ประ านกรรมการ มจ กรุงเทพประกันภัย ส ค
ปจจุ ัน
ประ านค ะ ู ร าร มจ กรุงเทพประกันภัย ป
กรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย ป
กรรมการ มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
กค
ประ านกรรมการ มจ ทยรั ประกันภัย
กพ
ปจจุ ัน
ร งประ านกรรมการ มจ ทยรั ประกันภัย ป
กพ
ประ านกรรมการ มจ ูรูกา า เมททัล ทย ลนด ป
ปจจุ นั
ประ านกรรมการ มจ จรุง ทย ร นดเคเ ล ป
ปจจุ ัน
ประ านกรรมการ มจ รงพยา าล ารุงรา ร ป
ปจจุ ัน
กรรมการ มจ กรุงเทพประกัน ี ป
มี ค
ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
ประ านสภา ุรกจประกันภัย ทย ป
นายกสมาคม สมาคมประกัน นา ภัย ทย ป

คุณวุ ิการ ึก า ประวัติการอบรม
กรรมการ
ป
ป

ปร า ลักสู รป งกันรา า าจักร ภาครั ร มเ ก น ปร รุนที่
ป
ป

การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่

นายกองเอก เปลง ักดิ ประกา เภสั
กรรมการ สระ ละประ านค ะกรรมการ
ร จส
ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
เม ายน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
คุณวุ กิ าร ึก า ประวัติการอบรม
าการคาจาก
ปร า ลป าส รดุ ี ั ก ม
ม า ทยาลัยรามคา ง
ปร า ลป าส รดุ ี ั ก ม
ส า ันรา ภั ลาปาง
ประกา นีย ั รการ ร ารระดั สูงสุด

ประเท ร ลนด
ักด สา าส่ สารม ล น
ักด สา า ลป าส ร
ง

ประเท ่ปี ุน
ปร า ลักสู รป งกันรา า าจักร ภาครั ร มเ ก น ปร รุนที่
พ
การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่

ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
ประ านค ะกรรมการ ร จส มจ กรุงเทพประกันภัย
พย
ปจจุ ัน
กรรมการ สระ มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
ปจจุ ัน
กรรมการกา นดคา ทน ละสรร า มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
กรรมการ ร จส มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ที่ปรก า า ุ ส มจ ทยเ นทรัลเคมี ป
ปจจุ ัน
ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ สระ ละกรรมการ ร จส
นาคาร ี ี ี ทย จากัด ม า น ป
ปจจุ ัน
กรรมการสรร า คา ทน ละ รร ัทภ าล
นาคารสนเ เ ีย จากัด ม า น ป
เม ย
กรรมการ สระ ละกรรมการ ร จส นาคารสนเ เ ีย จากัด ม า น
ป
มย
กรรมการ ูทรงคุ ุ ในค ะกรรมการปุย กระทร งเก ร ละส กร
ป
ปจจุ ัน
นายก งเ ก ร งประ านมูลน าสารัก าดน ดนในพระ รมรา นูป ัมภ
กย
ปจจุ ัน
ที่ปรก า มจ ยู นเ ด ลา มลล ป
ปจจุ ัน
ร งประ านกรรมการ มจ ยู นเ ด ลา มลล ป
กรรมการ ูทรงคุ ุ ม า ทยาลัย ัสสัม ั ป
ประ านกรรมการ จ เ ม ี นดัสเทรียลเคมคัล ป
ประ านกรรมการก ม ักด จ เ เ ีย ป ค ป ค รป เร ั่น
ป
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นางสาวพจนีย ธนวรานิ
กรรมการ สระ ละกรรมการ ร จส
ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
กุมภาพัน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
คุณวุ ิการ ึก า ประวัติการอบรม
ปร า รี ั ี ั จุ าลงกร ม า ทยาลัย
ปร า ท
ประกา นีย ั รการประกัน นา ภัยระดั สูง

ลักสู ร
ลักสู ร
ลักสู ร
รุนที่

รุนที่
รุนที่

ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ ร จส มจ กรุงเทพประกันภัย มี ค
ปจจุ ัน
กรรมการ สระ มจ กรุงเทพประกันภัย ก พ
ปจจุ ัน
ประ านกรรมการ กรรมการ สระ กรรมการ ร จส ละประ าน
กรรมการกา นดคา ทน ละสรร า มจ ยูนเ นเจ ร ปจจุ ัน
กรรมการ สระ ละกรรมการ ร จส มจ ทยรั ประกันภัย ปจจุ ัน
กรรมการสรร า ละกา นดคา ทน มจ ทยรั ประกันภัย
มย
เม ย
ประ านกรรมการกา นดคา ทน ประ านกรรมการกากั ดู ลกจการทีด่ ี
กรรมการ สระ ละกรรมการ ร จส มจ
กรุป ปจจุ ัน
กรรมการ สระ ละประ านกรรมการ ร จส
นาคารกรุง รี ยุ ยา จากัด ม า น ปจจุ ัน
กรรมการ สระ ละประ านกรรมการ ร จส มจ ก ี เู ป รเ นเ ร ปจจุ นั
กรรมการ สระ มจ เ รลี่ ยุคเก ร ม ย
มี ค

ประกา นีย ั รการ ร ารระดั สูง
ประกา นีย ั รนัก ร ารระดั สูง น ส รุนที่
ส า ันพั นา ารา การพลเร น
ปร า ั ร ทยาลัยป งกันรา า าจักร ป รุนที่
ประกา นีย ั ร ลักสู ร ู ร ารระดั สูง ส า ัน ทยาการ ลาดทุน
ลักสู ร ท รุนที่
ุ ั ร ลักสู ร ู ร ารระดั สูงดานการคา ละการพา ย
ส า ัน ทยาการการคา รุนที่
ุ ั ร ลักสู รการ ร ารจัดการดานค ามมั่นคง ันสูง
สมาคม ทยาลัยป งกันรา า าจักร รุนที่
การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่

นาย นันท เพ ไพ ิ
กรรมการ สระ ละกรรมการ ร จส
ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
กุมภาพัน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
คุณวุ กิ าร ึก า ประวัติการอบรม
ปร า รี ั ี ั ม า ทยาลัย รรม าส ร
การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่

ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ ูทรงคุ ุ สมาคมสงเสรม ูลงทุน ทย มี ค
ปจจุ ัน
กรรมการก ีกา ปจจุ ัน
กรรมการ ูทรงคุ ุ สภา ุรกจประกันภัย ทย ปจจุ ัน
สมา กสภาป รูป ง า
ค
กย
กรรมการ จ ีเจ ี ลจส กส นด รเ าส เม ย
กค
ประ านกรรมการ ร จส ละประเมน ลประจากระทร งพา ย
พย
มี ค
ร งประ านสภาน ั ั ง า คนที่ส ง ค
มี ค
ที่ปรก ารั มน รี าการกระทร งพา ย ค
กพ
ทีป่ รก าค ะมน รีค ามมัน่ คง ง า ายเ ร กจ กย
กพ
นุกรรมการในค ะ นุกรรมการพั นาระ รา การเกี่ย กั การสงเสรม
ละพั นา งคการม า น ละ งคกรรูป ่นในกากั งรา การ
าย ร ารที่มใ ส นรา การ ป
พค
ประ านกรรมการส า ันประกันภัย ทย ป
กรรมการในค ะกรรมการน ย ายส า ันการเงน นาคาร งประเท ทย
ป
สค
ดีกรมการประกันภัย กระทร งพา ย ป
ู ร จรา การกระทร งพา ย ป
ร ง ดีกรมการประกันภัย กระทร งพา ย ป
ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ ร จส มจ กรุงเทพประกันภัย ก พ
ปจจุ ัน
กรรมการ สระ มจ กรุงเทพประกันภัย ก พ
ปจจุ ัน
เม ย
พย
กรรมการ สระ ละกรรมการ ร จส มจ นเ ร ด เมย
ปจจุ นั
ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
ที่ปรก า กลุม ทยเจร ค รป เร ั่น
ป
ปจจุ ัน
ู ร จรา การกระทร งการคลัง ป
ที่ปรก าดานประสท ภาพ กรมสรรพากร กระทร งการคลัง
ป
เจา นาที่ เคราะ น ย าย ละ น กรมสรรพากร กระทร งการคลัง
ป
ู าน ยการสานัก ร จส ภา ี กรมสรรพากร กระทร งการคลัง
ป
กรรมการ นาคาร มสน ป
กรรมการ นาคาร าคารสงเคราะ ป
กรรมการการท งเที่ย งประเท ทย ป
กรรมการ งคการเภสั กรรม ป
กรรมการ งคการพพ ภั ทยา าส ร ง า ป

นายสิงห ตังทัตสวัสดิ
กรรมการ สระ ละประ านค ะกรรมการ
กา นดคา ทน ละสรร า
ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
เม ายน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
คุณวุ กิ าร ึก า ประวัติการอบรม
ปร า รีเ ร าส ร ม า ทยาลัย รรม าส ร
ปร า ท ร าร ุรกจ สา าการเงนการ นาคาร
ุ ัร
ุ ัร

ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
ประ านค ะกรรมการกา นดคา ทน ละสรร า
มจ กรุงเทพประกันภัย ส ค
ปจจุ ัน
กรรมการ สระ มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
ปจจุ ัน
กรรมการ ร าร นาคารกรุงเทพ จากัด ม า น ป
ปจจุ ัน
ประ านกรรมการ ร ารค ามเสี่ยง นาคารกรุงเทพ จากัด ม า น
ป
ปจจุ ัน
กรรมการ ู าน ยการ นาคารกรุงเทพ จากัด ม า น ป
กรรมการ สระ ละประ านกรรมการ ร จส มจ ทย พ ค ล กรุป
ป
ปจจุ ัน
กรรมการ สระ มจ ทีดั ล ด ค รป เร ั่น ป
กรรมการ ูจัดการใ ละประ านเจา นาที่ ร าร
นาคารกรุง ทย จากัด ม า น ป
ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ จ กา จนทั ป
ปจจุ ัน
กรรมการ สมาคมสงเสรมส า นั กรรมการ ร ทั ทย ป
พค
ที่ปรก า ูนยพั นาการกากั ดู ลกจการ ร ัทจดทะเ ียน
ลาด ลักทรัพย งประเท ทย ป

การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่

นายสุวรรณ แทนส ิตย
กรรมการ สระ ละกรรมการ
กา นดคา ทน ละสรร า
ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
เม ายน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
คุณวุ ิการ ึก า ประวัติการอบรม
ปร า รี
ปร า ท
ทยาลัยป งกันรา า าจักร รุนที่
การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่

ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
กรรมการกา นดคา ทน ละสรร า มจ กรุงเทพประกันภัย
พย
ปจจุ ัน
กรรมการ สระ มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
ปจจุ ัน
ที่ปรก าค ะกรรมการ มจ กรุงเทพประกัน ี
ค
ปจจุ ัน
กรรมการในค ะกรรมการ ร าร มจ นาคารกรุงเทพ
ค
ปจจุ ัน
กรรมการร ง ูจัดการใ มจ นาคารกรุงเทพ ค
ปจจุ ัน
กรรมการในค ะกรรมการ ร ารค ามเสี่ยง มจ นาคารกรุงเทพ
ป
ปจจุ ัน
ร ง ูจัดการใ มจ นาคารกรุงเทพ ป
ู ย ูจัดการใ มจ นาคารกรุงเทพ ป
ู ร าร มจ นาคารกรุงเทพ ป
กรรมการ สระ ละประ านค ะกรรมการ ร จส มจ ลลล พร พเพ ร ี
ป
ปจจุ ัน
ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
ประ านกรรมการ จ ั ล งเ นเจ รส ป
ปจจุ ัน
ประ านกรรมการ จ ร ารสนทรัพยท ี ป
ปจจุ นั
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หมอมรา วง ุภดิ ดิ กุล
กรรมการ สระ ละกรรมการ
กา นดคา ทน ละสรร า

ลักสู ร
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร

รุนที่
รุนที่

ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
เม ายน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
คุณวุ ิการ ึก า ประวัติการอบรม
ปร า รีเทคนคการ พทย ม า ทยาลัยม ดล
ปร า ลักสู รการป งกันรา า าจักรภาครั ร มเ ก น รุนที่
การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่
ละรุนที่
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่

นายวีระ ักดิ สุตัณ วิบูลย
กรรมการ สระ
ละประ านค ะกรรมการ รรมาภ าล
ละกรรมการกา นดคา ทน ละสรร า
ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
เม ายน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
คุณวุ ิการ ึก า ประวัติการอบรม
ปร า รี กรรม าส ร จุ าลงกร ม า ทยาลัย
ปร า ท
ปร า ลักสู รป งกันรา า าจักรภาครั ร มเ ก น ปร รุนที่
ประกา นีย ั ร ลักสู ร ู ร ารระดั สูง ส า ัน ทยาการ ลาดทุน
ท รุนที่
ประกา นีย ั ร ลักสู ร ู ร ารระดั สูง ส า ัน ทยาการพลังงาน
พน รุนที่
ุ ั ร ละเ ม ทย านะ ลักสู ร ู ร ารกระ นการยุ รรมระดั สูง
ยส รุนที่
ุ ั ร ละเ ม ทย านะ ลักสู รนัก ร ารระดั สูง ดานการพั นา รุ กจ
ุ สา กรรม ละการลงทุน
รุนที่

ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ สระ ละกรรมการกา นดคา ทน ละสรร า
มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
ปจจุ ัน
ประ านกรรมการ ร าร มจ รการเ เพลงการ นกรุงเทพ
พค
ปจจุ ัน
กรรมการ มจ รการเ เพลงการ นกรุงเทพ ป
ปจจุ ัน
กรรมการ ูจัดการ มจ รการเ เพลงการ นกรุงเทพ ป
ร งกรรมการ ู าน ยการใ ายพั นา ละสนั สนุน ุรกจ
มจ การ น ทย ป
ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
ประ านกรรมการ จ า ส น นเ นั่ ดีเ ลล ปเมนท ป
ประ านกรรมการ จ นสงนามันทางท ป
ปจจุ ัน
กรรมการ ูจัดการ จ นสงนามันทางท ป
กรรมการ จ นสงนามันทางท ป
กรรมการ จ ทยเ เพลงการ น ป
ปจจุ ัน
กรรมการ ูจัดการ จ ทยเ เพลงการ น ป
ประ านกรรมการ จ รการนามัน ากา ยาน ป
กรรมการ
ป
กรรมการ จ เจพี ัน สเ ท ป
กรรมการ ูจัดการ จ เจพี ัน สเ ท ป

ปจจุ นั

การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่
ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
กรรมการกา นดคา ทน ละสรร า มจ กรุงเทพประกันภัย
กพ
ปจจุ ัน
ประ านค ะกรรมการ รรมาภ าล มจ กรุงเทพประกันภัย
กพ
ปจจุ ัน
กรรมการ สระ มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
ปจจุ ัน
กรรมการสรร า ละคา ทน
มจ พลาส ค ละ ี ทย ป
ปจจุ นั
กรรมการ สระ ละประ านกรรมการ ร จส มจ พลาส ค ละ ี ทย
ป
ปจจุ นั
ร ง ูจัดการใ ูรั ด สายลูกคา ุรกจรายกลาง
นาคารกรุงเทพ จากัด ม า น ป
ปจจุ ัน
ู ย ูจัดการใ ู าน ยการลูกคา ุรกจรายกลาง นคร ล ง
นาคารกรุงเทพ จากัด ม า น ป
กรรมการ สระ ละประ านกรรมการ ร จส มจ างปะกง เท รมน ล
ป
ปจจุ ัน
กรรมการ สระ ละกรรมการ ร จส มจ างปะกง เท รมน ล
ป
กรรมการ สระ ละกรรมการ ร จส มจ ที กรุง ทย ุ สา กรรม
ป
ปจจุ ัน
ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ จ ั ล งเ นเจ รส ป
ปจจุ ัน
กรรมการ จ เด ะ กรนด ยู ี ป
ปจจุ ัน
กรรมการ จ ย า ลส ่ง ประเท ทย ป
ปจจุ ัน
กรรมการ จ ทย น ด ค รด า ป
ปจจุ ัน
กรรมการ จ เ เ ีย ุ สา กรรม ล ด ป
ปจจุ ัน

นางณินทิรา โสภณพนิ
กรรมการ สระ ละกรรมการ รรมาภ าล
ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
เม ายน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
คูสมรส ง ลานนาย ัย สภ พน
คุณวุ กิ าร ึก า ประวัติการอบรม
ปร า รีเ ร าส ร เกียร นยม
ครงการสัมมนา ู ร าร นาคาร ละส า ันการเงน รุนที่
การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่

นายพนัส ธีรวณิ ยกุล
กรรมการ ละกรรมการ รรมาภ าล
ละประ านค ะ ู ร าร
ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
เม ายน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
คุณวุ ิการ ึก า ประวัติการอบรม
เ ร าส ร ั ม า ทยาลัย รรม าส ร
ร าร ุรกจม า ั จุ าลงกร ม า ทยาลัย

ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ รรมาภ าล มจ กรุงเทพประกันภัย ก พ
ปจจุ ัน
กรรมการ สระ มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
ปจจุ ัน
กรรมการ ละที่ปรก าค ะกรรมการ ร าร
มจ เ เ ีย พลัส กรุป ลดงส ป
ปจจุ ัน
กรรมการ ละกรรมการ ร าร มจ เ เ ีย พลัส กรุป ลดงส
ป
ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
ประ านกรรมการ มูลน นุเคราะ คนพการ ในพระรา ูป ัมภ
งสมเดจพระ รีนครนทรา รมรา นนี ป
ปจจุ ัน
กรรมการ มูลน นุเคราะ คนพการ ในพระรา ูป ัมภ
งสมเดจพระ รีนครนทรา รมรา นนี ป
ปจจุ ัน
ประ านกรรมการ ร าร รงเรียน รีสัง าลย งมูลน นุเคราะ คนพการ
ในพระรา ปู มั ภ งสมเดจพระ รีนครนทรา รมรา นนี ป
ปจจุ นั
ประ านกรรมการ ูนย รการคนพการ งมูลน นุเคราะ คนพการ
ในพระรา ปู มั ภ งสมเดจพระ รีนครนทรา รมรา นนี ป
ปจจุ นั
กรรมการ จ ที่ปรก าเ เ ีย พลัส ป
ปจจุ ัน
กรรมการ ละเ รั ก มูลน ลปสมเดจพระนางเจาสรก
พระ รมรา นีนา ป
ปจจุ ัน
กรรมการ จ างก ก ีทีเ มยู ป
ปจจุ ัน
กรรมการ ละเ รั ก สมาคมส รีภาคพน ป ค ละเ เ ีย าคเนย
งประเท ทยในพระ รมรา นูป ัมภ สป ท ป
ปจจุ ัน
จ ี คปป ล ป
ูจัดการ ร ัทเงนทุน ลักทรัพย ีค รป ประเท ทย จากัด
ป

ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ ละประ านค ะ ู ร าร มจ กรุงเทพประกันภัย
มค
ปจจุ ัน
ประ านค ะ ู ร าร มจ กรุงเทพประกันภัย ม ค
ปจจุ ัน
กรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย ป
กรรมการ มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
ปจจุ ัน
กรรมการ รรมาภ าล มจ กรุงเทพประกันภัย ก พ
ปจจุ ัน
ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ู ยกรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ู าน ยการ ายรั ประกันภัย มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ู าน ยการ ายประกันภัยทางทะเล ละ นสง มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ู ย ู าน ยการ ายประกันภัยทางทะเล ละ นสง
มจ กรุงเทพประกันภัย ป
กรรมการ ละกรรมการสรร า ละพจาร าคา ทน
มจ กรุงเทพประกัน ี
เม ย
ปจจุ ัน
ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
ร งประ านค ะ นุกรรมการประกันภัยทางทะเล ละ นสง
สมาคมประกัน นา ภัย ทย ป

การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่

46

นายโ ตะ โมริ
กรรมการ สระ

ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ สระ มจ กรุงเทพประกันภัย

สค

ปจจุ ัน

ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
สง าคม

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
คุณวุ ิการ ึก า ประวัติการอบรม

ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
ั นากลุมงาน าง น ุรกจ าย ุรกจระ างประเท
เม ย
ปจจุ ัน
ร ง ู าน ยการ าย ุรกจระ างประเท
เม ย
เม ย
ูจัดการ าย าง น งคกร
เม ย
เม ย
ร ง ูจัดการ าย ายภายในประเท
เม ย
เม ย
เ าร มงานกั
เม ย
เม ย

การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
มมี

ดร อภิสิทธิ อนันตนา รัตน
กรรมการ ู าน ยการใ
ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
เม ายน
การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
มมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
คุณวุ ิการ ึก า ประวัติการอบรม
ลป าส รม า ั สา าจ ทยา ุ สา กรรม ละ งคการ
ม า ทยาลัย รรม าส ร

ลักสู ร ทยาการประกันภัยระดั สูง ปส รุนที่

ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
ปจจุ ัน
กรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย
เม ย
ปจจุ ัน
ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย ม ค
ปจจุ ัน
ู ยกรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย
เม ย
ค
ู าน ยการ ายการ ลาด ละส่ สาร งคการ มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
เม ย
ู าน ยการ ายเทค น ลยีสารสนเท มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
มี ค
ค
พค
ู าน ยการ ุรกจลูกคารายย ย มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ูจัดการ า ุ ส ส น ุรกจลูกคา รงรายย ย มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ูจัดการ า ุ ส ายเทค น ลยีสารสนเท มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
จัู ดการ ส นพั นาทรัพยากร คุ คล มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ู ย ูจัดการ ส นพั นาทรัพยากร ุคคล มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ จ ทย รก ลีส ่ง พ ค
ปจจุ ัน

นายวรวิทย โรจนรพีธาดา
กรรมการ
ายุ ป
ันที่ ดรั การ ง ังเปนกรรมการ
เม ายน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
คุณวุ ิการ ึก า ประวัติการอบรม
ประกา นีย ั ร า ีพ ร าร ุรกจ ัสสัม ั พา ย
ม า ทยาลัย รรม าส ร

ประสบการณการทางาน
ตาแหนงในบริ ัทจดทะเบียน
กรรมการ มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
ปจจุ ัน
ที่ปรก า ร ัท มจ กรุงเทพประกันภัย ป
เล านุการ ร ัท มจ กรุงเทพประกันภัย ป
พค
กรรมการ ละร งกรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
เล านุการค ะกรรมการ มจ กรุงเทพประกันภัย ป
กรรมการ ู ย ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย ป
กรรมการ สระ กรรมการ ร จส ละกรรมการ ร ารค ามเสี่ยง
มจ นา าลคร ุรี ป
ปจจุ ัน
กรรมการ มจ ุมพร ุ สา กรรมนามันปาลม ป
กพ
ประ านกรรมการ ร จส มจ ุมพร ุ สา กรรมนามันปาลม
ป
กรรมการ ร จส มจ มุ พร ุ สา กรรมนามันปาลม ป
ตาแหนงในบริ ัท องคกรอ่นที่ไมใ บริ ัทจดทะเบียน
มมี

การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ัท
ประธานกรรมการ
นาย ัย สภ พน
กรรมการ
นายก งเ ก เปลง ักด ประกา เภสั
นางสา พจนีย น ราน
นาย นันท เพ พ
นายสง ังทั ส ัสด
นายสุ รร ทนส ย
ม มรา ง ุภด ด กุล
นาย ีระ ักด สุ ั
ูลย
นาง นทรา สภ พน
นายพนัส ีร ยกุล
นาย ะ มร
ดร ภสท นัน นา รั น
นาย ร ทย รจนรพี าดา
เลขานุการบริ ัท
นาง รีจ รา ประ มจนีย

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
นายก งเ ก เปลง ักด ประกา เภสั
กรรมการ
นางสา พจนีย น ราน
นาย นันท เพ พ
คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา
ประธาน
นายสง ังทั ส ัสด
กรรมการ
นายสุ รร ทนส ย
ม มรา ง ุภด ด กุล
นาย ีระ ักด สุ ั
ูลย
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ประธาน
นาย ีระ ักด สุ ั
ูลย
กรรมการ
นาง นทรา สภ พน
นายพนัส ีร ยกุล

คณะผู้บริหารและประวัติคณะผู้บริหาร

นาย ยั สภ พน
นายพนัส รี ยกุล
ดร ภสท นัน นา รั น
นาย านนท งั สุ
นายสุพั น ยูคงพัน ุ
นาง รีจ รา ประ มจนีย
นาย าล สภ พน

6 5 2

1

3 4 7

นายจักรกร ี นันทพร ยั
นายสุ า จรายุ ั น
นายเล ง ยั
นาย ารีย นั เลาะ
นางสา ป ี า จู น
นางสา ลสา สภ พน
นาย รี ะ ยั รีเพ ระกุล

7 3 5

6 4 1 2

นาย ัย โสภณพนิ
ประ านกรรมการ
เริ่มงาน
กุมภาพัน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
ดา งนาย าล สภ พน
ดา งนางสา ลสา สภ พน
า งคูสมรสนาง นทรา สภ พน
การ ึก า

ประสบการณการทางาน
ประ านกรรมการ มจ กรุงเทพประกันภัย ส ค
ปจจุ ัน
ประ านค ะ ู ร าร มจ กรุงเทพประกันภัย ป
กรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย ป
กรรมการ มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
กค
ประ านกรรมการ มจ ทยรั ประกันภัย
กพ
ปจจุ ัน
ร งประ านกรรมการ มจ ทยรั ประกันภัย ป
กพ
ประ านกรรมการ มจ ูรูกา า เมททัล ทย ลนด ป
ปจจุ นั
ประ านกรรมการ มจ จรุง ทย ร นดเคเ ล ป
ปจจุ ัน
ประ านกรรมการ มจ รงพยา าล ารุงรา ร ป
ปจจุ ัน
กรรมการ มจ กรุงเทพประกัน ี ป
มี ค
กรรมการ
ป
ประ านสภา ุรกจประกันภัย ทย ป
นายกสมาคม สมาคมประกัน นา ภัย ทย ป

ปร า ลักสู รป งกันรา า าจักร ภาครั ร มเ ก น ปร รุนที่
ป
การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่
ลักสู ร
รุนที่

ป
ป

นายพนัส ธีรวณิ ยกุล
กรรมการ ละกรรมการ รรมาภ าล
ละประ านค ะ ู ร าร
เริ่มงาน
พ ภาคม
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
การ ึก า
เ ร าส ร ั ม า ทยาลัย รรม าส ร
ร าร ุรกจม า ั จุ าลงกร ม า ทยาลัย
การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ลักสู ร
รุนที่
อบรม ดูงาน

ประสบการณการทางาน
กรรมการ ละประ านค ะ ู ร าร มจ กรุงเทพประกันภัย
มค
ปจจุ ัน
ประ านค ะ ู ร าร มจ กรุงเทพประกันภัย ม ค
ปจจุ ัน
กรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย ป
กรรมการ มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
ปจจุ ัน
กรรมการ รรมาภ าล มจ กรุงเทพประกันภัย ก พ
ปจจุ ัน
ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ู ยกรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ู าน ยการ ายรั ประกันภัย มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ู าน ยการ ายประกันภัยทางทะเล ละ นสง มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ู ย ู าน ยการ ายประกันภัยทางทะเล ละ นสง
มจ กรุงเทพประกันภัย ป
กรรมการ ละกรรมการสรร า ละพจาร าคา ทน
มจ กรุงเทพประกัน ี
เม ย
ปจจุ ัน
ร งประ านค ะ นุกรรมการประกันภัยทางทะเล ละ นสง
สมาคมประกัน นา ภัย ทย ป

ดร อภิสิทธิ อนันตนา รัตน
กรรมการ ู าน ยการใ
เริ่มงาน
เม ายน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
การ ึก า
ลป าส รม า ั สา าจ ทยา ุ สา กรรม ละ งคการ
ม า ทยาลัย รรม าส ร

ลักสู ร ทยาการประกันภัยระดั สูง ปส รุนที่
การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
มมี
อบรม ดูงาน

นายอานนท วังวสุ
ู ยกรรมการ ู าน ยการใ
เริ่มงาน
ัน าคม
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
การ ึก า
น าส ร ั

ม า ทยาลัยรามคา ง

อบรม ดูงาน
ครงการพั นา ู ร าร ุรกจประกัน นา ภัย

ประสบการณการทางาน
กรรมการ มจ กรุงเทพประกันภัย เม ย
ปจจุ ัน
กรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย
เม ย
ปจจุ ัน
ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย ม ค
ปจจุ ัน
ู ยกรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย
เม ย
ค
ู าน ยการ ายการ ลาด ละส่ สาร งคการ มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
เม ย
ู าน ยการ ายเทค น ลยีสารสนเท มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
มี ค
ค
พค
ู าน ยการ ุรกจลูกคารายย ย มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ูจัดการ า ุ ส ส น ุรกจลูกคา รงรายย ย มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ูจัดการ า ุ ส ายเทค น ลยีสารสนเท มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
จัู ดการ ส นพั นาทรัพยากร คุ คล มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ู ย ูจัดการ ส นพั นาทรัพยากร ุคคล มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
กรรมการ จ ทย รก ลีส ่ง พ ค
ปจจุ ัน

ประสบการณการทางาน
ู ยกรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย
เม ย
ปจจุ ัน
ู าน ยการ ายสน มทด ทน มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ปจจุ นั
ป
ู าน ยการ ายสน มทด ทนยานยน มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ู าน ยการ ายก มาย มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ปจจุ ัน
นายกสมาคมประกัน นา ภัย ทย ป
ปจจุ ัน
เล า การ สมาคมประกัน นา ภัย ทย ป
ประ านกรรมการ จ กลางคุมคร ง ูประส ภัยจากร
ป
ปจจุ ัน
ร งประ านกรรมการ จ กลางคุมคร ง ประส
ู
ภัยจากร ป
ประ านกรรมการ จ ทย น ั เร สดา าเนท ป
ปจจุ ัน

นายสุพั น อยูคงพันธุ

อบรม ดูงาน

ู ยกรรมการ ู าน ยการใ
เริ่มงาน
สง าคม

ครงการพั นา ู ร าร ุรกจประกัน นา ภัย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
การ กึ า
ร าร ุรกจ ั

การ ลาด ม า ทยาลัย ัสสัม ั

นาง รีจิตรา ประโมจนีย
ู ยกรรมการ ู าน ยการใ
ละเล านุการ ร ัท

ง ังมี ลเม่ ันที่ ม ุนายน

เริ่มงาน
มกราคม
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
การ กึ า
ั ีั

ประสบการณการทางาน
ู ยกรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย
เม ย
ปจจุ ัน
ู าน ยการ ุรกจนาย นา มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ูจัดการ า ุ ส ส นนาย นา มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ูจัดการ ส นนาย นา มจ กรุงเทพประกันภัย ป
จัู ดการ ายประกันภัยเ ดเ ลด มจ กรุงเทพประกันภัย ป

การอบรม สัมมนาจากสมาคมสงเสริมส าบันกรรมการบริ ัทไทย
ประกา นีย ั ร ลักสู ร
รุนที่
ประกา นีย ั ร ลักสู ร
รุนที่
ประกา นีย ั ร ลักสู ร
รุนที่
อบรม ดูงาน

ม า ทยาลัย รรม าส ร
ประสบการณการทางาน
ู ยกรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย
มย
ปจจุ ัน
เล านุการ ร ัท มจ กรุงเทพประกันภัย ม ย
ปจจุ ัน
ู าน ยการ าย ั ี ละการเงน มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ปจจุ ัน

นายจักรกริ

ีวนันทพร ัย

อบรม ดูงาน

ู าน ยการ
เริ่มงาน
สง าคม
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
การ ึก า
ส าส ร ั จุ าลงกร ม า ทยาลัย
ร าร ุรกจม า ั จุ าลงกร ม า ทยาลัย

ประสบการณการทางาน
ู าน ยการ รุ กจส า นั การเงน มจ กรุงเทพประกันภัย
ค
ปจจุ นั
ู าน ยการ รุ กจลูกคา งคกร มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
กย
ูจัดการ ส นลูกคา รง มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ูจัดการ ายสน มทด ทน มจ กรุงเทพประกันภัย ป

นายสุ าติ จิรายุวั น
ู าน ยการ
เริ่มงาน
สง าคม

การ ึก า
นเท าส ร ั
การประ าสัมพัน จุ าลงกร ม า ทยาลัย
ม า ทยาลัยเก ร าส ร

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี

ประสบการณการทางาน
ู าน ยการ ุรกจสา า ละการร มทุน มจ กรุงเทพประกันภัย
สค
ปจจุ ัน
ูจัดการภาค สายลูกคา ุรกจรายกลาง ละปลีก างจัง ัด
นาคารกรุงเทพ จากัด ม า น ป

นายอารีย วันแอเลาะ

อบรม ดูงาน

ู าน ยการ
เริ่มงาน
สง าคม
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
การ กึ า
รั าส ร ั

ม า ทยาลัยรามคา ง

นายเลิ วง ัย
ู าน ยการ
เริ่มงาน
กันยายน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
การ กึ า
ร าร ุรกจ ั
อบรม ดูงาน

ม า ทยาลัย รีนครนทร ร

ประสบการณการทางาน
ู าน ยการ ุรกจ ั ทน มจ กรุงเทพประกันภัย ค
ู าน ยการ รุ กจส า นั การเงน มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
กย
ูจัดการ า ุ ส ส น ั ทน มจ กรุงเทพประกันภัย ป
จัู ดการ า ุ ส ส นส า นั การเงน มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ูจัดการ ส นส า ันการเงน มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ูจัดการ ายการ ลาด มจ กรุงเทพประกันภัย ป

ปจจุ ัน

ประสบการณการทางาน
ู าน ยการ ายสน มทด ทนยานยน มจ กรุงเทพประกันภัย
กพ
ปจจุ ัน
ูจัดการ า ุ ส รการ ุ ั เ ุยานยน มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ูจัดการ า ุ ส ประเมนราคาสน มทด ทนยานยน
มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ูจัดการ ส นสนั สนุนสน มทด ทนยานยน มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ูจัดการ ส นสน มทด ทนยานยน มจ กรุงเทพประกันภัย
ป

นางสาวปวีณา จู วน

อบรม ดูงาน

ู าน ยการ
เริ่มงาน
สง าคม
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
การ กึ า
ร าร ุรกจ ั

ส า ัน ั

ประกัน นา ภัย ม า ทยาลัย ัสสัม ั

ประสบการณการทางาน
ู าน ยการ ุรกจลูกคา งคกร มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ปจจุ ัน
ูจัดการ า ุ ส ุรกจลูกคา งคกร มจ กรุงเทพประกันภัย
พย
ูจัดการ ุรกจภัยพเ มจกรุงเทพประกันภัย ค
ค

ูนยน ั กรรมทาง ุรกจ ค ะ ร าร ุรกจ
พั น ร าร าส ร

นาย วาล โสภณพนิ

อบรม ดูงาน

ู าน ยการ
เริ่มงาน
มีนาคม
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
ุ ร งนาย ัย สภ พน
พี่ งนางสา ลสา สภ พน
การ ึก า

ประสบการณการทางาน
ู าน ยการ ุรกจลูกคารายย ย มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
ปจจุ ัน
ูจัดการ สานักกรรมการ ู าน ยการใ มจ กรุงเทพประกันภัย
มี ค
ูจัดการ ุรกจลูกคารายย ย มจ กรุงเทพประกันภัย
ป
มี ค

นางสาวลสา โสภณพนิ

อบรม ดูงาน

ู าน ยการ
ง ังมี ลเม่ ันที่ มกราคม
เริ่มงาน
เม ายน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
ุ ร งนาย ัย สภ พน
น ง งนาย าล สภ พน
การ ึก า

ประสบการณการทางาน
ู าน ยการ ุรกจนาย นา มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ปจจุ ัน
ร ง ู าน ยการ ุรกจนาย นา มจ กรุงเทพประกันภัย ป
ู ย ูจัดการ สานัก ร ารสั าประกันภัย มจ กรุงเทพประกันภัย
กค
ู ย ูจัดการ ุรกจนาย นา มจ กรุงเทพประกันภัย
เม ย
มย

นายวีระ ัย รีเพ ระกุล
ู าน ยการ
เร่มงานมี ลเม่ ันที่

กุมภาพัน

เริ่มงาน
กุมภาพัน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ ูบริหาร
มมี
การ กึ า
ลป าส ร ั

รั าส ร ม า ทยาลัยเก ร าส ร

อบรม ดูงาน
ครงการพั นา การจัดการทรัพยากร คุ คล มจปูน เมน ทย
ครงการพั นา ู ร าร
สมาคมการจัดการ ุรกจ งประเท ทย
ครงการ รม ก มายเกี่ย กั การ ร ารงาน ุคคล ค ะน าส ร
ม า ทยาลัย รรม าส ร
ครงการพั นา ูนาการเปลี่ยน ปลงเพ่ พั นา รงงาน นปปร
กระทร ง รงงาน

นางสาวพิมพใจ เล่อมรุง
เก ีย ายุมี ลเม่ ันที่ มกราคม

ดร ฉัตร ัย ธนา ดี
ลา กมี ลเม่ ันที่

ัน าคม

ครงการ รม ที่ปรก าดาน รงงานสัมพัน
กรมส ัสดการคุมคร ง รงงาน กระทร ง รงงาน
ครงการ รม ู ร จประเมนมา ร าน รงงาน ทย มรท
กระทร ง รงงาน
ประสบการณการทางาน
ู าน ยการ ายทรัพยากร ุคคล มจ กรุงเทพประกันภัย
กพ
ปจจุ ัน
กรรมการ สมาคม ูนาการเปลี่ยน ปลงเพ่ พั นา รงงาน สนปปร
กระทร ง รงงาน ป
ปจจุ ัน
ูจัดการ ายทรัพยากร ุคคล จ กรุงเทพ น กส ป
ูจัดการ นกป ั งาน ุคคล มจปูน เมน ทย ป
ูจัดการ นกส ัสดการ ละพนักงานสัมพัน จ คา ัสดุ เมน ทย
ป
ูจัดการ นกส ัสดการ สานักงานการ ุคคลกลาง มจปูน เมน ทย
ป
ูจัดการ ก รม ละสรร า สานักงานการ ุคคล กลุม ัสดุก สราง
มจปูน เมน ทย ป
ูจัดการ นกการ ุคคล จ สยาม เ รกลาส ป

รองผู้อ�านวยการอาวุโส และรองผู้อ�านวยการ

นายกรร สู ร มจันทร
นายเกียร ักด รล ัย
นายจรั จง ุดมพร
นายจีร ง ั
นายจีร ั น พยา ระสม
นางสา าพัล รั นา ูลย
นาย ั จัก สัน ลกกุล
นาย รรัก ครุ เ
นายทรงเกียร น ล น
นายท ี ั ท ง
นางสา ทั นียา ุปล รร า
นาย ีร ั น จะ ุร ทย
นางเน รนภส พูลทรัพย
นายประยุท า รูปะมัย
นางสา ปรา ี กมลก น
นางสา ป า ป ามี
นายป พง า าย ง
นางสา พ มัย พั ครุ
นายพส คดเจร สุ
นายพีระพั น า รน
นาย พ ูรย จันทรพน รัก
นาย พรนทร ัยเ จพล
นางสา ภา กา ร ด ยู
นางสา รั ยา ง
นาง ราภร นสรกุล

มายเ ุ
นายประสท
นางจุ รรั น
นางสา รั
นายสุท ั

าน ดม
พพั นพง สภ
า เ ล งเล รกุล
ร นะกุล

นาย ร ันประเสร พร
นาย ัย พง เ ร พ าล
นาย เ ียร มลี รร
นาย นัย กันประเสร
นางสา ล เล ท ภู ดล
นาย ั น ป าเกียร คุ
นาย ีรพล รรจง ย
นาย ีระ รจน ร ักด
นาย รายุท ภัยพมพ
นางสา รรั น จารุทพย
นายสม าย เจียรนัย พ าล
นายสท กุล ารยเ กจ
นางสา สุจนดา เทพเล ุ
นางสา สุ ดา มลลา
นางสุมนา รง รานนท
นายสุร ักด ู
นางสุ รร นีย สท ุ
นาย น ั สาย าง
นาย นัน พง พูล
นาง นุ รา จันทรประสาทสุ
นาย ลงกร กา ทพย
นาย ั พล นัน สัจจกุล
นางสา ุมาพร ล ุ า
นายเ กมล ังค ั นะ

เก
เก
เก
เก

ยี
ีย
ยี
ีย

ายุมี
ายุมี
ายุมี
ายุมี

ลเม่
ลเม่
ลเม่
ลเม่

ันที่ ค
ันที่ ม ค
ันที่ ม ค
ันที่ ม ค

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายดานความรับ ิด อบตอสังคม
สรางจ สานกใ ู ร าร ละพนักงานทุกระดั ระ นัก งค ามสาคั งการป ั นใ เกดประ ย น สังคม ละ
เปน นาที่ในการมีส นร มกั กจกรรมดานนี ง ร ัท
ใ การสนั สนุนกจกรรมสังคมเพ่ ใ ค าม ยเ ล ดู ย กาสทางสังคม ละ ู ดรั ค ามเด ดร นจากภัยพ ั าง
ร ม งการ นุรัก รา ั ุ ่งเปน ลป ั น รรมที่มีคุ คาทางประ ั าส ร ง า ทย
จัดสรรง ประมา สา รั ใ การสนั สนุนกจกรรมสังคม ยาง เน่ ง
สงเสรมดานการ ก าใ ก ดู ย กาส ดยใ ค ามสาคั กั การ ก าในสา า า พี ทีป่ ระเท ทย าด คลน เพ่ เปน
กาลังสาคั ในการพั นาประเท า ป
ร รงคการสรางเคร ายเพ่ ใ เกดค ามร มม จาก ลาย งคกรในการดาเนน ครงการ าง ใ รรลุ ั ปุ ระสงค ละ
สามาร ยายค าม ยเ ล ร การดาเนนกจกรรม ด ยางก าง าง ละคร คลุมท ง ่นทุรกันดาร งประเท ด ยางทั่ ง
แนวทางการป ิบัติตอ ูมีสวนไดเสีย
ร ทั ดใ ค ามสาคั กั มีู ส น ดเสียทุกกลุม ดยระ ุ น ทางการป ั มีู ส น ดเสีย เปนลายลัก กั รในน ย าย
การกากั ดู ลกจการ ละรายงานประจาป ดย ร ทั ดจัดทากระ นการ ละ นั น เพ่ ใ ดมา ง่ ค าม งการ ร ค ามคาด งั
ง มีู ส น ดเสีย านการจัดกจกรรมในรูป าง เพ่ ใ การดาเนนการ ามกจกรรม าง สามาร สน งกั ค าม งการ
ง ูมีส น ดเสีย ด ยาง ทจรง ดยมีสาระสาคั สรุป ด ดังนี
ูมีสวนไดเสีย
ู อหุน

พนักงาน

กระบวนการที่ใ

ความตองการ ความคาดหวัง

การตอบสนอง

การประ ุมสามั ู ุน
มี ลัก รรมาภ าลที่ดี
ประจาป
ู นทุ
ุ กรายมีสท ละ ดรั
รายงานประจาป
การป ั ยางเทาเทียมกัน
น ย ายการกากั ดู ลกจการ
ลประก การ ละ ล ทน
การนาเสน า สารสูสา าร ะ ที่ดี
ส าม มูล รั เสน นะ
ร ร งเรียน านเ

ั รา ล ทนที่ดี ละ เน่ ง
เปดเ ย มูล ยาง ปรงใส

การป มนเท พนักงาน
การ รม สัมมนา สนั สนุน
ทุนการ ก า เพ่ เพ่มทัก ะ
ละค ามรู
การนาเสน า สาร านการ
ประ ุม นทราเน ารสาร
ละเ
การจัดกจกรรมเพ่ สังคมเพ่
ใ พนักงานมีส นร ม
การประเมน ลการป ั งาน
การสาร จสุ ภาพ งคกร
รั เสน นะ ร ร งเรียน
น ย ายการกากั ดู ลกจการ
จรรยา รร พนักงาน
คูม พนักงาน

เคารพใน ลักสท มนุ ย น ละ
ป ั ยางเทาเทียมกัน
มีส ัสดการ เงนเด น การเล่ น
ระดั า นงที่เ มาะสม
นการพั นาพนักงาน ละ
จัด รมพนักงาน
จัดสภาพ ดล มในการทางาน
ใ มีค ามปล ดภัย ูกสุ ลัก ะ
ละเ การทางาน ยางมี
ประสท ล
จัดกจกรรมสรางค าม ูกพัน ง
พนักงาน

ส ัสดการ ละคา ทน
ที่เ มาะสม
ค ามกา นา ละค ามมั่นคง
ในสาย า ีพ
การพั นา ักยภาพ ุคลากร
มูลค ามรูที่เปนประ ย น
สา รั การป ั งาน
ส ัสดภาพ ละค ามปล ดภัย
ในการทางาน

ลูกคา

การสาร จค ามพงพ ใจ
งลูกคา
การสราง งทางการส่ สาร
กั ลูกคา านส่ น ลน
เ
ละ ปพลเค ัน ลน
การจัดกจกรรมเพ่ พ ปะกั
ลูกคา
ส าม มูล รั เสน นะ
ร ร งเรียน

ล ภั ละ รการที่มีคุ ภาพ
การใ ดรั รการที่ร ดเร
งทางการ ด ทาประกันภัย
าระเงนที่สะด ก
การส่ สาร มูลที่มีประสท ภาพ
การปกป ง มูล ละค ามลั
งลูกคา
ค ามเ ่ มั่น ละค ามมั่นคง
ง ร ัท

จัด ปร กรมการสงเสรมการ าย
พั นา ล ภั ละ รการเพ่
สน งค าม งการ งลูกคา
มีมา รการปกป ง มูล ละ
ค ามลั งลูกคา
ก รมพนักงานเพ่ ใ รการ
ลูกคา ด ยางดีเยี่ยม
พั นาระ เทค น ลยีสารสนเท
ที่ ด กั ลูกคา ยาง เน่ ง

คูคา

การประ ุม รมใ ค ามรู
กคูคา
การสาร จค ามพงพ ใจ ง
คูคา
ส าม มูล รั เสน นะ
ร ร งเรียน

การเ
ยางยั่งยน
การป ั คูคา ยางเปน รรม
ละเทาเทียมกัน
การปกป ง มูล ละค ามลั
งคูคา

ป ั ามเง่ น ทางการคา ละ
ป ั ามสั า
มีมา รการปกป ง มูล ละ
ค ามลั งคูคา
การ รม ล ภั รการ
จรรยา รร กคูคา
มี ลักเก การคัดเล ก ละ
ประเมน ลงานคูคาที่ ัดเจน
พั นาระ เทค น ลยีสารสนเท
เพ่ สนั สนุนการทางาน งคูคา

คูแขง

สรางเง่ น ในการ ง ัน
ดาเนน ุรกจ ละ ง ันด ยค าม ป ั ามกร ก กาการ ง ัน
ที่เปน รรมร มกัน
ปรงใส เปน รรม
ที่ดี
การ ลกเปลีย่ น มูลระ างกัน รัก าค ามลั ทางการคาภายใ มี ลักจรรยา รร เพ่ การดาเนน
าน มรม งสมาคมประกัน ก มาย ละก ระเ ยี ทีเ่ กีย่ ง ุรกจ ยางเปน รรม ละ ปรงใส
นา ภัย ทย
ลีกเลี่ยงการส มูลจากคู ง
ยาง ม ่ สั ย ละ มเปน รรม

เจาหนี

การประ ุมร มกัน
รายงานประจาป

การป ั ามเง่ น ละ
กลงที่ใ
เจา นี
การ มปกปดส านะทางการเงน
ที่ ทจรง
จายด กเ ีย ละ าระคน าม
กา นด

าระคน นี ละด กเ ียจายภายใน
ระยะเ ลาที่กา นด
มีน ย ายที่เปน รรม ละ
มีค ามรั ด
เจา นี

สังคมและ
สิ่งแวดลอม

จัดกจกรรมเพ่ สังคม ละ
ส่ง ดล ม
รายงานประจาป
สงเสรมการใ พลังงาน ยางมี
ประสท ภาพ
น ย ายดานค ามรั ด
สังคม ละส่ง ดล ม

ภาครั

การประ ุม ละเ าร มกจกรรม ใ ค ามร มม สนั สนุน ครงการ
าง ที่ น ยงานภาครั จัด น
งภาครั
การใ มูลกั น ยงานที่
การป ั ามน ย าย ระเ ีย
กากั ดู ล ยาง ูก ง ละ
ังคั งภาครั
รงเ ลา
รั การ ร จส จาก น ยงาน
ที่กากั ดู ล

ดาเนน ุรกจ ยางมีค าม
รั ด
สังคม ละคานง ง
ลประ ย น ดยร ม
สงเสรมสุ นามัย ละค าม
ปล ดภัยในการทางาน ละ
ร มรัก าส่ง ดล ม

จัดใ พนักงานจ าสาเ าร มใน
กจกรรมที่เปนประ ย น สังคม
ละส่ง ดล ม
ดาเนน ุรกจ ยางมีคุ รรมค คู
ปกั การมีส นร มรั ด
สังคม ละส่ง ดล ม
สงเสรมกจกรรมภายใน ร ัท
เพ่ ร รงค ละสงเสรมการรัก า
ส่ง ดล ม
การป ั ามน ย าย ระเ ีย
ังคั าง ที่เกี่ย งกั การ
ดาเนน ุรกจ ยาง ูก ง ปรงใส
การใ มูลกั น ยงานที่กากั
ดู ล ยาง ูก ง ละร ดเร
นา เสน นะจาก น ยงาน
ทีก่ ากั ดู ลมาปรั ปรุงกระ นการ
ทางานใ ดี น

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
ร ัท มีการดาเนนงาน ดยคานง งค ามเสม ภาค เปน รรม ละมีค าม ่ สั ยในการดาเนน ุรกจ ดยการป ั าม
ก มายที่กา นด ยางเครงครัด ละมีจรรยา รร ในการดาเนน ุรกจ าม ลักการกากั ดู ลกจการที่ดี
เพ่ ใ เกดค ามเปน รรมในการดาเนน รุ กจ ร ทั ดกา นด น ทางในการดู ล มีู ส น ดส นเสีย ในคูม จรรยา รร
ง ร ัท ดยกา นดใ มีการป ั ูมีส น ดเสีย ัง ลูกคา คูคา ู ุน พนักงาน คู ง เจา นี ภาครั สังคม ละ
ส่ง ดล ม ยางเสม ภาค ละเปน รรม ร ม ง มกระทาการใด ันเปนการละเมด รดร นสท ง ูมีส น ดส นเสีย ัง ยู น
พน าน งการ ดรั ล ทนที่เปน รรมในการดาเนน ุรกจ ดย มเ น กประ ย นที่ ดมาจากการดาเนนงานที่ ม ูก ง
ามพน าน งการดาเนนงาน าม ลัก รรมาภ าล ดยมีการดาเนนการ ดังนี
มุงมัน่ ทีจ่ ะสรางค ามพงพ ใจ ละค ามมัน่ ใจใ กลูกคา ร ม งการเ าใจใส ละรั ด
ลูกคาใ ดรั สนคา ละ
รการทีด่ ี มีคุ ภาพ ในระดั ราคาทีเ่ มาะสม กี ทังพั นาเพ่ ยกระดั มา ร านสนคา ละ รการใ สูง น ยาง เน่ ง ป ั าม
เง่ น ละ กลงที่มี ลูกคา ยางเครงครัด เพ่ รัก าสัมพัน ภาพที่ดี ละยั่งยนกั ลูกคา ยางจรงจัง ละสม่าเสม ร ม ง ม
นา มูล งลูกคามาใ เพ่ ประ ย น ง ร ัท ละ ูเกี่ย ง
ใ ค ามเสม ภาคในการคัดเล กคูคา การประเมน ลงาน การเปด กาสใ คูคา ด สดงค ามคดเ น ละใ เสน นะ
าง ในการดาเนน ุรกจร มกัน การใ มูล า สาร าง ที่ทัดเทียมกัน ละการรัก าค ามลั ทางการคา งคูคา
มุงมัน่ ทีจ่ ะดาเนนงานใ มี ลประก การทีเ่ ปนเล เพ่ สรางค ามพงพ ใจใ ก ู นด
ุ ย ล ทนทีด่ ี ละ เน่ ง
รัก าค ามเปน ูนาใน ุรกจประกัน นา ภัยที่มีการเ
งกา ร ยาง เน่ ง ละ ารง ่ง ่ เสียง ันดีงาม
สรร า ละ าจางพนักงานที่มีทัก ะ ละประส การ รงกั ลัก ะงาน ง ร ัท ดย มนาค าม ก างในเร่ งเพ
เ า าสนา ละส าน ก ามาเปน จากัด กาสในการเ าร มงานกั ร ัท ีกทัง ร ัท จะดู ล ล ทน ละ
ส ัสดการ งพนักงานใ ยูในระดั ที่เ มาะสม ร ม งการใ กาสพนักงาน ดรั การพั นา ยางเ มที่ เพ่ ใ มีค ามพร มที่จะ
กา ป าง นา
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ง นั ทางการคา าม ลักสากลภายใ กร งก มาย ละยด ก กา งการ ง นั ทีด่ ี ยางเสม ภาคกัน มละเมด
ค ามลั ทางการคา งคู งด ย ีการที่ มสุจร ร มเ มาะสม มกีดกัน ู ่นในการเ าร ม ง ันทาง ุรกจ มทาลาย ่ เสียง
งคู งทางการคา ร มีการทาการใด ที่ มเปน รรม การ ง ัน
ป ั เจา นีทุกราย ยางเสม ภาค ละเปน รรม ดย งั ยู นพน าน งค าม ่ สั ย ละเปน รรม ป ั ามพัน สั า
ที่ กลงกัน ยางเครงครัด ร ารจัดการเงนทุนใ มี ครงสรางทีเ่ มาะสม เพ่ สนั สนุนการดาเนน รุ กจ ง ร ทั ละรัก าค ามเ ่
มั่น เจา นี
สรางจ สานกใ ู ร าร ละพนักงานทุกระดั ระ นัก งค ามสาคั งการป ั นใ เกดประ ย น สังคม สนั สนุน
กจกรรมทางสังคม ยเ ล ูด ย กาส ละสรางจ สานกในการ นุรัก ทรัพยากร รรม า ละการพั นาส่ง ดล ม ยางยั่งยน
ดาเนน รุ กจภายใ กา นด งก มาย พร มใ ค ามร มม ในการใ มูล า สาร ามที่ น ยงานกากั ดู ลร ง
เพ่ สดง งค าม ปรงใส ล ดจนสรางค ามมั่นใจ ละค ามเ ่ ่งกัน ละกัน
ใ ค ามสาคั กั ค าม ปรงใส ละคานง งค าม ่ สั ยสุจร ดยจะป ั าม ลักสท มนุ ย นสากล มละเมด
ทรัพยสนทางป า ร ล สท ร ม ง านการทุจร ค รรัป นั ทุกรูป เพ่ ป งกันการ ดรั ประ ย นทังทาง รง ละทาง ม
นเ ง ละ ุคคล ่น
การตอตานการทุจริตคอรรัป ัน
ร ัท มุงมั่นในการดาเนน ุรกจ ยาง ปรงใส ูก ง ละเปน รรมส ดคล งกั ลักการกากั ดู ลกจการที่ดี ร ัท
ระ นัก งค ามสาคั ในเร่ งการ านการทุจร ค รรัป นั จง ด สดงเจ นารม เ าร ม ครงการ น ร มป ั งภาคเ ก น ทย
ในการ านการทุจร
ที่ประ ุมค ะกรรมการ ร ัท ครังที่
เม่ ันที่ กุมภาพัน
มีม ใ ร ัท การรั ร งเ าร ม ครงการ
น ร มป ั งภาคเ ก น ทยในการ านทุจร ร ัท ดดาเนนการจัดทาน ย าย านการค รรัป ัน
น ย ายการ จงเ าะ ส
ปรั ปรุงก ระเ ีย าง ที่เกี่ย ง พร มจัดทา ประเมน นเ ง
เกีย่ กั มา รการ านการค รรัป นั สงใ ค ะกรรมการ น ร มป ั งภาคเ ก น ทยในการ านทุจร พจาร า ง่ ทีป่ ระ มุ
งค ะกรรมการ น ร มป ั ดมีม ใ การรั ร ง ร ทั เปนสมา ก ง น ร มป ั งภาคเ ก น ทยในการ านทุจร
เม่ ันที่ ุลาคม
น ย าย านการค รรัป นั นันกา นดใ ทุกคนใน ร ทั งั กรรมการ ู ร าร พนักงาน ละคูคา ยดมัน่ ป ั
ดยเครงครัดจะคร คลุม งการดาเนน ุรกจในทุกประเท ละทุก น ยงานที่เกี่ย งกั ร ัท กา นดใ ค ะกรรมการ ร ัท
มี นาทีก่ ากั ดู ลใ มีการป ั เปน ป ามน ย าย ละ งมีการท ท นน ย าย ยางสม่าเสม น กจากนี ร ทั ยังมีน ย าย
การ จงเ าะ สเพ่ ใ พนักงาน คูคา ร ุคคลภายน กที่พ เ นการกระทาเ า ายทุจร ค รรัป ันที่เกี่ย งกั ร ัทร งเรียน
าน งทาง าง เ น ทางจด มาย ร ทาง
่
่งจะสง รงมาที่ ั นา
สานัก ร จส การร งเรียน ร ทั จะ าเปนค ามลั ทีส่ ดุ ทังนี ร ทั มีมา รการคุมคร งปกป ง ใู มูล ร จงเ าะ ส
มใ ดรั ค ามเด ดร น ร ัท จะดาเนนการด ยค ามยุ รรมกั ทุก าย า ูทาการทุจร ค รรัป ันเปนพนักงานจะ ง ดรั
การพจาร า ท ทาง นัย ามระเ ีย ง ร ัท ละ าจ ดรั ท ามก มายด ย ากการกระทานัน ดก มาย
แนวทางป ิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัป ัน
ร ัท ดกา นด น ทางป ั เพ่มเ มในการป งกันการมีส นเกี่ย งกั การทุจร ค รรัป ัน
ประก ด ย
กระ นการในการประเมนค ามเสี่ยงจากการทุจร ค รรัป ัน
น ป ั เกี่ย กั การกากั ดู ลเพ่ ป งกัน ละ ด ามค ามเสี่ยงจากการทุจร ค รรัป ัน
การ ด ามประเมน ลการป ั าม น ทางการป งกันการมีส นเกี่ย งกั การทุจร ค รรัป ัน
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัป ัน
ร ัท จัดใ มีระ การ ร ารค ามเสี่ยงที่เ มาะสมกั ลัก ะการดาเนน ุรกจ ง ร ัท ดยระ ุเ ุการ ที่มี
ค ามเสี่ยงสูงจากการทุจร ละค รรัป ันที่ าจเกด นจากการดาเนน ุรกจ ประเมนระดั ค ามเสี่ยง กา นดมา รการที่เ มาะสม
กั ค ามเสี่ยงที่ประเมน ด ละมีการเ า ด ามประเมน ลการป ั าม นการ ร ารค ามเสี่ยง
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แนวป ิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลเพ่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัป ัน
ร ทั กา นดใ มี น ป ั เกีย่ กั การกากั ดู ลเพ่ ป งกัน ละ ด ามค ามเสีย่ งจากการทุจร ค รรัป นั สรุป ดดังนี
จัดใ มีกระ นการ ร จส ประเมนระ การค คุมภายใน ละการ ร ารค ามเสีย่ งทีค่ ร คลุมระ งานสาคั
าง ทังนี เพ่ ป งกัน ละ ด ามค ามเสีย่ งจากการทุจร ละค รรัป นั ร มทังใ เสน นะเกีย่ กั น ทางการ ก ทีเ่ มาะสม
จัดใ มี งทางการรั จง มูล เ าะ ส ร ร งเรียนการ า น การกระทา ดก มาย ร จรย รรม ุรกจ
ง ร ทั ดยมีน ย ายในการคุมคร ง ใู มูล ร เ าะ ส ละจะเก รัก า มูล ง ใู มูลเปนค ามลั ร มทังมีมา รการใน
การ ร จส เพ่ พสูจนทรา เทจจรง
การติดตามประเมิน ลการป ิบัติตามแนวทางการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัป ัน
ร ทั กา นดใ มีการ ด ามประเมน ลการป ั าม น ทางการป งกันการมีส นเกีย่ งกั การทุจร ค รรัป นั ดังนี
กา นดใ สานัก ร จส ทา นาที่ ร จส ละประเมนระ การค คุมภายใน ดยดาเนนการ ร จส าม
นการ ร จส ประจาปที่ ดรั ค ามเ น จากค ะกรรมการ ร จส ละรายงาน ลการ ร จส ค ะกรรมการ ร จส
กา นดใ ส น ร ารค ามเสี่ยง งคกร รั ด ประเมนค ามเสี่ยงจากการทุจร ละค รรัป ัน ยาง เน่ ง
เพ่ ใ การนามา รการ านการทุจร ละค รรัป ัน ปป ั ยางมีประสท ล ดยนาเสน ลการประเมน ค ะกรรมการ
รรมาภ าล ละรายงาน ค ะกรรมการ ร ัท ามลาดั
าก มูลจาก ร งเรียน ร จาก ลการ ร จส มี ลัก าน ันค รใ เ ่ า มีรายการ ร การกระทา ่ง าจมี
ลกระท ยางมีนยั สาคั านะการเงน ละ ลการดาเนนงาน ง ร ทั ร ม งการ า น การกระทา ดก มาย ร จรย รรม
ุรกจ ง ร ัท ค ะกรรมการ ร จส จะรายงาน ค ะกรรมการ ร ัท ทรา เพ่ ดาเนนการปรั ปรุง ก ภายในระยะเ ลา
ที่ค ะกรรมการ ร จส เ นสมค ร
ร ทั จัดใ มีการส่ สารน ย าย านการค รรัป นั ละน ย ายการ จงเ าะ ส ดยเ ย พร านส่ าง ทังภายใน
ละภายน ก เ น นทราเน เ
ง ร ัท รายงานประจาป ละ ารสาร ง ร ัท เพ่ ใ ู ร าร พนักงาน ละคูคา
ทุกคนรั ทรา ละ ป ั ดยทั่ กัน น กจากนี ร ัท ยัง ดกา นด ลักสู ร ก รมเร่ งการ านการทุจร ค รรัป ัน
สา รั พนักงานงานใ ม เพ่ เปนการใ ค ามรูเกี่ย กั น ย าย ละ น ป ั ในการ านการทุจร ค รรัป ัน
การเคารพสิทธิมนุ ย น
ร ัท มีเจ นารม ที่จะป ั พนักงาน าม ลักสท มนุ ย นสากลด ยค ามเคารพในคุ คา งมนุ ย ละ มละเมด
สท ันพน าน งมนุ ย ดย ร ัท ดดาเนนการในประเดน ดังนี
ประเดนหลัก

ประเดนมุงเนน

สิทธิและการมี
สวนรวมของพนักงาน

การใ ค ามสาคั กั การสาน
เส นา
การมีส นร มในการเจรจา ง
พนักงานร มกัน
สท ในการรั รู มูล า สาร
ทั งภายใน ละภายน ก งคกร
ยางเทาเทียม
การสรางค ามสัมพัน ละการ
มีส นร ม งทุกระดั พนักงาน

การดาเนินการ
ร ัท จัดใ พนักงานทุกคน ดรั ทรา น ย ายการทางาน
เพ่ ใ มีท ทางเปน ัน น่ง ันเดีย กันจาก ู ร ารระดั สูง ง
งคกร ่งจัดเปนประจาใน ง นป
จัดงานเลียงสังสรรคเพ่ ค ามสมัครสมานสามัคคีเปนประจาทุกป
กพนักงานทุกคน
จัดใ มีการสาร จสุ ภาพ งคกร
เปนประจาทุกป ดยใ พนักงาน ดมีร ม สดงค ามคดเ น
ร ัท ในเร่ งที่เกี่ย งกั พนักงาน เพ่ เปน มูลสา รั
ปรั ปรุงพั นา สน ง ค าม งการ งพนักงาน ละ
สราง รงจูงใจใ กพนักงาน
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จัดทาระ
ภายใ ่
เพ่ เปน งทาง
ใ พนักงานเ า ง มูล ก ระเ ีย า สาร ง ร ัท ละ
า สารที่นาสนใจภายน ก ร ัท ด ยางสะด ก ละร ดเร
กี ทังยังเปน งทาง น่งทีพ่ นักงานสามาร สดงค ามคดเ น
ร ทั ลกเปลีย่ น มูลระ างพนักงานกันเ ง ด ดยสะด ก
ทุกเ ลา เ น ครงการ
ทัน า
เดนเร่ งด ยภาพ เปน น

การป ิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
ร ทั มีน ย ายทีจ่ ะป ั พนักงานทุกคน ยางเปน รรม เสม ภาค เพ่ ประ ย น พนักงาน ละ ร ารงานทรัพยากร
คุ คล ามก มาย ละ กา นด ่น ที่เกีย่ ง ยางเครงครัด ดยมีการดาเนนการ ดังนี
ประเดนหลัก

ประเดนมุงเนน

การดาเนินการ

การจางงาน

การป ั ามก มายทีเ่ กีย่ ง มีการป ั รงงาน ยางเปน รรม ละ ป ั ยางเครงครัด
กั การจางงาน
ามก มายที่เกี่ย ง เ น พระรา ั ั คุมคร ง รงงาน
การ มใ รงงาน ังคั ร
ั ที่ พ
พระรา ั ั รงงานสัมพัน พ
รงงานเดก
พระรา ั ั เงนทด ทน พ
พระรา ั ั ประกัน
การ มเล กป ั ในการจางงาน สังคม พ
พระรา ั ั ก งทุนสาร งเลียง ีพ ั
ที่ พ
ประกา กระทร ง รงงาน ละส ัสดการสังคม
เร่ ง ค ามปล ดภัยในการทางาน งลูกจาง ั ราคาจาง ัน ่า
ประม ลก มาย พง ละพา ย ลัก ะจาง รงงาน
มรั ุคคลที่ ายุ ่าก า ป ร ูร เ าทางาน
ในการจางงาน มมีการเล กเพ เ า าสนา ทุกคนมี กาส
เทากันในการเ ารั การคัดเล ก าน ทดส เ ียน ละ
การสัมภา
ามมา ร าน
ง ร ัท

การพั นาและ
สงเสริมพนักงาน

มี น ทางในการพั นาทัก ะ
ในป
ดจัดใ พนักงานรั การ รมเ ลี่ยคนละ
ัน
ละ ก รมเพ่ กาสในค าม ดยมุงเนนพั นาทัก ะร ดาน
พนักงานทุกคน
กา นา งพนักงาน ยางเทาเทียม ใ เปน ุคคลทีม่ ี ักยภาพ มีค ามรู ค ามสามาร ละทัก ะ
กัน ดย มเล กป ั
ที่ สน งกั สัยทั น ละเปา มาย ง ร ัท ใน ละป
านรูป การเรียนรูที่ ลาก ลายเพ่ ใ ส ดคล งกั การเปน
งคกร งการเรียนรู
เน
การป ั งานจรง
ละการส นงาน
จาก ู งั คั ั า ละเพ่ นร มงาน
การเรียนรูด ย นเ ง
านระ
การ รมภายใน งเรียน
การนาพนักงานทีม่ คี าม านา ในงาน ร พนักงานทีม่ ี
ประส การ จากเ กุ าร ทีเ่ ปนทีส่ นใจมา ายท ดใ ก
พนักงาน

การ ก รม ละการดูงานใน างประเท
การ มุนเ ียนสั เปลี่ยน นาที่งาน
การ นยาย นาที่งาน
ร ทั ดม ทุนการ ก าในระดั ปร า ท กพนักงานที่ ก า
ในสา าทีส่ นั สนุน การดาเนน รุ กจ ง ร ทั เปนประจาทุกป
ระ พี่เลียง
่งพนักงานที่มีประส การ มากก าจะ
เปนพี่เลียงใ กพนักงานใ มเพ่ ยในการใ คาปรก า นะนา
ส นงาน สนั สนุนการพั นา ักยภาพในการทางาน การปรั
ทั นค ละการประพ ป ั ใ เ ากั ั น รรม ง ร ัท
ทาใ เกด รรยากา การทางาน ันพี่น ง
สุขภาพและ
ความปลอดภัย

ใ ค ามสาคั กั ระ สุ ภาพ ร ัท จัดใ มีค ะกรรมการค ามปล ดภัย า ี นามัย ละ
ละค ามปล ดภัยในการทางาน ส่ง ดล มในการทางาน เพ่ กา นดน ย าย ค คุม ดู ล ละ
งพนักงาน ลูกจาง
ดาเนนกจกรรมเกี่ย กั ค ามปล ดภัยในการทางาน งลูกจาง
ูรั เ มา ละ ุคคลภายน กที่เ ามาป ั งาน ร เ ามาใ
รการในส านประก กจการ ง ร ทั กจกรรมทีจ่ ดั ใ มี น
ในป
เ น กจกรรม ส ร จ ัดคุ ภาพ ากา ภายใน
สานักงาน การ ีดสเปรย าเ รา เ คทีเรีย ละเ รัส
ใน ากา สา รั สานักงาน การ ม พยพ นี การสา ใ
ุปกร ดั เพลง
จัดใ พนักงาน ดมีค ามรู ค ามเ าใจในเร่ ง
การ
ป มพยา าลเ ง น เม่ เกด ุ ั เ ุในที่ทางาน ร ม ง
การเจ ป ยที่ าจจะเกด น เพ่ ใ สามาร ทรา ง ีการ
ป มพยา าลเ ง นใ กั ั เ ง ละ ุคคล ่น
ในร ป
มมี ุ ั เ ุ การเจ ป ย ในระดั ที่ราย รงใด

สวัสดิการ

การดู ล ละใ ค ามสาคั กั
ี ส น ั ละคร ครั ง
พนักงานใ มี ี ส น ั ละ ี
การทางานที่สมดุล มีค ามสุ
ในการทางาน

ร ทั ดจัดส ัสดการ าม น
งคกร
งค ามสุ เพ่ ใ เกด
มี ี การทางาน
ี ส น ั ละคร ครั ที่มีสมดุล ดังนี
จัดใ มีการ ร จสุ ภาพ งพนักงานเปนประจาทุกป ดยใ
รการจาก รงพยา าล ารุงรา ร ่งเปน รงพยา าล
ระดั น นา งประเท
จัดใ มี ร ค ยคะ ละมีสนาม ดมน นั สนาม ุ ล
เพ่ สงเสรม ละสนั สนุนใ พนักงาน กกาลังกาย
จัดใ มี ครงการ
ใ กพนักงาน
ใสใจ ละดู ลสุ ภาพมาก น สง ลใ รางกาย ง รง
ลดค ามเสี่ยงจาก รคภัย าง ดยมีการ รรยายพเ ละ
กจกรรมที่ ลาก ลาย ด ก
ล ดเล ด ั ใจ ล ดเล ด ี
ภัยเงีย งคนทางาน
พ กรรมเปลี่ยน ี
ละภัยราย มันในเล ดสูง
าน ค นเรียก าพ ดี ยคะเกา ี
กสุ ภาพเรา ด ยาง ร
การปลูก ักปล ด
สารพ ละการ กกาลังกาย าราง ง
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จัด รมค ามรู เงนท ง ง าง น ใ กพนักงาน
เพ่ สามาร าง นการเงนเพ่ รรลุเปา มายที่ าง ด ก
มนุ ยเงนเด นกมั่งคั่ง ด ร ารการเงน ลังเก ีย พน าน
การลงทุนในก งทุนร ม
จัดงาน
สังสรรคปใ ม เพ่
ทนพนักงานที่ทุมเท
ทางานกันมา ล ดป ละเปนการ นคลายในการทางาน
ใ พนักงาน ดร่นเรงสังสรรคร มกัน
จัดกจกรรม
น ร มใจสาน เ ร กจพ เพียง
เพ่ สาน ปรั าเ ร กจพ เพียง รงเรียน าร จ ระเ น
าย ดน านนา สาน จ ะเ งเทรา ดยรั สมัครพนักงานทีม่ ี
จ าสาในกจกรรมดังกลา เพ่ เปนการสนั สนุน สงเสรมใ
พนักงานมีจ ใจ ยเ ล ู น่ ดย ม ังส่ง ทน ดยมี
กจกรรมปลูก น ม ระ ายสี นัง ละทากระปุก มสน ม
จัดกจกรรม ปทั น ก าจารก าเพ ุ ามร ยพระ าท
พระ าค
สังเ นียส านประเท นเดีย ละประเท เนปาล
เปนปที่ เพ่ ใ เ า ง ละ รัท าในพระพุท าสนาย่ง น
เกดค ามสง ทางจ ใจ สามาร นามาปรั ใ ใ ดาเนน ี
การทางาน ละ ี ส น ั ด ยางมีส กี ทัง เู าร มกจกรรม
ดมีการเรียนรูในการ ยูร มกัน ล ด ัน คน ทาใ เกด
ค ามเ าใจ ละใ ภัย กกัน ด ลด ง าง ง ละคน นามา ง่
การทางานที่รา ร่นย่ง น มี ูเ าร มกจกรรมจาน น คน
จัดกจกรรม สปาใจ ที่ส านป ั รรมภายน ก ร ัท
เพ่ กป ั สมา สง จ ใจ จาน น รุน
จัดกจกรรม พุท จน การ ง รรม กสมา ทีจ่ งั ดั ปทุม านี
ละจัง ัด ะเ งเทรา จาน น รุน
จัดกจกรรม จ นา าสนทนา รรม ลกเปลีย่ นสนทนาทาง รรม
ที่สานักงานใ จาน น ครัง
ร ัท ละพนักงานร มกันเปนเจาภาพในงานทา ุ ท าปา
ม า ังสุกุล
จัดใ มีก งทุนสาร งเลียง ีพที่ใ พนักงานเก ม ใ ใน
ยั เก ยี ดยพนักงานสามาร เล ก ั ราสะสม ดสูงสุด
มีส ัสดการเงนกูใ กั พนักงานใน ั ราด กเ ียที่ ูกก า ลาด
เพ่ ยเ ล พนักงานในเ ทุ จี่ าเปน ด ก สราง าน ที่ ยู า ยั
ละเ ุ กุ เ น ด ก คารัก าพยา าล ง ดา มารดา ุ ร คูสมรส
จัดใ มีการ ร จ ัด ุ ภูม ละ าเ รา เ คทีเรีย
ละเ รัสใน ากา ในส านที่ทางาน งพนักงาน ยาง
สม่าเสม เพ่ ใ ที่ทางานสะ าด ปล ดภัย
จัดใ ใน ละ ัน งสานักงาน ร ัท มีพนที่ ลง ปรงส าย
ส ยงาม เ มาะสา รั พักคลายเครียดจากการทางาน ร
สังสรรคระ างพนักงานด ยกันในเ ลางาน พักกลาง ัน
ละพักเ รกเ ลา
น ดยมี รการเคร่ งด่ม รี ล ดทัง นั
ด ก นาด่มที่ านเคร่ งกร ง ยางดี า กา เคร่ งด่ม
สมุน พร นาเกก ย

การพั นา ลิตภัณ และนวัตกรรม
ด ยค าม ระ นัก ละใสใจลูกคาในทุกยางกา ร ัท จง ดสรางสรรคน ั กรรมใ ม นมา ยาง เน่ ง ทังการพั นา
ล ภั การ รการ ละกระ นการทางาน เพ่ ใ ส ดคล งกั ส านการ ในปจจุ นั ละเกดประ ย น กลูกคา คูคา ละ ู ร ภค
ใ สามาร สน งค าม งการ ละ ดรั ค ามพงพ ใจ ยางสูงสุด ดยในป
ร ทั ดมีการพั นา ล ภั ละน ั กรรมการ
รการในดาน าง ดังนี
ประกันภัยร ยนต
ประกันภัยร ยน ประเภท ที่มาพร มกั เทค น ลยี
่งเปนน ั กรรม ัจ รยะที่ ูกพั นา นเพ่ ค าม
ปล ดภัย ดยเทค น ลยีดังกลา สามาร จง า นงร ยน ง ูเ าประกันภัยด ยระ
น กจากนี ยังมี รการดาน ่น
ด ก การ ันทกการใ งานร ยน การ จงเ นเม่ ร ยน กน กพนที่ที่กา นด การ สดงรายงานการ ั ี่ ละการประม ล ล
การ ั ี่ กมาเปนคะ นน
ดยในป
ร ทั ดยกระดั การพั นารูป ใ มใน ครงการ
ภายใ ่ ครงการใ ม า
ด ยการม ส นลดเ ยประกั
ี
นภัยป ายุใ กลูกคา ง่ เปนส นลดพเ ทีค่ าน จากระยะทางการใ ร ยน
ามทีก่ า นด สูงสุด ง ทีเ่ พ่มเ มจากส นลดปก ง่ เปน ป ามเง่ น งการ ายุกรม รรมประกันภัยร ยน ทังนี ครงการ
ร
จะม ั ราส นลดเ ียประกันภัยในป ายุ กลูกคาที่ทากรม รรมใ ม ร ายุกรม รรม
ัง ันที่ ม ุนายน
เปน น ป ดยลูกคาจะ ง ด ัง ุปกร ล ด ายุปกรม รรม ร มน ยก า เด น ละเม่ ลูกคา
ดทาการ ายุกรม รรมประกันภัยกั ร ัท ในป ัด ปจะ ดรั ส นลดเ ียประกันภัย ามระยะทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
กรุงเทพประกันภัย กกรม รรมประกันภัย ุ ั เ ุส น ุคคล
่งใ ค ามคุมคร งการ าดเจ
การสู เสีย ัย ะ การเสีย ี ที่เกดจาก ุ ั เ ุ ละค ามคุมคร งเพ่มเ มการ ั ่ี ร ดยสารร จักรยานยน พร มรั ุก า
มี ด ยเ ียประกันภัย
าท ดย ร ัท จา นายกรม รรมดังกลา ระ าง ันที่
กุมภาพัน
จุด รการดานประกันภัย งกรุงเทพประกันภัยใน างสรรพสนคา สา าในกรุงเทพ ละปรม ล
บริการเคลมร รูปแบบใหม กรุงเทพประกันภัยคานง ง ล ส ล งลูกคาในปจจุ ัน จง ดพั นารูป
งการเคลมร ยน ใ เ า ง ละ รงใจ
ลูกคาด ย
านสมาร น ่งเปน ีการเคลมสน มทด ทนร ยน รูป ใ ม ที่ ยใ ลูกคา ุนใจ ละ ดรั
ค ามสะด กส าย เม่ ร งลูกคาเกด ุ ั เ ุ ดย มมีคูกร ี สามาร จงเ ุ ดที่ มายเล ทร ัพท
เจา นาที่จะ นะนา
ใใ ี
่งเปนการ ด รั สงเร่ งการเคลมร าน ปพลเค ัน ลน ร งทาง ่น เ น ีเมล ามที่
ลูกคา งการ ละสะด ก ด ย ัน นที่ มยุงยาก ดังนี
ลูกคา ายภาพ นส นร ที่เสีย ายสงใ เจา นาที่ เพ่ ใ เจา นาที่พจาร ารายการ ละระดั ค ามเสีย าย กลูกคา
เปน ป ยางคร น ูก ง ละลดป าการ จงรายการ มเพ่มเ มภาย ลัง
ลังจากเจา นาทีพ่ จาร าเรีย ร ย ล จะจัดสง ลัก านการ จง มร ใ กลูกคา าน ปพลเค นั ลน ร งทาง
ที่ลูกคา งการ ละสามาร นาร เ า ู ม ดทันที
แอปพลิเค ัน
เพิ่มบริการใหม
กรุงเทพประกันภัยมุงมั่นพั นา ล ภั การ รการ ล ดจน ุคลากรที่มีคุ ภาพ เพ่ ใ ลูกคามั่นใจ ละ ุนใจ ด
าจะ ดรั การดู ล ยางดีที่สุดในทุกยางกา ดยลาสุด ดเพ่มการ รการดานการรั ประกันภัยใน ปพลเค ัน
ดก
การสงภาพ ายร ยน เพ่ ประก การ ร จสภาพร ละการทาเคลมร ยน น ลน
เพ่ เพ่มค ามสะด กร ดเร ใ ก
ลูกคามากย่ง น ด ย ัน นงาย ดังนี

การสงภาพ ายร ยน เพ่ ประก การ ร จสภาพร
ลูกคา ทร พั ท จงค ามประสงคทาประกันภัยร ยน กั เจา นาที่ ง ร ทั ละจัดสงภาพ ายร ยน เพ่ การ ร จ
สภาพร ด ย นเ ง าน ปพลเค ัน
เจา นาที่ ง ร ัท จัดสงเล าง งเพ่ นา ปประก การสงภาพ าย านทาง ีเมล ละ
เม่ ดรั เล าง ง ล ลูกคาเ า ปพลเค ัน
เล ก งก ั่น ร จส สภาพร
ใส มายเล าง งที่ ดรั จาก ร ัท ล ทาการ ายภาพร ยน ส น าง ามที่ระ ุ ใน ปพลเค ัน พร มกด
สง มูล ระ จะสง มูลมายัง ร ัท ทันที
ดย ลังจาก ร ทั ดรั มูลเรีย ร ย ล เจา นาทีจ่ ะ ด กลั ละดาเนนการ าม นั น ป ง่ คาด าการ รการ
ดังกลา นีจะ ย าน ยค ามสะด กใ ลูกคาในเร่ งการประ ยัดเ ลานัด มายกั เจา นาที่ ง ร ัท เพ่ ร จสภาพร ยน
การทาเคลม น ลน
เม่ ลูกคาเล กเมนู
จะพ กั งก ั่น ทาเคลม น ลน
ที่เปดใ รการเคลมร ยน น ลน ่ง
มีเพียง ัน นงาย ดยระ ุ มูลที่จาเปน ด ก กรม รรมร ยน
มูล ง ู จง
มูล ง ู ั ี่ รายละเ ียด
การเกดเ พุ ร ม ายรูป นส นร รเ ที่ ดรั ค ามเสีย าย เล ก นู ย ม ร จส รายละเ ยี ด ล สง มูล จงเคลม ดทันที
ทังนี รการ
เปน รการสา รั กรม รรมประกันภัยร ยน ประเภท ที่สามาร จงเคลม ดเ พาะในกร ีที่ร
ที่เ าประกันภัยเปน าย ูก ละมี ลัก านค ามรั ดจากคูกร ี ละ ร ในกร ีที่ร ที่เ าประกันภัยเปน าย ด ละ มมีคูกร ีที่
จะ งรั ด ดยจากัดค ามเสีย าย มเกน นงาน ละสามาร จงรายละเ ียดการเกดเ ุ ด มเกน เ ุการ
เปดตัวโครงการปลอบใจคน น
กรุงเทพประกันภัย ร มกั เคานเ รเ ร ส เพ่มทางเล ก ง
การทาประกันภัยรูป ใ ม ดยการพั นากรม รรมประกันภัยเ ดเ ลด
ภายใ ่ ครงการปล ใจคน น ที่มุงเนนการ รรเทา ลกระท จาก
การเกด ุ ั เ ุใน
งเงน ดเ ย ่งลูกคาสามาร ประกันภัย
ครงการปล ใจคน น ดที่ งทางเคานเ รเ ร สในรานสะด ก
เ เ น เี ล เ นทุกสา าทั่ ประเท ดยจุดเดน งกรม รรมประกันภัยนีก
ค การ งเ าภาระจาก ลกระท การเกด ุ ั เ กุ ารใ ร ยน ด ยเงน
ดเ ยสูงสุด ง
าท คาเ ียประกันภัยเพียงปละ
าท
ทังนี ครงการปล ใจคน น มใ เปนการประกันภัยร ยน
จะใ ค ามคุมคร งจาก ุ ั เ ุ นั เกดจากการใ ร ยน ม าจะเปน ั ู ั ี่ ละ ู ดยสารในร สูงสุด มเกน คน ดยกร ี
ที่เ ารั การรัก าเปน ูป ยใน จะ ดรั เงน ดเ ยราย ดราย ัน ันละ
าท คน มเกน
ัน ุ ั เ ุ ละครัง ละ
เงน ดเ ยคา มร ยน
าท ครัง สูงสุด มเกน ครัง ป ด ย นั นการเคลมที่ มยุงยาก ดยเม่ เกด ุ ั เ ุ เพียงลูกคา
ทร พั ทมา จงเคลมที่ ร ทั เทานัน ม งร เจา นาทีส่ าร จ ุ ั เ ุ ป จุดเกดเ ุ ละลูกคาสามาร เ กเงน ดเ ย เพียง สดง
ใ เสรจคา มร ทีม่ คี าใ จาย
าท น ป ร ใ เสรจ ลัก านการเปน ปู ยในมา สดง กจะ ดรั เงน ดเ ย ามเง่ น ทันที
เพิ่มพันธมิตรขายประกันภัยร ยนตออนไลน
กรุงเทพประกันภัย ร มกั ร ทั
ร ี ดเรค
ทย ลนด จากัด เพ่ม งทางการ ายประกันภัยร ยน น ลน านเ
เพ่ เปนทางเล กใ มสา รั ู ร ภคที่ งการ ประกันภัย
ร ยน จาก ร ัทกรุงเทพประกันภัยใ สามาร ประกันภัย ด ล ด
ั่ มง าน นั น ด ก จง มูลร ยน เล ก นประกัน
ละ าระเงนพร มรั ค ามคุมคร งทันที

ขยาย องทาง าระเบียประกันภัย าน
กรุงเทพประกันภัย ร มกั ร ัท ทู ีทูพี ประเท ทย จากัด เพ่มค ามสะด ก กลูกคาในการใ รการการ าระเ ีย
ประกันภัย านระ
ภายใ ปพลเค ัน
งทางที่ จทย ล ส ล งคนในยุคดจ ัล ลูกคา
สามาร มัน่ ใจ ดในค ามปล ดภัยที่ ดระ มา ร าน
ง่ เปนค ามปล ดภัยในระดั สูงสุด ด ย นั นที่ มยุงยาก
ดยเม่ ดา น ลด ละเ าสู นา ลัก ง ปพลเค ัน
ล เล กประเภทประกันภัย ละเล ก รการที่ลูกคา งการ
ด ก จายประกันภัยป ายุ ร จายประกันภัยป รก ดยกร ก มูลที่เกี่ย งใ คร น ทังเล กรม รรม เล ั รประ า น
เล ใ เสรจ ั่ ครา ละจาน นเ ียประกันภัย ร จะเล กส กน าร คดที่จะ ยใ ลูกคาประ ยัดเ ลาย่ง น พร มใส มูล
ั รเครด เพ่ เ าสูระ งการ าระเงน ดยระ จะสง ลัก านการ าระเงน านทาง ีเมลใ กลูกคา น กจากนี ยังสามาร
เล ก งก ั่น ันทก ั รเครด ดเม่ เ ่ ม กั ั ีเ ส ุค ่งสามาร เล ก ร จส รายการการ าระเงนย น ลัง ร จะเพ่ม
ประเภทที่ใ จายเปนประจาในรายการ ปรด เพ่ ค ามร ดเร ในการ าระเงนครัง ป
ความรับ ิด อบตอลูกคาและคูคา
การเปดเ ยขอมูล
ร ทั ดเปดเ ย พร มูล า สาร กจกรรม ละค ามเคล่ น าง าน งทางการส่ สาร ด ก ารสาร
รานงานประจาป เ
ละ
กรุงเทพประกันภัย เพ่ ใ ลูกคา ละคูคาสามาร เ า
ง มูล ง ร ัท ด ยาง เน่ ง ละ ล ดเ ลา าท ลการดาเนนงาน านะการเงน ล ภั ใ ม สท ประ ย น ละ
กจกรรม าง
สา รั ลูกคาใ มที่สนใจทาประกันภัยยังสามาร ดา น ลดเ กสารรายละเ ียด งกรม รรมประกันภัยประเภท าง
ร การ ร จส เ ียประกันภัย านเ
เพ่ การพจาร ารายละเ ียดค ามคุมคร งก น ัดสนใจ
ทาประกันภัย ดทันที ีกด ย
การรับเร่องรองเรียนและขอเสนอแนะตาง
ร ทั ดมีการจัด งั น ยงาน นู ยค คุมคุ ภาพ
ในการทา นาทีร่ ั เร่ งร งเรียน ร ม งรั ง
ค ามคดเ น ละ เสน นะจากลูกคา ละคูคา ภายใ การ ร าร ามมา ร านสากล
ดยสามาร รั เร่ งร ง
เรียน ดทุก งทาง ละจะมีการจัดทารายงานการร งเรียนจากลูกคา
จง ปยัง น ย
งานที่เกี่ย งทรา ร มทัง ูนยค คุมคุ ภาพยังทา นาที่ ทร ัพท ด าม ละส ามค ามพงพ ใจ งลูกคา ลังจากที่ ดรั
รการจากกรุงเทพประกันภัย เพ่ นา เสน นะ าง มาปรั ปรุงคุ ภาพ พร มกั พั นากระ นการทางาน ละการ รการใ
เกดประสท ภาพมากย่ง นสามาร สน งค าม งการลูกคาใ ดรั ค ามพงพ ใจสูงสุด
การปองกันการรั่วไหลของขอมูลบัตรเครดิต
เพ่ เปนการสรางค ามเ ่ มัน่ ใ กั ลูกคาทีใ่ ั รเครด ในการ าระคาเ ยประกั
ี นภัย ร ทั จง ดดาเนนมา รการป งกัน
การรั่ ล ง มูล ั รเครด ใ ส ดคล งกั มา ร านการรัก า มูล ั รเครด
ทีก่ า นด ดยกลุม ร ทั ใู รการ ั รเครด รายใ ง ลก เ น
ง่ ภายใ มา ร านนี
ร ัท จะ งดาเนนมา รการ าง เพ่ เปน ลักประกัน า มูล ั รเครด งลูกคาจะ ูกเก รัก า ยางเครงครัด ปล ดภัย
ละจะมีเ พาะเจา นาที่ที่เกี่ย งเทานันที่สามาร เ า ง มูลดังกลา ด เ น กา นดระดั สท งพนักงานในการเ า ง มูล
ั รเครด การ ร จส ประ ั า ากรรม งพนักงานที่ งเกีย่ งกั มูล ั รเครด การจัดเ รียมพนที่ ง ามเพ่ เก รัก า
เ กสารที่มี มูล ั รเครด ล ดจนการปรั ปรุงระ เทค น ลยีสารสนเท เพ่ ป งกันการ จรกรรม มูลทางระ ค มพ เ ร
ดยมา รการ าง เ ลานีจะคร คลุมในทุก งทางที่ลูกคาใ ั รเครด าระเงน ม าจะเปนการ าระเ ีย
ประกันภัยที่เคานเ ร าย ั ี ละการเงน ง ร ัท เคานเ ร นาคารกรุงเทพ ร าระ านทาง นเท รเน

การดาเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ร ทั ใ ค ามสาคั ในเร่ งการการจัดการส่ง ดล มเปน ยางย่งเพ่ ใ มัน่ ใจ าการป ั งานภายใ ระ ร ารจัดการ
มก ใ เกด ลกระท ดานส่ง ดล ม สังคม ุม น ร มทังสงเสรมใ พนักงานรูจักใ พลังงาน ยางรูคุ คา ีกทังยัง ระ นัก ง
ค ามปล ดภัย ละ า ี นามัย งพนักงานใน งคกร จง ดม มายใ น ยงานทีเ่ กีย่ งดาเนนการกจกรรม าง ใ ส ดคล ง
าม ลักการ ละ กา นด ามก มาย ดังนี
การจัดการดานพลังงาน
ร ัท มีค ามมุงมั่นที่จะ ร ารการจัดการดานพลังงานใ เปน ป ยางมีประสท ภาพ ละยั่งยน จง ดกา นดน ย าย
นุรกั พลังงานเพ่ ใ เปน น ทางในการจัดการดานพลังงาน ละจัดกจกรรมลดการใ พลังงานใ ส ดคล งกั น ย ายกระทร งพลังงาน
ป
ดยมุงเนนที่การ ารุงรัก าเคร่ งจักรใ ทางาน ดเ มประสท ภาพเพ่ การประ ยัดพลังงาน ละใ เทค น ลยีสมัยใ ม
ร จส ค คุมการใ พลังงาน
ค ะทางานดานการจัดการพลังงาน ดาเนนการ ละประสานงานการทางาน ามน ย ายใ รรลุ ลสาเรจ ดย ดร รงค
การ นุรกั พลังงาน ใ พนักงาน ด ระ นัก งค ามสาคั งการ นุรกั พลังงาน ยางมีส นร ม มีการเ ย พร า สาร ละค ามรู
าง ใ กพนักงาน ยาง เน่ ง ดยในป
ร ัท ดมี ครงการเพ่ การลดการใ พลังงาน า ยางยั่งยน ดังนี
ครงการเปลีย่ นการใ ล ด สงส างจาก ล ด ลู เรสเ น เปน ล ด ที่ รเ งนาภายใน าคาร สามาร
ลดการใ พลังงานลง ด
ก า ครงการประ ยัดพลังงาน ่งคาด าจะสามาร ลดการใ พลังงานลง ด ดาน
ก า ครงการเปลี่ยน นด ล ด จาก ลู เรสเ น เปน
ันสานักงานกรุงเทพประกันภัย
ก า ครงการ ด ังระ
งระ ปรั ากา
ก า ครงการ ด ังระ
งระ เ ม ากา ละระ าย ากา
การจัดการดานอา ีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
การ ร ารจัดการเร่ งนา ละคุ ภาพนา ร ทั มีการใ เทค น ลยี นรัก าคุ ภาพนาในการกักเก ละเพ่มคุ ภาพ
นาด่ม ดย ด งเคร่
ั งกร งนาด่ม ยางเพียงพ ละมีการ ารุงรัก าเปลีย่ น ปุ กร การกร ง ยางสม่าเสม พร ม ร จส คุ ภาพ
นา ุป ภค ร ภค ามมา ร านการประปานคร ล ง ามร การ ร จ ยางเครงครัด ละมีการ ร จส ปรมา การใ นาเปน
ประจา ันเพ่ ค ามคุมปรมา การใ ทรัพยากรนาใ เ มาะสม ละ มสู เปลา การ ร จส คุ ภาพ ากา ภายในสานักงาน ปละ
ครัง ใ มีคามา ร านกรมสา าร สุ ละป งกัน รค ทังนี เพ่ สามาร ป งกัน ละ ก กร ีมีค ามเสี่ยงเกด น
ดานการรัก าส่ง ดล ม มีการ ร จส ระ า ัดนาเสีย ละคุ ภาพนาเสียใ มีคามา ร าน ามประกา กระทร ง
ทรัพยากร รรม า ละส่ง ดล มก นปล ย กท ระ ายนาสา าร ะ พร มทังสงรายงานประจาเด น น ยรา การทีเ่ กีย่ ง
น กจากนี ยังมีการ ก รมพนักงานเกีย่ กั การจัดการระ า ดั นาเสีย เพ่ ใ การ า ดั นาเสีย ยูในเก มา ร าน
ล ดเ ลา
การบริหารจัดการดานคุณภาพอากา
ร ทั ดทาการ ร จ ดั คุ ภาพ ากา ในสานักงานเปนประจาปละ ครัง เพ่ ใ นใจ าสภาพ ากา ภายในสานักงาน
ยูในเก ทีม่ า ร านกา นด น กจากนี ยัง ดทาการเล กใ ปุ กร สานักงานทีเ่ ปนม ร ส่ง ดล ม เ น เล กใ เคร่ ง ายเ กสาร
ละเคร่ ง
ที่ลดการปล ยกา คาร น ด ก ดสู ัน รรยากา ละ ีดยา าเ รคใน ากา าง เปนประจา
เปน น
น กจากนี ยังมีการ ก รมพนักงานเกี่ย กั การจัดการระ คุ ภาพ ากา เพ่ ใ คุ ภาพ ากา ในสานักงานเปน ป
ามมา ร าน

การบริหารจัดการขยะมูล อย
ร ัท ดเ นการจัดการ ส สะสาง สะด ก สะ าด สุ ลัก ะ ละสรางนสัย เปนสาคั จง ดจัดใ มีกจกรรม
ร รงค ส ยาง เน่ งเปนประจาทุกป เพ่ เสรมสรางสุ ลัก ะ ละการใ ทรัพยากรสานักงานใ เกดประ ย น ละประสท ภาพ
สูงสุด เพ่ ลดปรมา ยะจากสานักงาน ่งสง ลกระท มลภา ะ ละ รรยากา ในส านที่ทางาน ีกทังยัง ดจัด า ัง ยะเพ่
ดาเนนการ ยก ยะ ามประเภท าง ก นทง ด ก ยะทั่ ป ยะรี เคล ละ ยะเปยก เ น า าร เคร่ งด่ม เพ่ สามาร นา
ยะ ร ัสดุที่ยังสามาร ใ งาน ดนากลั ป
ละ ร าย ัสดุ
ใ ก ูรั
ป
การบริหารจัดการดานการปองกันเหตุ
น กจากการจัดการดานส่ง ดล ม ล ร ทั ยังเ นค ามสาคั งค ามปล ดภัย งพนักงาน ลูกคา คูคา ละ ใู
รการภายใน าคารเปนสาคั จง ดจัด ังค ะกรรมการค ามปล ดภัย า ี นามัย ละสภาพ ดล มในการทางาน เพ่ ใ
มั่นใจ าการป ั งานในทุกกจกรรมภายใ การดู ล ง ร ทั มีค ามปล ดภัย ละ กู ง าม ลัก า ี นามัย ละค ามปล ดภัย
ดยใ น ยงานที่เกี่ย งกากั ละดู ลกจกรรม ร การป ั งาน ดังนี
จัดทา นการ ารุงรัก า ร จส เคร่ งจักรระ
า ระ จงเ ุเพลงใ ม ระ ดั เพลง ละระ ่น
ยางเครงครัด เพ่ เพ่มประสท ภาพในการป งกันเ ุภายใน าคาร
จัด ังทีมกูภัย ุกเ น
ดย านการ ก รมใ มีค ามพร มในการระงั เ ุเ ง น ละสามาร ใ ค าม
ยเ ล ูประส เ ุ ด
จัด รม ลักสู รค ามรูทางดานการดั เพลง ัน นใ กพนักงานทั่ ป
จัด รม ลักสู รการป มพยา าลเ ง น
ร จส ค ามปล ดภัยใน าคาร ามพระรา ั ั ค คุม าคารเปนประจาทุกป
ก รมการป งกัน นเ งจาก ม ละ นดน
การรวมพั นา ุม น สังคม และสิ่งแวดลอม
ร ทั กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น ยดมัน่ การ ร ารจัดการ าม ลัก รรมาภ าล ละรั ด
สังคม ดยมีป าน
มุงมั่นที่จะใ การสนั สนุนกจกรรม าง ทางสังคม ละส่ง ดล ม ยาง เน่ ง ใ ค ามสาคั กั การพั นาที่ยั่งยน ละสามาร
ดั ล ด เพ่ น ู มุ นใ สามาร ยเ ล นเ ง ดในระยะยา เพ่ ใ สังคม ดยร ม ยูร มกัน ยางมีค ามสุ มีคุ ภาพ ี ทีด่ ี
ละเ
ปพร มกัน ยางสมดุล ละยั่งยน
ในป
ร ัท ดมีการดาเนนกจกรรมเพ่ ใ การสนั สนุนดานการ ก า สา าร สุ รรเทาสา าร ภัย การพั นา
ุม น ละส่ง ดล ม าสนา ละ ลป ั น รรม ดยมีรายละเ ียด ดังนี
ดานการ ึก า
สมทบทุนมูลนิธิตาง ในพระบรมรา ูป ัมภ
สนั สนุนทุนในมูลน านันทม ดล เปนจาน นเงน
าท เพ่ เปนทุนการ ก าสา รั นักเรียน ูมีค าม
สามาร ทาง าการ ดมี กาส ป ก า ทยาการสา า าง ใน างประเท จน ง นสู
ั งสุด เพ่ นาค ามรูกลั มาทาคุ ประ ย นพั นา
านเม งใ กา นา ป
สนั สนุนทุนในมูลน ัยพั นา เปนจาน นเงน
าท เพ่ ดาเนนงาน าม ครงการพระรา ดาร ยเ ล
ประ า นในดาน าง เ น การ ก า ส่ง ดล ม ละพั นาสังคม
สมท ทุน ครงการ ั คน น่ เปนจาน นเงน
าท เพ่ เปนทุนการ ก า งนักเรียนในพระรา านุเคราะ

ทูลเกลา วายเงินสมทบทุนมูลนิธิตาง ในพระบรมรา ูป ัมภ

โครงการทุนการ ึก ากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดม ึก า
ร ัท ดม ทุนการ ก าระดั ุดม ก าใ กนักเรียน
ทีเ่ รียนดี าด คลนทุนทรัพยเปนประจาทุกป งั ป
งปจจุ นั
ร ัท ดม ทุนการ ก าร ม
ทุน คดเปนเงนทุนการ ก า
าท ดยในป
ดม ทุนการ ก าระดั ุดม ก า
รุนที่ เปนจาน น ทุน ง่ เปนทุนสา รั คาเลาเรียน คาทีพ่ กั คา า าร
ละคาใ จาย ่น น กจากนี ร ัท ยังมี ครงการปลูก งจรย รรม
คุ รรม ละจ สา าร ะใ กนักเรียนทุน ดย ดจัดกจกรรมสา รั
นักเรียนทุนดังนี
คาย าสาพั นา น ท เปนกจกรรมที่จัด นเพ่ สงเสรม
ใ นักเรียนทุนมูลน กรุงเทพประกันภัย มีจ าสาพั นา ยเ ล สังคม ดยในปนี นักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัยจาน น คน
ร มพั นาปรั ภูมทั นร าคาร งสมุด ทาสี าคาร ล ละ ร ัท ดม ทุนสราง งสมุด ละม นังส สงเสรมการ าน
เปนมูลคา
าท รงเรียน นนทั าง านรน าส จ สกลนคร เม่ ันที่ ม ุนายน
คาย รรมะ ดยนักเรียนทุนมูลน กรุงเทพประกันภัย คน ร มกันทา ุ กั า ร กนัง่ สมา ละ าเพ ประ ย น
ยเ ล งาน ง ัด ัดด ย รรมเจดีย จ สกลนคร ระ าง ันที่
กรก าคม
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
ร ัท ดสนั สนุน ารา นังส เรียน ุปกร การเรียน
ใ ก รงเรียนใน ครงการสงเสรมการ าน ง่ สังกัดสพป มุกดา าร ละ
สพป สกลนคร เ เ
ละเ จาน น
รงเรียน คดเปน
มูลคา
าท

รวมรณรงคความปลอดภัยทาง นน
ร ัท ดจัดทา ม กนรภัย จาน น
ใ ม ใ กนักเรียน รงเรียน ด ก รงเรียน ัด งนนทรี รงเรียน
ส นลุมพนี ละ รงเรียน ส ก าทุงม าเม ่งเปน รงเรียนที่ ยูในพนที่ใกลเคียงกั าคารกรุงเทพประกันภัย ภายใ ครงการ
ร รงคค ามปล ดภัยทาง นนภายใน งคกร งภาค ุ สา กรรมเกี่ย กั การป งกัน ละ ลีกเลี่ยง ุ ั เ ุที่ าจจะเกด น
ประ ย น งการส ม ม กนรภัย การใสใจ ละใ ส ในการใ ร ใ นน
โครงการสงเสริมคุณธรรมอา ีว ึก าสูกิจกรรมจิตสาธารณะ
ร ัท ร มกั ทยาลัยเทคนค ุ ลรา านี สงม ครงการสงเสรมคุ รรม า ี ก าสูกจกรรมสา าร ะ สราง
รงเลียง มู เลียง ก ละระ นาด่ม ใ ก รงเรียน าร จ ระเ น าย ดน าน าเ ม นา นุ จ ุ ลรา านี ด ยง ประมา ทังสน
าท เม่ ันที่ มกราคม

ดานสาธารณสุข
โครงการหนวยแพทยเคล่อนที่
ร ัท ดร มกั รงพยา าล ารุงรา ร ดย ู ร าร ง
ร ัท พทย ละพยา าล รงพยา าล ารุงรา ร ดาเนน ครงการ
ก น ย พทยเคล่ นทีเ่ ปนประจาทุกป มา งั ป
จ งปจจุ นั
ดยมีเจ นารม เพ่ ย รรเทาค ามเจ ป ย งประ า นใน น่ ทุรกันดาร
ที่ าด กาส ดรั รการทางการ พทย ยางทั่ ง ใ มี ี ค ามเปน ยู
ที่ดี ละมีสุ ภาพ ง รงย่ง น สา รั ในป
น ย พทยเคล่ นที่
ด กใ รการรัก าพยา าล ก ู เจ ป ยในพนที่ รงพยา าล
พระ าจารย น นาก ร ภูพาน จ สกลนคร ละ ัดส นปารม าร
ดง ล ง จ มุกดา าร ดย ู รั รการ ม งเสียคาใ จายใด
ทังสน พร มม ส่ง งเคร่ งใ ทีจ่ าเปน ดยมี า านมาร รั การรัก า
จาน นก า
คน
สมทบทุน วย าตัดเดกหัวใจพิการแตกาเนิด
ร ทั ม เงนสมท ทุนใน ครงการ รัก ใจ ทย งมูลน รงพยา าล ารุงรา ร เพ่ ย า ดั เดก รค ั ใจพการ
กาเนดสา รั ดู ย กาส ดยในนาม มจ กรุงเทพประกันภัย ร มสมท ทุน
าท มูลน กรุงเทพประกันภัย
าท
ละมูลน ัย นุ นาร สภ พน
าท
ดานบรรเทาสาธารณภัย
โครงการบริจาค วยเหลอ ูประสบภัย
ในป
ร ัท ใ ค าม ยเ ล ูประส ภัย ่ง ดรั
ค ามเด ดร นจาก ุทกภัย ดังนี
ร มม ุงยัง ีพ ละนาด่มจาน น
ุด เพ่ รรเทา
ค ามเด ดร นใ กประ า น ูประส ภัยนาท มในพนที่ รางจรเ
เสนา จ พระนคร รี ยุ ยา
ร ทั ร มกั มูลน กรุงเทพประกันภัย สานักงาน ั ทน
คุ ั รั น สุมนารุจรางค ละก งทัพ ก สังกัดม ลท าร กที่
จัง ัดเพ ร ุรี พร มด ยจ าสา ร มลงพนที่นานาด่ม จาน น
ด ม ใ กประ า นเพ่ รรเทาค ามเด ดร นจากเ กุ าร นาท ม
ในพนที่ เม ง จ เพ ร ุรี
พนักงานจ าสากรุงเทพประกันภัย ละ ั ทนประกัน
นา ภัยในพนที่ภาคใ ร มกันลงพนที่นานาด่ม ละ า าร ง ปม
ใ กพี่น งประ า น ูประส ุทกภัย ในพนที่ ทุงสง ละ ะ ด
จ นคร รี รรมรา เ า ัยสน ระ นด จ สง ลา ละ ค น นุน
จ พัทลุง
ร ัท ร มม า สาร
ก ลกรัม ใ ก ูนย
ยเ ล นาท มใ ส านี ทรทั น ทยพี ีเ ส เพ่ สง ป ยเ ล ู
ประส ุทกภัยในพนที่ภาคใ ป

ดานการพั นา ุม นและสิ่งแวดลอม
โครงการ
ครงการ
เปน ครงการที่กรุงเทพประกันภัย
รงพยา าล ารุงรา ร ละกรุงเทพประกัน ี ดร มกันจัด ัง น
ดยมี ั ปุ ระสงคเพ่ ใ พนักงาน งทัง งคกร ดมีส นร มทากจกรรม
าง เพ่ ประ ย น สังคม ละส่ง ดล ม ร มทังเพ่ สรางค าม
สามัคคี ละค ามสัมพัน นั ดีระ างพนักงาน ง งคกร ดยในป
ดจัดกจกรรม ร ม รง ร มใจ กั
ครังที่
น ร มใจ
สาน เ ร กจพ เพียง นา ดยค ะ ู ร าร ละกลุมพนักงานจ าสา
งทัง ร ัท ร มก า คน ร มกันปลูก น ม าดภาพระ ายสี
นัง าคาร ทากระปุก มสนใ กเดกนักเรียน พร มม ุปกร
การ ก า ละเงนสนั สนุน
าท ละ า สารจาน น ก ลกรัม
ใ ก รงเรียน าร จ ระเ น าย ดน านนา สาน จ ะเ งเทรา

โครงการสงเสริมอา ีพหัต กรรม าวบาน
ร ทั ดจัด ครงการสงเสรม า พี ั กรรม า านจัง ดั มุกดา าร ง่ รเร่มมา งั ป
จน งปจจุ นั ดย ก
รม า านทางานสาน ะกราจากเสนพลาส ก สานเส่ กก า า มาท ม สี รรม า พร มจัด า ูเ ี่ย า ในการส น ละ
พั นา กี าร ล จัด า ั ดุ ละ า ลาดร งรั สนคา เพ่ สงเสรมใ ประ า นในพนทีม่ ี า พี เสรม ทาใ มีราย ดเพ่ม น นั นา ปสู
การมี ี ค ามเปน ยูที่ดี น ยางยั่งยน ดย ร ัท ดใ ง ประมา สนั สนุน ครงการเปนจาน นเงนปละ
าท ละ
ในป
ดจัด รมเทคนค
น ะกรา
ใ กลุม ม าน ั กรรม าน นนสัง รี จ มุกดา าร ละ
นักเรียน รงเรียน าน นนสัง รี เพ่ สรางมูลคาใ กั สนคา ละใ เ ลา างใ เกดเปนประ ย น มี ูเ า รมจาน น คน
สนับสนุนมูลนิธิส าบันรา พ ก
ร ัท ดสนั สนุนกจกรรม งมูลน ส า ันรา พ ก มา ัง ป
จน งปจจุ ัน ดยการม เงนสนั สนุนใน
กจกรรมดานการ นุรัก น ม ละการปลูกปา ร ม งส่ง ดล มดาน ่น พร มสงพนักงานจ าสาเ าร มกจกรรม งมูลน
มา ยาง เน่ ง สา รั ในป
ร ัท ดสนั สนุนเงนจาน น
าท ละม กรม รรมประกันภัย ุ ั เ ุส น ุคคล
ใ กเจา นาที่ ละสมา ก งมูลน ในการทากจกรรม าง ร ม ครัง

โครงการ
ของหายไดคน
ร ัท สนั สนุน ครงการ
ง าย
ดคน งส านี ทยุ ส พ
เพ่ ร รงคปลูกจ สานกใ ประ า น
มีค าม ่ สั ย นเ ง ละ ู ่น ร มทังร รงคใ ประ า นทาค าม
ดี ละมีจ าสาในการเก งมีคา าง ด ล สงคนเจา ง คด ง
ใจเ าใจเรา ากส่ง งนัน งเรา าย ป ่งส ดคล งกั น ย าย
งกรุงเทพประกันภัยที่สงเสรม ละมุงเนนใ พนักงานใน งคกรยดมั่น
การใ รการด ย น คด ใจเ า ใจเรา ล ดมา กี ทัง ร ทั ยังเ น
ค ามสาคั ง ครงการดังกลา ่งเปนจุดเร่ม น งการสรางกาลังใจ
ละเ นคุ คา งคนดีในสังคม ่งจะเปนพลัง ย ดในการทาค ามดี
ใ ยาย งก าง ปยัง ู ่น
ป ยาง มสนสุด
สนับสนุนขาวสารหอมมะลิเพ่อเก ตรกร
ร ัท ดร มสนั สนุนการ า สาร มมะลจากเก รกร ูปลูก า ดย รง าม ครงการประกันภัยใ า เปน
ง ั ดย ร ัท ดนา ปม ใ ก น ยงาน าง ทังภาครั ละเ ก นที่สามาร นา ปใ ประ ย น ด ยางทั่ ง ด ก
มูลน รรมรัก ัดพระ าทนาพุ จาน น
ก ลกรัม เพ่ ใ ในการ ร ภคสา รั ูป ยที่มีภูมคุมกัน กพร ง
ร ดเ รัส
ละเดกกาพราที่พ มเสีย ี ด ยการ ดเ ดังกลา
ส านสงเคราะ เดกกาพรายากจน ัด ส รด ่งเปนส านที่พักพง งเดกกาพรา ละด ย กาสทางการ ก า
ก า คน จาน น
ก ลกรัม ัดพระ าทนาพุ เม ง จ ลพ ุรี ละ ัด ส รด ปา มก จ างท ง
ก ง ั าการ าร จ ระเ น าย ดน จาน น
ก ลกรัม เพ่ นา ปใ ในกจกรรม ง รงเรียน าร จ ระเ น
าย ดนที่มี ยูทั่ ประเท ก ง ั าการ าร จ ระเ น าย ดน กรุงเทพ
ดาน าสนาและ ิลปวั นธรรม
โครงการสปาใจ
กรุงเทพประกันภัย ดสงเสรมพร มเปด กาสใ พนักงานทุกระดั เ าร มป ั รรมเจร สมา ภา นา เพ่ สรางค ามสุ
ละพั นาคุ ภาพ ี ในการทางาน ละการดาเนน ี ประจา ัน ดยในป
ร ัท ดจัด ครงการดังกลา นทัง มด ครัง
ด ก สานักป ั รรม สง รรมส ง ี สา าปาก ง จ นครรา สีมา จาน น ครัง
ูนยป ั พุท จน คล ง
จ ปทุม านี จาน น ครัง ละ ูนยป ั สมา พุท จน างปะกง จ ะเ งเทรา จาน น ครัง
โครงการจิบ า สนทนาธรรม
ร ทั ดสาน ครงการสารพัน รรมะ ง่ เปน ครงการทีเ่ ปด กาสใ พนักงานเ าร ม ก าใน ั เกีย่ กั พุท าสนา
ที่นาสนใจ ลัก รรม นัยจากพุท
ดยละเ ยี ด ในรูป การสนทนา รรม ละนัง่ สมา ด ยการจัด ครงการจ า สนทนา รรม
นในป
เปนประจาทุกเด น เด นละ ครัง
ทอด าปามหาบังสุกุล
ู ร าร ง ร ัท พร มด ยพนักงาน ั ทน ละคูคา
ดร มกันทา ุ ท ด าปาม า ังสุกุลประจาป
ัด ังเพ่ม
พระภา นา ที่ าน กน ย ปาก ง จ นครรา สีมา ดยมีย ดร ม
ทา ุ จาก ูมีจ รัท า ร มทังสน
าท

โครงการในวาระพิเ
ป กรุงเทพประกันภัย
เน่ งใน าระพเ ที่ ร ัท กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น คร าระ ป งการดาเนนงานในป
ร ัท
จง ดจัด ครงการ ละกจกรรม าง ทีม่ งเนนใ
ุ
ค ามสาคั กั ี ค ามเปน ยู งประ า นในดานสุ นามัยทีด่ ี เพ่ สงเสรมคุ ภาพ
ี ง ูที่ าด กาสทางสังคม ดมีสุ ภาพที่ ง รง มีค ามเปน ยูที่ดีย่ง น ่ง ครงการ ละกจกรรมพเ นีมี นการดาเนนงาน
ัง ป
น กเ น จากกจกรรม าง ที่ดาเนนการ ยูเปนประจาทุกป
โครงการนาด่มสะอาดเพ่อนอง โดยการมอบเคร่องกรองนาด่มใหแกโรงเรียน
ร ทั จัด ครงการนาด่มสะ าดเพ่ น ง ด ยการเ า ป
ด งระ
ั เคร่ งกร งนาด่มใ ก รงเรียน าง ทั่ ทุกภูมภาค งประเท
ที่มีนาด่มที่ยัง ม ูกสุ ลัก ะ เพ่ ใ นักเรียน ดมีสุ นามัยที่ดีย่ง น
ดยมีเปา มายจะดาเนนการ ด ังใ คร
รงเรียน

โครงการหองนาสะอาดเพ่อนอง โดยการจัดสรางหองนาใหแกโรงเรียน
ร ัท มีน ย ายที่จะยกระดั มา ร านค ามสะ าด
ง งนา ง รงเรียนในพนที่ าง กลใ ดมา ร าน เพ่ สรางคานยม
ละกระ ุนใ นักเรียน ละเยา นมีพ กรรมการใ งนา ยาง ูก ี
ดยเนนพั นาดานค ามสะ าด ค ามเพียงพ ละค ามปล ดภัยเพ่
สุ นามัยที่ดี ด ยการจัดสราง งนาใ ก รงเรียน ดย ังเปา มาย
จะดาเนนการสราง งนาร มจาน น รงเรียน

โครงการสนับสนุนการสรางตึกโรคหัวใจเพ่อแ นดิน โรงพยาบาลสกลนคร จ สกลนคร
ร ัท ดม เงนสนั สนุนการสราง ก รค ั ใจเพ่
นดนใ ก รงพยา าลสกลนคร จ สกลนคร จาน น
าท
เพ่ ใ สามาร ร งรั ู ป ยในพนที่ จ สกลนคร ละพนที่ใกลเคียง
ด ยางทั่ ง

โครงการหนวยแพทยเคล่อนที่
ใน าระพเ
ป กรุงเทพประกันภัย ร ัท ยังคง
ดาเนน ครงการ ก น ย พทยเคล่ นทีใ่ นพนทีท่ ี่ าด กาสในการเ า ง
ดานการ พทย ละสา าร สุ ดย ร ัท นาค ะ ู ร าร ร มกั
ค ะ พทย ละพยา าล รงพยา าล ารุงรา ร ใ รการทางการ พทย
ละม ส่ง งเคร่ งใ ที่จาเปนใ ก ูมารั รการ

โครงการมอบเคร่อง วยหายใจใหแกโรงพยาบาลทัว่ ประเท
ด ย ร ทั ระ นักดี า ในปจจุ นั รงพยา าล ลาย
งทั่ ประเท ยังคง าด คลนเคร่ งม ุปกร ทางการ พทยที่สาคั
ดยเ พาะเคร่ ง ย ายใจที่มีค ามจาเปน ยางย่งในการที่จะ ยพยุง
รางกายใ กา าม งเ ลา ก ป ด ละเพ่ ย ดทางการรัก าใ
สามาร กลั มาใ ี ด ามปก ร ัท จง ดจัด ครงการม เคร่ ง
ย ายใจใ ก รงพยา าลประจาจัง ดั าง ทั่ ประเท ดยป
ดม เคร่ ง ย ายใจ ร มจาน น เคร่ ง ใ ก รงพยา าล ัยภูม
รงพยา าล ุดร านี ละ รงพยา าลสกลนคร ละเ รียมม ใ ก
รงพยา าล าง ยาง เน่ งในป
สนับสนุนมูลนิธิ ูนยสิรินธรเพ่อการ น ูสมรร ภาพทางการแพทยแหง าติ
ในป
ร ทั ดสนั สนุนเงนจาน น ลาน าท ใ ก
ส า นั สรน รเพ่ การ น สู มรร ภาพทางการ พทย ง า ใน ครงการ
น ย รการ น ูสมรร ภาพคนพการ เ ดเสรจ ละ ดนาพนักงาน
จ าสา ร มกั รงพยา าลเทพรั นเ านุกลู เ ลมพระเกียร พรร า
ม ุปกร เคร่ ง ยค ามพการ าท ร เ นสา รั คนพการ ุปกร
ยเดน ร ยกสา รั คนพการ ปุ กร เสรม เทา ละเคร่ งประค ง ลัง
ก ูพการที่มารั รการจาน น คน เพ่ ายเปนพระรา กุ ล ด
พระ าทสมเดจพระปรมนทรม าภูมพล ดุลยเด
าลาประ าคม
ที่ าการ าเภ ม จม จ เ ียงใ ม
สนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม รวมกับมูลนิธิยุวส ิรคุณ
ร ัท ม เงนสนั สนุน จาน น
ใ ก
มูลน ยุ ส รคุ เพ่ ใ ในการดาเนนกจกรรม ง ูนย รงเรียนคุ รรม
าม น พระรา ดาร ดยมุงเนนการพั นา กั ยภาพ งครูเร่ งน ั กรรม
การเรียนรู ละ ูร าการค ามรูคูค ามดี เพ่ พั นาคุ รรมจรย รรม
ใ กนักเรียน

โครงการกรมธรรมประกันภัยโรคมะเรง ป กรุงเทพประกันภัย
ร ทั ดจัดทา พกเกจกรม รรมประกันภัย รคมะเรง ดยจะสะสมเงนส น น่งจากราย ดการ ายประกันภัย รคมะเรง
ดังกลา เพ่ สมท ทุนใ กส า ันมะเรง ง า เพ่ ใ ประ ย นในการดาเนนงาน งส า ันมะเรง ง า ป
โครงการอุปสมบทหมู
ร ทั ดจัด ครงการ ปุ สม ท มูเพ่ ายเปนพระรา
กุ ล ดพระ าทสมเดจพระปรมนทรม าภูมพล ดุลยเด ละเพ่ สงเสรม
ใ ู ร าร ละพนักงาน ด ก าพระ รรม นัย ละ สดง ก งการ
เปนพุท าสนก นที่ดี ยทานุ ารุงพระพุท าสนาใ ยนยา ส ป
ดย ู ร าร ละพนั ก งาน ดเ า ุ ป สม ท ร มจาน น
คน
ั ด พระราม กา จนาภเ ก

โครงการรวมบริจาคโลหิตใหแกสภากา าดไทย
ค ะ ู ร าร พนักงาน ลูกคา คูคา ง ร ัท ด
ร มกัน รจาค ล ใ ก นู ย รการ ล สภากา าด ทย พร มทังยัง
เ นประ า นทั่ ทุกภาค งประเท ่งดาเนนการ ดยสา า ง
ร ัท ที่มี ยู สา า ร ม รจาค ล เพ่ ใ มี ล เพียงพ ในการ
รัก า ูป ยใน รงพยา าล าง ทั่ ประเท ละส น น่งใ เก สาร ง
ใ ในยาม ุกเ น ดยมีเปา มายในการรั รจาค ล
ีี

กจกรรมทัง มดนี เกด นจากค ามร ม รงร มใจ งพนักงานจ าสากรุงเทพประกันภัยที่มี ั ุประสงค ละ
ค ามมุง มายเดีย กัน ค เพ่ ใ สังคม ดยร ม ยูร มกัน ยางมีค ามสุ มีคุ ภาพ ี ทีด่ ี ยางยัง่ ยน ภายใ การสงเสรม การสนั สนุน
ง ร ัท เพ่ ใ พนักงานคานง ง ใจเ า ใจเรา ละเปนคนที่มีคุ ภาพเคียงคูคุ รรม ละเรายังเ ่ มั่น าการดาเนน ุรกจ
ยางรั ด
ูมีส น ดเสียทุกกลุม ลูกคา คูคา ู ุน คู ง พนักงาน ละคนในสังคมนัน เปนพน านสาคั ที่จะนาพา
ใ งคกร ละ ุรกจเ
ยางมั่นคง ละยั่งยน ล ด ป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ค ะกรรมการ ร จส ร ัท กรุงเทพประกันภัย จากัด ม า น ประก ด ยกรรมการ สระจาน น ทาน ดยมี
นายก งเ ก เปลง กั ด ประกา เภสั เปนประ านค ะกรรมการ ร จส นางสา พจนีย น ราน ละนาย นันท เพ พ
เปนกรรมการ ร จส มี าระการดารง า นง ป
ในป
ค ะกรรมการ ร จส ดจัดการประ ุมร มกั กรรมการ ู าน ยการใ
ู ยกรรมการ ู าน ยการใ
าย ั ี ละการเงน ละเล านุการ ร ทั ร ง ู าน ยการ า ุ สสานัก ร จส ร ม ครัง ประ มุ ร มกั ค ะกรรมการ รรมาภ าล
ครัง ละประ ุมร มกั ูส ั ี ดย มมี าย ร ารร มประ ุมด ย ร ม ครัง เพ่ ป ั นาที่ ามที่ ดรั ม มายจาก
ค ะกรรมการ ร ัท สรุปสาระสาคั ด ดังนี
การสอบทานรายงานการเงินของบริ ทั พจาร าส ทานรายงานทางการเงนราย รมาส ละรายงานทางการเงนประจาป
ง ร ัท ร มกั าย ร าร ละ ูส ั ี เพ่ ใ มั่นใจ ารายงานทางการเงน ง ร ัท ดจัดทา น ยาง ูก ง ามที่ค รใน
สาระสาคั ามมา ร านรายงานทางการเงน ละมีการเปดเ ย มูล ยางเพียงพ คร น ละเ ่ ด พร มทังใ เสน นะ
เพ่ ปรั ปรุง ร มทังการ ด าม ลเพ่ เกดประ ย น ร ัท
การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริ ัท ละการป ั าม กา นด งก มาย พจาร าส ทาน ละใ
ค ามเ น
นการ ร จส งสานัก ร จส ประจาป
การส ทานรายงาน ลการ ร จส าม นงาน ร ม ง
การใ เสน นะเพ่ ใ การป ั งาน งสานัก ร จส เกดประสท ภาพ ละประสท ล ล ดจนการ ลกเปลีย่ น คดเ น ละ
ใ เสน นะ ก าย ร ารในการ ด ามใ มีการปรั ปรุง ก ในประเดนทีส่ าคั ามรายงานการ ร จส เพ่ ใ มัน่ ใจ า ร ทั
มีระ การค คุมภายในที่ดี ละมีการป ั งานที่ ูก ง ามก มาย ังคั ละระเ ีย ป ั ที่เกี่ย ง
การดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทาง ลประโย น พจาร าส ทานรายการระ าง ร ัท ละ ุคคลที่เกี่ย ยงกัน
ง่ าจทาใ เกดค าม ดั ยงทาง ลประ ย นกั ร ทั เพ่ ใ เกดค าม ปรงใส ละเปนรายการจรงในการดาเนน รุ กจปก มมี ลกระท
ร ัท ยางมีนัยสาคั
การพิจารณาคัดเลอกและเสนอแตงตัง ูสอบบั ี พจาร า ละนาเสน ค ะกรรมการ ร ัท เพ่ นุมั ที่ประ มุ
ู ุน ง ังนางสา รั ดา ยงส ัสด า ย ละ ร นางสา สมใจ คุ ปสุ ละ ร นางสา รั นา จาละ ง ร ทั
สานักงาน ี าย จากัด เปน ูส ั ีสา รั ป
ดยมีคา ทน
าท
การป บิ ตั หิ นาทีอ่ น่ ดู ล ละใ นะนา ก าย ร ารในดานการ ร ารจัดการ เพ่ ใ เกดการ ร จส ละคาน านาจ
ยางเ มาะสม การ ร ารค ามเสีย่ งเพ่ ลด ลกระท ที่ าจมี การดาเนน รุ กจ ง ร ทั ร ม งการ ด ามดู ลใ มีการป ั
ามน ย ายการกากั ดู ลกจการที่ดี เพ่ สรางค ามเ ่ มั่น ก ู ุน ูลงทุน ละ ูเกี่ย งทุก าย น กจากนี ยัง ดร มกั
ค ะกรรมการ รรมาภ าลกา นด น ป ั เพ่มเ มเกี่ย กั การใ มูลภายในใ มีค ามเ มง ดมาก น
ค ะกรรมการ ร จส พจาร า ล เ น า ร ทั ดป ั ามน ย ายการกากั ดู ลกจการทีด่ ี มีระ การค คุมภายใน
ยางเพียงพ มีการ ร ารค ามเสี่ยง ยางมีประสท ภาพ รายการที่เกี่ย ยงกันเปนรายการปก ทางการคา มีการป ั งาน ูก ง
ามก มาย ังคั ละระเ ีย ป ั ที่เกี่ย ง รายงานทางการเงนทา น ยาง ูก ง ามที่ค ร มีการเปดเ ย มูลเพียงพ
ามมา ร าน ั ี ละมีระ การกากั ดู ลกจการที่นาเ ่

นายก งเ ก เปลง ักด ประกา เภสั
ประ านค ะกรรมการ ร จส

รายงานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ค ะกรรมการกา นดคา ทน ละสรร า มี นาทีใ่ นการดู ลสัดส น จาน น งคประก งค ะกรรมการใ เ มาะสม
กั งคกร ละพจาร าสรร า คุ ลากรเพ่ ทด ทนกรรมการ ประ านค ะ ู ร าร ละ ู าน ยการใ ในกร คี ร าระ ลา ก
ร กร ี น่ ร มทังกา นดน ย ายคา ทน ละ ลประ ย น น่
งค ะกรรมการ ประ านค ะ ู ร าร ละ ู าน ยการใ
ใ เ มาะสมกั ภาระ นาที่ ละค ามรั ด
ล ดจนดู ล นการส ท ด า นง งประ านค ะ ู ร าร ละ ู าน ยการใ
เน่ งด ยการสรร า คุ ลากรทีม่ คี ุ ภาพมาดารง า นงทีส่ าคั ง ร ทั
จะ ย ลักดันใ สัยทั น ละน ย ายเปน ป ยางมี
ประสท ภาพ ร มทังการกา นดคา ทนทีเ่ มาะสม เปนปจจัยที่ ยสราง รงจูงใจในการงานใ เกดประสท ล ดังนันในป
จง ดสรร ากรรมการ ร ัท เพ่ม น ีก ทาน เพ่ ยกากั การดู ลการ ร ารงาน ง ร ัท พร มทังสราง ลการดาเนนงาน
ที่เปนประ ย น ก ู ุน ละ ูมีส น ดเสียทุกกลุม ดยการสรร าจาก ุคลากรภายใน ร ัท
ค ะกรรมการกา นดคา ทน ละสรร า ดป ั นาที่ ามที่ ดรั ม มาย ยางร ค ระมัดระ งั สมเ สุ ม ล
ดยพจาร าคา ทน จากปจจัยภายใน ละภายน กเปรีย เทีย กั เปา มาย ง ร ทั ทีก่ า นด ดังนันการพจาร าคา ทน
งกรรมการในป
ที่ประ ุม ู ุน ดพจาร าเปน ลาน าท เทากั ปที่ านมา
ในป
ค ะกรรมการกา นดคา ทน ละสรร ามีการประ ุม ครัง ละ ดเปดเ ยคา ทนกรรมการ ละ
คา ทน ู ร าร ในรายงานประจาป ั นี เพ่ ค าม ปรงใสในการ ร จส

นายสง ังทั ส ัสด
ประ านค ะกรรมการกา นดคา

ทน ละสรร า

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความสำาคัญกับหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากเล็งเห็นว่า ระบบธรรมาภิบาลเป็นการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำาเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและ
แนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นำาไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ทำาหน้าที่
เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบการกำากับดูแล การปฏิบัติงานของกรรมการ
และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ สี อดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์
ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
ในปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้จดั ให้มกี ารประชุม เพือ่ ติดตามการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหาร
จัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนและเห็นชอบให้ปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้มคี วามทันสมัยและเป็นสากล เพือ่ ให้การดำาเนินการ
เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate
Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ทีป่ รับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
2. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดสำาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และการอบรมความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ
3. พิจารณาผลการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ ง โดยจัดทำานโยบายการบริหารความเสีย่ ง จัดส่งให้สาำ นักงานคณะกรรมการ
กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงได้พจิ ารณาผลการประเมินความเสีย่ งระดับองค์กร การสอบทานข้อมูลอัตราส่วน
ทางการเงินที่ใช้ในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า การสอบทานการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง การสอบทานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงก่อนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดทำาการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
4. พิจารณาผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่ ช่วยเหลือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำากับดูแลกิจการที่ดี แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และควร
ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป
ด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจและเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ในการดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพือ่ ประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่างจริงจัง ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) สำาหรับ
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) โดยบริษทั ฯ ได้รบั ผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม อยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม
สมควรเป็นตัวอย่าง”
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เพือ่ ส่งเสริมและยกระดับ
มาตรฐานให้บริษัทฯ มีหลักการกำากับดูแลกิจการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

(นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)
และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมำา่ เสมอและใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังในการจัดทำา รวมทัง้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มแี ละดำารงรักษาไว้ซง่ึ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มน่ั ใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ป้องกันการทุจริตหรือการดำาเนินการทีผ่ ดิ ปกติ การเปิดเผย
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสมำา่ เสมอ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ

84

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อกำาหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 และ 3.1 เกีย่ วกับการจัดประเภทรายการบัญชีตามรูปแบบงบการเงิน
ที่ออกใหม่ที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำาคัญในการตรวจสอบคือ เรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำาคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสำาหรับปีปจั จุบนั ข้าพเจ้าได้นาำ เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบ
มาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบสำาหรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
รายได้เบี้ยประกันภัยรับ
บริษัทฯ มีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจำานวน 16,031 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 87 ของรายได้รวมก่อนหักเบี้ยประกันภัย
จากการเอาประกันภัยต่อ บริษัทฯ รับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยรายย่อยผ่านนายหน้าและตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็น
จำานวนมาก โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการคำานวณและบันทึกการรับรูร้ ายได้เบีย้ ประกันภัยรับ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญ
กับการตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริง
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคำานวณและการบันทึก
รับรู้เบี้ยประกันภัยรับ สุ่มทดสอบข้อมูลหลักในรายงานที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยรับและสอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการ
สลักหลังกรมธรรม์ที่บริษัทฯ ออกในระหว่างปีและภายหลังรอบระยะเวลารายงาน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้
เบี้ยประกันภัยรับแบบแยกย่อยตามประเภทการรับประกันภัยและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำาคัญที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป
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สำารองค่าสินไหมทดแทน
บริษทั ฯ มีสาำ รองค่าสินไหมทดแทนจำานวน 6,082 ล้านบาท (แสดงเป็นส่วนหนึง่ ของหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย) คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 25 ของหนี้สินรวม สำารองค่าสินไหมทดแทนเป็นประมาณการสำารองในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับรายงานแล้ว
และยังไม่ได้รบั รายงาน สำารองดังกล่าวคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึง่ เกีย่ วข้องกับข้อสมมติบางประการทีต่ อ้ งใช้ดลุ ยพินจิ
อย่างสูงของฝ่ายบริหารในการประมาณการสำารองดังกล่าว ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญต่อความเพียงพอของสำารองค่าสินไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสำารองค่าสินไหมทดแทน ประเมิน
และสุม่ ทดสอบข้อสมมติหลักและการคำานวณสำารองค่าสินไหมทดแทน สุม่ ทดสอบข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมกับแฟ้มสินไหมรายใหญ่
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถี่ของการเกิดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยต่อครั้ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้
ใช้ผู้เชี่ยวชาญสุ่มสอบทานแบบจำาลองในการคำานวณสำารองค่าสินไหมทดแทนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างเป็นอิสระ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ มียอดคงค้างของเบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันต่อ (สำารองค่าสินไหมทดแทนที่เรียกคืนจากบริษัท
ประกันภัยต่อ) และลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อเป็นจำานวนรวม 5,194 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9 ของสินทรัพย์รวม การประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์ดังกล่าวนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาข้อสมมติบางประการเพื่อคำานวณผลขาดทุน
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บจากลูกหนี้ดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญต่อความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการรับชำาระหนี้จากนายหน้า ตัวแทน และบริษัท
ประกันภัยต่อ การคำานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกรายการบัญชี สุ่มทดสอบข้อมูลและวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ในการคำานวณ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การคำานวณอายุคงค้างและการคำานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไปที่แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำานวนรวม 910 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำานวนที่มีนัยสำาคัญในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่า ผู้บริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงใน
การพิจารณาใช้วิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติบางประการที่ต้องใช้ในการประเมินมูลค่า อาทิ อัตราคิดลด อัตราการเติบโตและ
ประมาณการรายได้ในอนาคต เป็นต้น การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์กระแสเงินสดที่แต่ละกิจการจะ
ได้รับซึ่งมีความไม่แน่นอน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญต่อความเพียงพอของค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ข้าพเจ้าได้ประเมินแบบจำาลองทางการเงินทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั ฯ เลือกใช้และสุม่ ทดสอบข้อสมมติทส่ี าำ คัญทีใ่ ช้ในการประเมิน
มูลค่าโดยการเปรียบเทียบอัตราคิดลดทีใ่ ช้กบั ข้อมูลอุตสาหกรรม และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับข้อมูลผลการดำาเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงและแนวโน้มอุตสาหกรรมและสุ่มทดสอบการคำานวณมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจำาปีของบริษทั ฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบใดๆ
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ทีม่ สี าระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญแล้ว
ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำาเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทม่ี เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาำ หรับกิจการทีด่ าำ เนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่ผบู้ ริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำาคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
- ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
- สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาำ หรับกิจการทีด่ าำ เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำาคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สำาคัญต่อความสามารถของบริษทั ฯ ในการดำาเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ทีม่ สี าระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำากับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ ี
นัยสำาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึง่ ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาำ รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกำากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำากับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทง้ั หมด ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำาคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบนั และกำาหนดเป็นเรือ่ งสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

(นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
22 กุมภาพันธ์ 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 6)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ (หมายเหตุ 7)
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ (หมายเหตุ 8)
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ (หมายเหตุ 9)
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ (หมายเหตุ 10)
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ (หมายเหตุ 11)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 12.1)
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ (หมายเหตุ 13)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 14)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (หมายเหตุ 15)
สินทรัพย์อื่น
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร - สุทธิ
อื่นๆ

รวมสินทรัพย์

(พันบาท)
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2559
2558
2558
(ปรับปรุงใหม่)
412,484 306,703 304,422
2,301,968 2,136,246 2,329,060
54,217
81,130
65,772
4,886,344 4,997,917 6,192,398
131,231 165,240 383,282

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2559
2558
2558
(ปรับปรุงใหม่)
412,484 306,703 304,422
2,301,968 2,136,246 2,329,060
54,217
81,130
65,772
4,886,344 4,997,917 6,192,398
131,231 165,240 383,282

45,656,858 47,432,611 39,430,726
1,427,371 1,827,970 1,892,720
207,373 198,655 154,896
186,896 204,173 221,402
1,157,711 1,201,813 1,140,605
277,358 248,136 178,772

45,656,858 47,432,611 39,430,726
1,427,371 1,827,970 1,892,720
134,395 134,395 102,256
186,896 204,173 221,402
1,157,711 1,201,813 1,140,605
277,358 248,136 178,772

53,968
578,824

58,995
391,681

64,008
398,775

57,332,603 59,251,270 52,756,838

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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53,968
578,824

58,995
391,681

64,008
398,775

57,259,625 59,187,010 52,704,198

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (หมายเหตุ 17)
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 18)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 19)
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (หมายเหตุ 16.1)
หนี้สินอื่น
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
อื่นๆ
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น (หมายเหตุ 20)
ทุนจดทะเบียน ออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว
หุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)
สำารองอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

(พันบาท)
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2559
2558
2558
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2559
2558
2558
(ปรับปรุงใหม่)

13,480,672 13,954,972 15,364,800
1,931,712 1,920,424 2,155,211
132,440 132,099
19,024
318,971 295,278 250,970
4,773,816 5,325,617 3,920,982

13,480,672 13,954,972 15,364,800
1,931,712 1,920,424 2,155,211
132,440 132,099
19,024
318,971 295,278 250,970
4,759,221 5,312,765 3,913,086

1,705,263 1,615,134 1,468,291
381,759 342,188 372,513
515,149 452,782 430,303
68,685
71,730
56,606
770,407 684,876 746,785
24,078,874 24,795,100 24,785,485

1,705,263 1,615,134 1,468,291
381,759 342,188 372,513
515,149 452,782 430,303
68,685
71,730
56,606
770,407 684,876 746,785
24,064,279 24,782,248 24,777,589

1,064,700
1,442,500

1,064,700
1,442,500

1,064,700 1,064,700
1,442,500 1,442,500

106,470 106,470 106,470
3,100,000 3,100,000 3,100,000
5,472,712 4,401,023 3,335,769
22,067,347 24,341,477 18,921,914
33,253,729 34,456,170 27,971,353
57,332,603 59,251,270 52,756,838

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

89

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,064,700 1,064,700
1,442,500 1,442,500

106,470 106,470 106,470
3,100,000 3,100,000 3,100,000
5,414,329 4,349,615 3,291,025
22,067,347 24,341,477 18,921,914
33,195,346 34,404,762 27,926,609
57,259,625 59,187,010 52,704,198

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

(พันบาท)

กำาไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 12.2)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำาไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน (หมายเหตุ 23)
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 16.2)
กำาไรสำาหรับปี
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผื่อขาย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
กำาไรต่อหุ้น: (หมายเหตุ 26)
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำาไรสำาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558
(ปรับปรุงใหม่)

16,031,324 15,867,370
(4,935,501) (4,698,297)
11,095,823 11,169,073
(34,241)
24,721
11,061,582 11,193,794
1,023,441 1,016,289

16,031,324
(4,935,501)
11,095,823
(34,241)
11,061,582
1,023,441

15,867,370
(4,698,297)
11,169,073
24,721
11,193,794
1,016,289

8,719
1,125,896
69,834
168,305
13,457,777

1,125,896
69,834
168,305
13,449,058

1,125,439
20,922
162,909
13,519,353

11,620
1,125,439
20,922
162,909
13,530,973

7,056,051 6,869,521
(1,492,752) (1,209,044)
2,161,996 2,152,153
1,806,551 1,919,793
1,012,932
961,248
87,336
87,373
3,768
4,031
10,635,882 10,785,075
2,821,895 2,745,898
(396,107) (403,572)
2,425,788 2,342,326

7,056,051 6,869,521
(1,492,752) (1,209,044)
2,161,996 2,152,153
1,806,551 1,919,793
1,012,932
961,248
87,336
87,373
3,768
4,031
10,635,882 10,785,075
2,813,176 2,734,278
(394,363) (398,616)
2,418,813 2,335,662

(2,842,663)
568,533

6,774,454
(1,354,891)

(2,842,663) 6,774,454
568,533 (1,354,891)

(2,274,130)

5,419,563

(2,274,130)

5,419,563

4,242
(849)

710
(142)

4,242
(849)

710
(142)

3,393
(2,270,737)
155,051

568
5,420,131
7,762,457

3,393
(2,270,737)
148,076

568
5,420,131
7,755,793

22.78

22.00

22.72

21.94

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายจากการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558
(ปรับปรุงใหม่)

2559

2558
(ปรับปรุงใหม่)

15,401,688
(2,123,062)
360,433
793,164
81,244
22,466
(6,989,769)
(1,998,233)
(2,052,149)
(730,052)
(381,091)
(514,673)
400,306
(507,257)
1,763,015

15,632,511
(1,918,120)
363,135
744,951
74,368
27,503
(6,938,995)
(2,045,925)
(2,142,546)
(752,813)
(241,305)
(668,163)
64,240
(32,139)
(535,336)
1,631,366

4,189
4,189

2,473
2,473

4,189
4,189

2,473
2,473

(209,322)
(94,609)
(303,931)
(299,742)

(285,371)
(68,548)
(353,919)
(351,446)

(209,322)
(94,609)
(303,931)
(299,742)

(285,371)
(68,548)
(353,919)
(351,446)

(1,357,492) (1,277,639)
(1,357,492) (1,277,639)
105,781
2,281
306,703
304,422
412,484
306,703

(1,357,492)
(1,357,492)
105,781
306,703
412,484

(1,277,639)
(1,277,639)
2,281
304,422
306,703

15,401,688 15,632,511
(2,123,062) (1,918,120)
360,433
363,135
793,164
744,951
81,244
74,368
22,466
27,503
(6,989,769) (6,938,995)
(1,998,233) (2,045,925)
(2,052,149) (2,142,546)
(730,052) (752,813)
(381,091) (241,305)
(514,673) (668,163)
400,306
64,240
(32,139)
(507,257) (535,336)
1,763,015 1,631,366

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
กำาไรสำาหรับปี
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงินปันผลจ่าย (หมมายเหตุ 27)
กำาไรสำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
กำาไรสำาหรับปี
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
กำาไรสำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ทุนออกจำาหน่าย
และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

1,064,700
1,064,700
1,064,700
1,064,700

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

ทุนออกจำาหน่าย
และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

1,064,700
1,064,700
1,064,700
1,064,700

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

กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำารองตามกฎหมาย
106,470
106,470
106,470
106,470

ยังไม่ได้จัดสรร
สำารองอื่น
3,100,000
3,100,000
3,100,000
3,100,000

3,335,769
(1,277,640)
2,342,326
568
4,401,023
4,401,023
(1,357,492)
2,425,788
3,393
5,472,712

กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำารองตามกฎหมาย
106,470
106,470
106,470
106,470

ยังไม่ได้จัดสรร
สำารองอื่น
3,100,000
3,100,000
3,100,000
3,100,000

3,291,025
(1,277,640)
2,335,662
568
4,349,615
4,349,615
(1,357,492)
2,418,813
3,393
5,414,329
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
18,921,914
5,419,563
24,341,477
24,341,477
(2,274,130)
22,067,347
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
18,921,914
5,419,563
24,341,477
24,341,477
(2,274,130)
22,067,347

(พันบาท)
รวม
27,971,353
(1,277,640)
2,342,326
5,420,131
34,456,170
34,456,170
(1,357,492)
2,425,788
(2,270,737)
33,253,729
(พันบาท)
รวม
27,926,609
(1,277,640)
2,335,662
5,420,131
34,404,762
34,404,762
(1,357,492)
2,418,813
(2,270,737)
33,195,346

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

1. ข้อมูลบริษัทฯ
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ าำ เนาในประเทศไทย และเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายและ
ชำาระแล้วของบริษัทฯ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการรับประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯ มีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาำ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำาขึ้น
ตามวิธกี ารบัญชีเกีย่ วกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
เป็นต้นไป โดยรูปแบบงบการเงินดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลงจากเดิมทำาให้ตอ้ งมีการจัดประเภทรายการบัญชีของงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดปีกอ่ นทีแ่ สดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี
ของปีปัจจุบัน และได้นาำ เสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
สรุปนโยบายการบัญชีที่สาำ คัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
2.1 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ จัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้นาำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนว
ปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือ
ปฏิบัติเป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไ้ี ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ
ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทฯ มีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดการรายงานทางการเงินสำาหรับสัญญาประกันภัย
ที่ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ และเพื่อจำากัดการแก้ไขวิธีการบัญชี
สำาหรับสัญญาประกันภัยจนกว่าโครงการระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินนีม้ ขี อ้ กำาหนดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลโดยระบุและอธิบายถึงจำานวนเงินทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสัญญาประกันภัย
ในงบการเงินของผูร้ บั ประกันภัยและไม่อนุญาตให้มกี ารบันทึกสำารองค่าสินไหมทดแทนทีย่ งั มิได้เกิดขึน้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
และกำาหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากการประกันภัยที่รับรู้แล้วและการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์จาก
สัญญาประกันภัยต่อ และรวมถึงกำาหนดให้ผรู้ บั ประกันภัยบันทึกหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกว่า
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ภาระหนี้สินจากสัญญาประกันภัยนั้นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ และให้แสดงหนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการ
หักกลบกับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นเป็นการชัว่ คราว
ให้ผรู้ บั ประกันภัยไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อกำาหนดทีใ่ ห้ผรู้ บั
ประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีสำาหรับสัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ นอกจากจะกำาหนดวิธปี ฏิบตั สิ าำ หรับสัญญาประกันภัยแล้ว ยังรวมถึงการพิจารณา
ลักษณะของสัญญาประกันภัย และการกำาหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิม่ เติมในส่วนของสัญญาประกันภัยทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้
และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบการเงิน และลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย
การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบตั เิ ป็นครัง้ แรกไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน
ของบริษทั ฯ เนือ่ งจากฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาและทบทวนการจัดประเภทของสัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ)
และสัญญาประกันภัยต่อทีบ่ ริษทั ฯ ถือไว้และสรุปได้วา่ สัญญาทัง้ หมดเป็นสัญญาทีเ่ ข้าเกณฑ์คาำ นิยามของสัญญาประกันภัยตามมาตรฐาน
ฉบับนี้ นอกจากนี้ สำาหรับการบันทึกรายการสำารองค่าสินไหมทดแทน การทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ และการบันทึกหนี้สินจากสัญญาประกันภัยก็ไม่มีผลกระทบต่องบ
การเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอยู่แต่เดิมแล้ว
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จาำ นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาำ หรับงบการเงิน
ทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุง
หรือจัดให้มขี น้ึ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์
การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ทัง้ นี้ ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เชือ่ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับใหม่จะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญ
ต่องบการเงินเมือ่ นำามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลักการสำาคัญ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ าำ หนดทางเลือกเพิม่ เติมสำาหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า
และเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธสี ว่ นได้เสียได้ ตามทีอ่ ธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
28 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า ทัง้ นี้ กิจการต้องใช้วธิ กี ารบันทึกบัญชีเดียวกันสำาหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าว
โดยวิธีปรับย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและประเมินผลกระทบต่องบการเงินจาก
ทางเลือกที่ให้ไว้ในมาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวเมื่อนำามาถือปฏิบัติ
4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบีย้ ประกันภัยรับประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบีย้ ประกันภัยต่อรับ หักด้วย
มูลค่าของกรมธรรม์ทย่ี กเลิกและการส่งคืนเบีย้ ประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันทีท่ มี่ ผี ลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยตาม
จำานวนทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีทก่ี รมธรรม์มอี ายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปีจะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า
โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
เบีย้ ประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั ใบคำาขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจาก
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดบัญชีที่ได้ให้บริการ
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(ค) รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย้ จากการลงทุนทัง้ ในรูปเงินให้กยู้ มื หรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝากถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม โดยคำานวณจากยอดเงินต้นที่
คงค้าง ไม่มีการตั้งค้างรับสำาหรับดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมรายที่ผิดนัดชำาระดอกเบี้ยติดต่อกันเกิน 6 เดือน รายได้
ดอกเบีย้ จากเงินลงทุนในตราสารหนีร้ บั รูร้ ายได้ โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงตลอดระยะเวลาการลงทุน
และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินฝากตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปันผลรับจากการลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น
(ง) กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ ได้โอนความเสีย่ งจากการประกันภัยให้บริษทั
รับประกันภัยต่อแล้วตามจำานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(ข) ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัย
โดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ และสำาหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน
ซึง่ แสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนั
และงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจาก
การเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำานวนที่ผู้เอา
ประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกัน
ของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู้เป็นส่วนหักของรายการค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้บันทึก
ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
(ค) ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่ คือค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กิดจากการรับประกันภัย ทัง้ ค่าใช้จา่ ยทางตรงและทางอ้อม
และให้รวมถึงเงินสมทบต่างๆ โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการดำาเนินงาน คือค่าใช้จา่ ยในการดำาเนินงานทีไ่ ม่เกีย่ วกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
บริษทั ฯ จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย โดยสัญญา
ประกันภัยคือ สัญญาซึง่ ผูร้ บั ประกันภัยรับความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยทีม่ นี ยั สำาคัญจากคูส่ ญั ญาอีกฝ่ายหนึง่ (ผูเ้ อาประกันภัย) โดยตกลง
จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ผเู้ อาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนทีร่ ะบุไว้ (เหตุการณ์ทเ่ี อาประกันภัย) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยทีม่ นี ยั สำาคัญหรือไม่นน้ั จะพิจารณาจากจำานวน
ผลประโยชน์ทจ่ี ะต้องจ่ายกรณีทม่ี สี ถานการณ์ทร่ี บั ประกันภัยเกิดขึน้ กับจำานวนภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มสี ถานการณ์
ทีร่ บั ประกันภัยเกิดขึน้ ซึง่ หากไม่เข้าเงือ่ นไขดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จะจัดประเภทสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญา
การลงทุน ซึง่ สัญญาการลงทุนคือสัญญาทีม่ รี ปู แบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำาให้ผรู้ บั ประกันภัยมีความเสีย่ งทางการเงิน
แต่ไม่ได้ทาำ ให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สำาคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา
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บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินระดับความมีนัยสำาคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา
ณ วันเริ่มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระ
ผูกพันทั้งหมดถูกทำาให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดถูกจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา อาจจะถูกจัด
ประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้
4.5 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะ
ปัจจุบนั ของเบีย้ ประกันภัยค้างรับ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตัง้ เพิม่ (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จา่ ยในระหว่างปี
4.6 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่งประมาณขึ้นโดย
อ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสำารองเบี้ยประกันภัยและสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการคำานวณสำารองประกันภัยและสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกันภัยต่อ
บริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำาหรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจ
เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี้คงค้าง และสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
4.7 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(ก) ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จค้างรับ ค่าสินไหม
ทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ บันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ
เกิดขึน้ จากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน และสถานะปัจจุบนั ของบริษทั ประกันภัยต่อ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัท
ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัท
ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการนำาจำานวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริษทั ฯ ตัง้ ใจทีจ่ ะรับหรือจ่ายชำาระจำานวนทีร่ บั รูไ้ ว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจทีจ่ ะรับประโยชน์
จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำาระหนี้สิน
4.8 สินทรัพย์ลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าวบันทึกในส่วน
ของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จาำ หน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วน
ตำา่ กว่ามูลค่าเงินลงทุนตามอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ซึง่ จำานวนทีต่ ดั จำาหน่าย/รับรูน้ จี้ ะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบีย้ รับ
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไปซึง่ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่
การด้อยค่า (ถ้ามี)
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มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันทำาการสุดท้าย
ของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีค้ าำ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
ในกรณีทม่ี กี ารโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึง่ ไปเป็นอีกประเภทหนึง่ บริษทั ฯ จะปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาทุน
และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) ทุนจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในองค์ประกอบอื่นของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมือ่ มีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั กับต้นทุนเงินลงทุนจะถูกบันทึกรับรูเ้ ป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน
บริษัทฯ บันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่เกิดรายการ (Trade Date) และบันทึกรายการ
ซื้อขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ชำาระราคา (Settlement Date)
(ข) เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับเงินให้กู้ยืม โดยพิจารณา
ผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเรียกเก็บจากลูกหนีไ้ ม่ได้ การวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนีจ้ าก
ประสบการณ์ในอดีตและการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม
(ลด) บันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
(ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียจะถูกบันทึกครัง้ แรกในราคาทุน
ที่ซื้อมาและจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการดำาเนินงานของบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน
และปรับลดด้วยเงินปันผลรับ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนสุทธิจาก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
(ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
(ง) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษทั ฯ บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนตามราคาทุนทีไ่ ด้มาซึง่ รวมต้นทุนการทำารายการ
ภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก บริษทั ฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณ 30 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของกำาไรหรือขาดทุน
บริษทั ฯ รับรูผ้ ลต่างระหว่างจำานวนเงินทีไ่ ด้รบั สุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันจำาหน่าย
ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาำ นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณดังต่อไปนี้
- อาคาร
- 20 ปี และ 33 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า)
- อาคารชุด
- 20 ปี
- เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาำ นักงาน
- 3 ปี และ 5 ปี
- ยานพาหนะ
- 4 ปี และ 5 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า)
ค่าเสือ่ มราคารับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสำาหรับทีด่ นิ และงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของกำาไร
หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย
บริษทั ฯ บันทึกต้นทุนเริม่ แรกของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริษทั ฯ ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จาำ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธกี ารตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ไม่มีการตัดจำาหน่ายสำาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จาำ กัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ จะทำาการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชีท้ แ่ี สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทร่ี บั รูใ้ นงวด
ก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทั ฯ จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นน้ั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที
4.12 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วย สำารองค่าสินไหมทดแทนและสำารองเบี้ยประกันภัย
(ก) สำารองค่าสินไหมทดแทน
สำารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมือ่ ได้รบั การแจ้งคำาเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจำานวนทีผ่ เู้ อา
ประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันภัย
ของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนคำานวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำานวณจากประมาณการ
ทีด่ ที สี่ ดุ ของค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัยในอนาคตสำาหรับความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ แล้วก่อน
หรือ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ทัง้ จากรายการความสูญเสียทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานแล้วและยังไม่ได้รบั รายงาน
และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ผลต่างของประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนที่คำานวณ
ได้สงู กว่าค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั รูไ้ ปแล้วในบัญชี คือส่วนของประมาณการสำารองความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วแต่ยงั
ไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ
(ข) สำารองเบี้ยประกันภัย
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของสำารองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สน้ิ สุดกับสำารอง
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน
(1) สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ซง่ึ คำานวณจากเบีย้ ประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธกี าร ดังนี้
- การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
และการประกันภัยขนส่ง (ตัวเรือ)
การประกันภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว
- ร้อยละร้อยของเบีย้ ประกันภัยรับตัง้ แต่วนั ทีก่ รมธรรม์
การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลา ประกันภัยเริม่ มีผลคุม้ ครองตลอดระยะเวลาทีบ่ ริษทั ฯ
คุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน
ยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย
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- การประกันภัยอิสรภาพ

- ร้อยละเจ็ดสิบของเบีย้ ประกันภัยรับตัง้ แต่วนั ทีก่ รมธรรม์
ประกันภัยเริม่ มีผลคุม้ ครองตลอดระยะเวลาทีบ่ ริษทั ฯ
ยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย
สำารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้เอาประกันภัยต่อคำานวณจากเบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัย
ต่อด้วยวิธกี ารเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงทีไ่ ด้โอนความเสีย่ งจากการประกันภัยให้บริษทั รับประกันภัย
ต่อแล้วตลอดอายุของสัญญาในกรมธรรม์
(2) สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
สำารองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สน้ิ สุด เป็นจำานวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ จัดสำารองไว้เพือ่ ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำาหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำานวณโดยวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
4.13 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(ก) โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯ และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำารองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วย เงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษทั ฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ เงินที่
บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
(ข) โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษทั ฯ มีภาระสำาหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯ ถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน นอกจากนัน้ บริษทั ฯ จัดให้มโี ครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำาหนดระยะเวลา
บริษทั ฯ คำานวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ทาำ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและปรับกับกำาไรสะสมโดยตรง
ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gains and Losses) สำาหรับ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี
ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ สามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯ
ในฐานะผู้เช่า ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจำานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะตำา่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุสัญญาเช่าแล้วแต่
อย่างใดจะตำ่ากว่า
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ทค่ี วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั บริษทั ฯ ในฐานะ
ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้
แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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4.16 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เ่ี กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ
ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กำาไรและ
ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณ
จากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร
(ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวน
เท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบ่ี ริษทั ฯ จะมีกาำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทำาการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ จะไม่มกี าำ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
4.18 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี าำ นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯ ควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลหรือกิจการทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ
4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั ฯ จะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสม
กับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ให้มากทีส่ ดุ
ลำาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการเงินออกเป็น 3 ระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่นาำ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ จะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ ี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล
ทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการ
ที่สำาคัญมีดังนี้
5.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และลูกหนี้จากสัญญา
ประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างสูงในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยคำานึง
ถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
5.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
5.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคำานวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนตำา่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
5.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าเผื่อการด้อยค่า
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันทีไ่ ด้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในการคำานวณหา
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
5.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษทั ฯ จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่
บริษทั ฯ จะมีกาำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวนัน้ ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการ
ว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.6 สำารองค่าสินไหมทดแทน
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ ต้องประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณา 2 ส่วน คือ ส่วนของ
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ ได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทฯ ยังไม่ได้
รับรายงาน ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson
ในการประมาณการ โดยข้อสมมติหลักทีใ่ ช้ในวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีตซึง่ ได้แก่ การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชำาระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ จำานวนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย จำานวนครั้งของ
ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจริงได้
5.7 สำารองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด
สำารองประกันภัยสำาหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณ
การทีด่ ที ส่ี ดุ ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกันภัยทีเ่ หลืออยู่ ซึง่ การประมาณเงิน
สำารองดังกล่าวจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.8 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัย
ข้อสมมติต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
จำานวนพนักงาน เป็นต้น โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปัจจุบัน
5.9 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์
ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
5.10 คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำานวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

5.11 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ
ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดลุ ยพินจิ บนพืน้ ฐานของข้อมูลทีด่ ที ส่ี ดุ
ที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน
5.12 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและ
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ ขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว
โดยใช้เทคนิคและแบบจำาลองการประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด โดยคำานึง
ถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของบริษัทฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของ
เครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
2558
2,851
2,701
149,633
124,002
260,000
180,000
412,484
306,703

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำาหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำามีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.38 ถึง 1.00 ต่อปี
และร้อยละ 0.38 ถึง 1.80 ต่อปี ตามลำาดับ
7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง โดยจำาแนกอายุ
ตามเงินต้นที่ค้างชำาระนับตั้งแต่วันครบกำาหนดชำาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)
ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ
1,698,669
1,685,324
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
288,854
200,488
ค้างรับ 31 - 60 วัน
111,378
101,510
ค้างรับ 61 - 90 วัน
85,243
54,176
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
117,823
94,748
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
22,982
22,160
รวม
2,324,949
2,158,406
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(22,981)
(22,160)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
2,301,968
2,136,246
สำาหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำาหนดรับชำาระ บริษัทฯ ได้ดาำ เนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป
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8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
(พันบาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)
สำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
สำารองค่าสินไหมทดแทน
สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ

2,807,288
2,124,623
4,931,911
(45,567)
4,886,344

3,017,171
2,031,578
5,048,749
(50,832)
4,997,917

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ รวมสำารองประกันภัยส่วนที่
เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อจากเหตุอุทกภัยในปี 2554 จำานวนประมาณ 145.0 ล้านบาท และ 181.6 ล้านบาท ตามลำาดับ
9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)
37,689
39,071
205,543
456,072
243,232
495,143
(112,001)
(329,903)
131,231
165,240

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจำาแนกอายุตามเงินต้นที่ค้าง
ชำาระแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
2558
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
167,278
190,769
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี
10,377
121,281
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
27,888
144,022
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
205,543
456,072
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(112,001)
(329,903)
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
93,542
126,169
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จำาแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
2558
ราคาทุน/
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน/
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัดจำาหน่าย
ราคาทุนตัดจำาหน่าย
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รฐั บาล และรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
รวม
บวก: กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนในประเทศ
ตราสารทุนต่างประเทศ
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ

1,894,340
1,092,028
6,568,477
9,554,845
27,584,184
37,139,029

1,901,523
1,115,813
34,121,693
37,139,029
37,139,029

1,675,387
1,112,692
6,343,343
9,131,422
30,426,847
39,558,269

7,830,656
7,830,656

7,323,399
7,323,399

609,235
166,120
775,355
(88,182)
687,173
45,656,858

490,479
166,120
656,599
(105,656)
550,943
47,432,611

1,708,235
1,149,436
36,700,598
39,558,269
39,558,269

10.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ครบกำาหนด
ครบกำาหนด
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
รวม
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
รวม
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก (หัก): กำาไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำาหนด
เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบ
กำาหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือ
จนครบกำาหนด

1,370,034 324,306
148,148 893,880
1,518,182 1,218,186

200,000 1,894,340
50,000 1,092,028
250,000 2,986,368

648,809 1,026,578
220,000 812,692
868,809 1,839,270

- 1,675,387
80,000 1,112,692
80,000 2,788,079

7,448 30,443
1,525,630 1,248,629

(6,923) 30,968
243,077 3,017,336

4,472 62,930
873,281 1,902,200

2,190 69,592
82,190 2,857,671

7,830,656

-

- 7,830,656 7,323,399

-

- 7,323,399

7,830,656

-

- 7,830,656 7,323,399

-

- 7,323,399
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10.3 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันต้นปี
ตีมูลค่าเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
โอนกำาไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขายระหว่างปีไปรับรูใ้ นส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันสิ้นปี
หัก: ภาษีเงินได้
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
30,426,847
23,652,393
(2,797,440)
6,782,817
(45,223)
(8,363)
27,584,184
30,426,847
(5,516,837)
(6,085,369)
22,067,347
24,341,478

10.4 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้นำาเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียน
และบางส่วนไปวางคำ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29 และ 30
11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ จำาแนกตามระยะเวลาค้างชำาระดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
ทรัพย์สินจำานองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
ระยะเวลาค้างชำาระ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบีย้
รวม
(1)
ค้างรับ
ค้างรับ
ค้างรับ
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
1,264,559
1,009
3,380
- 1,267,939
1,009 1,268,948
เกินกำาหนดชำาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
108,494
2,493
- 108,494
2,493 110,987
7 - 12 เดือน
848
848
848
มากกว่า 12 เดือน
50,090
- 50,090
- 50,090
เงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,423,991
3,502
3,380
- 1,427,371
3,502 1,430,873
(1) แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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(พันบาท)
ระยะเวลาค้างชำาระ
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
เกินกำาหนดชำาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
ทรัพย์สินจำานองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบีย้
รวม
(1)
ค้างรับ
ค้างรับ
ค้างรับ
1,663,633
144
2,909
- 1,666,542
144 1,666,686
2,999
2,764
18,990
137,982
1,826,368
(1,307)

8,004
49
8,197
-

2,909
-

2,999
2,764
- 18,990
- 137,982
- 1,829,277
- (1,307)

8,004 11,003
49 2,813
- 18,990
- 137,982
8,197 1,837,474
- (1,307)

1,825,061

8,197

2,909

- 1,827,970

8,197 1,836,167

(1) แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริษทั ฯ กำาหนดวงเงินกูย้ มื กรณีบคุ คลคำา้ ประกัน ไม่เกิน 450,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลักทรัพย์คำ้าประกันไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานคงค้างเป็นจำานวนเงิน 39.8 ล้านบาท และ 38.1 ล้านบาท ตามลำาดับ
12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

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

ประเภท ประเทศที่
กิจการ จดทะเบียน
รับประกัน
กัมพูชา
วินาศภัย
ลงทุนใน เบอร์มิวด้า
บริษัทอื่น
รับประกัน
วินาศภัย

ทุนออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
(เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา)
7,000,000
7,000,000

ลาว
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สัดส่วนเงินลงทุน
31 ธันวาคม
2559
2558
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
22.92
22.92

5,740,000

5,740,000

41.70

41.70

2,000,000

2,000,000

45.00

45.00

ชื่อบริษัท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม
2559
2558
69,862
59,519

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

109,468
28,043
207,373

109,561
29,575
198,655

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
30,202

2558
30,202

72,054
32,139
134,395

72,054
32,139
134,395

12.2 ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
(พันบาท)
ชื่อบริษัท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินปันผลรับ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
10,343
9,771
Asian Insurance International
(Holding) Limited
(92)
4,413
Bangkok Insurance (Lao) Limited
(1,532)
(2,564)
รวม
8,719
11,620
12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
(ก) สรุปรายการฐานะทางการเงิน
Asia Insurance (Cambodia) Plc.

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสีย
ของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกิจการในบริษัทร่วม

31 ธันวาคม
2559
2558
415.6
368.2
(59.5)
(56.3)
356.1
311.9
22.9
22.9

(ล้านบาท)
Asian Insurance International Bangkok Insurance
(Holding) Limited
(Lao) Limited
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
2559 2558
232.3
302.6
76.4
68.9
(13.7) (3.0)
232.3
302.6
62.7
65.9
41.7
41.7
45.0
45.0

81.6

71.5

96.9

126.2

28.2

29.7

69.9

59.5

109.5

109.6

28.0

29.6
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(ข) สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Asia Insurance (Cambodia) Plc.

รายได้
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
กำาไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559
2558
108.9
98.1
45.1
43.8
45.1

43.8

(ล้านบาท)
Asian Insurance International Bangkok Insurance
(Holding) Limited
(Lao) Limited
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
2559 2558
0.3
8.4
13.6
1.0
(0.2)
7.9
(2.9) (5.5)
(0.2)

7.9

(2.9)

(5.5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (ในงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ภายนอกของบริษัทร่วม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับงบการเงินสำาหรับปี 2558 ของบริษัทร่วม ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัทร่วมดังกล่าวแล้ว ซึ่งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป็นสาระสำาคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการ
บันทึกส่วนได้เสียสำาหรับปีดังกล่าว
13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เป็นอาคารสำานักงานให้เช่าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีมูลค่า
ตามบัญชีแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
2558
ราคาทุน
533,653
533,653
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
(346,757)
(329,480)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
186,896
204,173
การกระทบยอดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี
204,173
221,402
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
(17,277)
(17,229)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี
186,896
204,173
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

อาคารสำานักงานให้เช่า

(ล้านบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
2558
241.7
351.4

มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วธิ พี จิ ารณาจากรายได้ (Income
Approach) และข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ
อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นต้น
รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนมีดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
รายได้ค่าเช่า
141,267
131,345
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานทางตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า
66,368
68,971
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานทางตรงซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า
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รวมค่าใช้จ่าย
66,657
68,971
14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
อาคาร อาคารชุด เครือ่ งตกแต่ง ยานพาหนะ งานระหว่าง
ติดตั้งและ
ก่อสร้าง
อุปกรณ์
สำานักงาน
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จำาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จำาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
ค่าเสื่อมราคา
สำาหรับส่วนทีจ่ าำ หน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
ค่าเสื่อมราคา
สำาหรับส่วนทีจ่ าำ หน่าย
31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
2558
2559

รวม

191,380
14,752
206,132
206,132

808,725
19,581
828,306
828,306

8,751 1,318,114
- 170,156
(7,943)
32,217
8,751 1,512,544
- 180,012
- (39,376)
57,249
8,751 1,710,429

108,518
52,257
(22,081)
138,694
29,427
(23,803)
144,318

-

478,699
27,355

8,321
203

779,140
213,176

60,992
25,543

-

1,327,152
266,277

-

506,054
27,807

8,524
197

(7,905)
984,411
226,467

(20,642)
65,893
26,494

-

(28,547)
1,564,882
280,965

-

533,861

- (38,475)
8,721 1,172,403

(23,664)
68,723

-

(62,139)
1,783,708

206,132
206,132

322,252
294,445

72,801
75,595

72,268
43,483

1,201,813
1,157,711

227
30

528,133
538,026

32,269 2,467,757
72,216 328,962
(30,024)
(32,217)
72,268 2,766,695
28,464 237,903
(63,179)
(57,249)
43,483 2,941,419

266,277
280,965

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จาำ นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจาำ นวนเงินประมาณ 851.9 ล้านบาท และ 635.4 ล้านบาท ตามลำาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องใช้สาำ นักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ
ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน 65.4 ล้านบาท และ 64.7 ล้านบาท ตามลำาดับ
15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2559
การตัดจำาหน่ายสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าตัดจำาหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจำาหน่าย
31 ธันวาคม 2559
ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี
2558
2559

354,065
74,399
1,931
430,395
77,490
19,390
527,275

21,650
23,962
(1,931)
43,681
2,212
(19,390)
26,503

375,715
98,361
474,076
79,702
553,778

171,961
28,997
200,958
50,480
251,438

-

171,961
28,997
200,958
50,480
251,438

24,982
24,982

-

24,982
24,982

204,455
250,855

43,681
26,503

248,136
277,358
28,997
50,480

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทั ฯ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาำ นวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าตัดจำาหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจาำ นวนเงินประมาณ 111.1 ล้านบาท และ 92.2 ล้านบาท ตามลำาดับ
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16. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
16.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่วนประกอบของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วย
ผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการดังต่อไปนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
17,636
21,131
(3,495)
4,486
สำารองเบี้ยประกันภัย
167,238
154,530
12,708
(22,976)
สำารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
428,915
466,156
(37,241)
(34,586)
สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรายงาน
69,120
59,412
9,708
(1,320)
สำารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
64,785
59,198
5,587
9,004
อื่นๆ
10,912
12,319
(1,407)
747
รวม
758,606
772,746
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
5,516,837
6,085,369
568,533
(1,354,891)
ผลกำาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
990
142
(849)
(142)
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
14,595
12,852
(1,744)
(4,956)
รวม
5,532,422
6,098,363
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
4,773,816
5,325,617
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง
551,800
(1,404,634)
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:
- ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
(15,884)
(49,602)
- ในส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
567,684
(1,355,032)
551,800
(1,404,634)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สำารองเบี้ยประกันภัย
สำารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรายงาน
สำารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกำาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:
- ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
- ในส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(พันบาท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

17,636
167,238
428,915

21,131
154,530
466,156

(3,495)
12,708
(37,241)

4,486
(22,976)
(34,586)

69,120
64,785
10,912
758,606

59,412
59,198
12,319
772,746

9,708
5,587
(1,407)

(1,320)
9,004
747

5,516,837

6,085,369

568,533

(1,354,891)

990
5,517,827
4,759,221

142
6,085,511
5,312,765

(849)

(142)

553,544

(1,399,678)

(14,140)
567,684
553,544

(44,646)
(1,355,032)
(1,399,678)

16.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ
กำาไรหรือขาดทุน

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

(380,223)

(353,970)

(380,223)

(353,970)

(15,884)

(49,602)

(14,140)

(44,646)

(396,107)

(403,572)

(394,363)

(398,616)
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รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณกำาไรทางบัญชีสาำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 กับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
กำาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,821,895
2,745,898
2,813,176
2,734,278
อัตราภาษีเงินได้
20%
20%
20%
20%
จำานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้
(564,379)
(549,180)
(562,635)
(546,856)
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้ที่ไม่ถือเป็นรายได้
ทางภาษีและค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ถอื เป็นค่าใช้จา่ ยทางภาษี
168,289
148,310
168,289
148,310
อื่นๆ
(17)
(2,702)
(17)
(70)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ
กำาไรหรือขาดทุน
(396,107)
(403,572)
(394,363)
(398,616)
17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
หนี้สินจากสัญญา
หนี้สินส่วนที่เอา
สุทธิ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สำารองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
สำารองเบี้ยประกันภัย
สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม

5,717,487

(2,743,279)

2,974,208

364,044

(18,443)

345,601

7,399,141
13,480,672

(2,124,623)
(4,886,345)

5,274,518
8,594,327

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
หนี้สินจากสัญญา
หนี้สินส่วนที่เอา
สุทธิ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
สำารองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ แต่ยงั ไม่ได้รบั รายงาน
สำารองเบี้ยประกันภัย
สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม

6,361,464
321,652

(2,941,746)
(24,592)

3,419,718
297,060

7,271,856
13,954,972

(2,031,579)
(4,997,917)

5,240,277
8,957,055
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บริษัทฯ ได้เข้าทำาสัญญาประกันภัยต่อเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารจะบริหารความ
เสีย่ งโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิจากการรับประกันภัย อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังจำาเป็นต้องเปิดเผยภาระหนีส้ นิ ตามสัญญา
ประกันภัยทั้งในส่วนของความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ
17.1 สำารองค่าสินไหมทดแทน

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นในปีก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติ
ในการคำานวณสำารองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
6,683,116
8,031,188
7,156,501
7,101,254
(151,777)

(131,775)

(11,773)
(7,594,536)
6,081,531

(18,591)
(8,298,960)
6,683,116

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับ
ประกันภัยต่อจำานวน 403.5 ล้านบาท และ 566.4 ล้านบาท ตามลำาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย รวมสำารองค่าสินไหมทดแทน
จากเหตุอุทกภัยในปี 2554 จำานวนประมาณ 177.3 ล้านบาท และ 222.6 ล้านบาท ตามลำาดับ
17.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- 1 ปีถัดไป
- 2 ปีถัดไป
- 3 ปีถัดไป
- 4 ปีถัดไป
- 5 ปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนที่ไม่สามาถจัดสรรได้
รวมสำารองค่าสินไหมทดแทน

ก่อนปี
2554

2554

2555

2556

2557

2558

(ล้านบาท)
2559 รวม

33,735
37,618
35,918
34,789
33,421
33,384
33,384

8,244
9,127
8,584
8,397
8,334

5,097
5,562
5,928
5,709

6,854
7,358
6,846

7,101
7,382

7,157

8,334

5,709

6,846

7,333

7,424

(33,103) (8,157) (5,626)
729
281
177
83

(6,455) (6,470)
391
863

(4,415)
3,009 5,533
441
108
6,082
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- 1 ปีถัดไป
- 2 ปีถัดไป
- 3 ปีถัดไป
- 4 ปีถัดไป
- 5 ปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนที่ไม่สามาถจัดสรรได้
รวมสำารองค่าสินไหมทดแทน

ก่อนปี
2554

232

2554

2555

2556

2557

2558

(ล้านบาท)
2559 รวม

7,130
6,726
6,360
6,198
6,110
6,095
6,095

3,554
3,784
3,712
3,701
3,566

4,251
4,521
4,500
4,283

5,082
5,267
5,119

5,414
5,720

5,415

3,566

4,283

5,118

5,670

5,665

(6,073) (3,543)
22
23

(4,249)
34

(4,944) (5,237)
174
433

(3,812)
1,853 2,771
441
108
3,320

17.3 ข้อสมมติ
ข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็นดังนี้
(1) ข้อสมมติในเรื่องประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ได้มีการประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนจากข้อมูลในอดีต
ด้วยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ ป็นมาตรฐานและได้รบั การยอมรับ โดยจำาแนกทีเ่ ป็นข้อมูลก่อนและหลังการ
เอาประกันภัยต่อตามปีอุบัติเหตุ และระยะเวลาการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ เลือกใช้ค่าที่สูงที่สุด
ระหว่างค่าทีค่ าำ นวณได้จากสินไหมจ่ายและสินไหมทีเ่ กิดขึน้ แต่ไม่รวมค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดจากมหันตภัย ทัง้ นี้
การคำานวณโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นต้องใช้ดุลยพินิจในการแยกข้อมูลค่าสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ออกจาก
การคำานวณเพื่อขจัดความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้แต่จะพิจารณาข้อมูลค่าสินไหมทดแทนสำ าหรับรายการ
ขนาดใหญ่ดังกล่าวเป็นกรณีๆ ในการประเมินสำารองค่าสินไหมทดแทน
(2) ข้อสมมติในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ จากข้อมูลค่า
ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ของฝ่ายสินไหมทดแทน เช่น เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จา่ ยอาคารสถานที่ และ
ค่าใช้จา่ ยด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น โดยกำาหนดเป็นอัตราส่วนต่อค่าสินไหมทดแทนจ่าย
17.4 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำาหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
7,271,856
7,333,611
16,031,324
15,867,370
(15,904,039)
(15,929,125)
7,399,141
7,271,856
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17.5 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

ยอดคงเหลือต้นปี
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
4,320,167
4,320,556
2,855,251
2,841,677
(2,895,936)
(2,842,066)
4,279,482
4,320,167

18. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
1,019,925
867,715
911,787
1,052,709
1,931,712
1,920,424

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จำานวนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึง่ เป็นเงินชดเชยเมือ่ ออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
295,278
250,970
ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
31,229
22,428
ต้นทุนดอกเบี้ย
11,811
10,039
อื่นๆ
24,317
ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดจาก
- การเปลีย่ นแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
2,886
2,396
- การปรับปรุงจากประสบการณ์
(7,128)
(3,106)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(15,105)
(11,766)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี
318,971
295,278
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า
เป็นจำานวนประมาณ 12.9 ล้านบาท และ 10.5 ล้านบาท ตามลำาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงนำา้ หนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทั ฯ
ประมาณ 11.7 ปี
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ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตเฉลี่ย
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
2558
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
4.0
4.0
6.0
6.0
1.2 - 25.0
1.5 - 26.0

ข้อสมมติที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้
(ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จากข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
(32.4)
38.2
34.8
(30.2)
(12.9)
14.3
(ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จากข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
(30.1)
35.4
32.2
(28.0)
(12.2)
13.5

20. ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทั ฯ มีจาำ นวนทุนจดทะเบียนออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว จำานวนหุน้ 106,470,000 หุน้
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
21. สำารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมี
จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้
22. ข้อมูลตามส่วนงาน/ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่
22.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำาเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานทีน่ าำ เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี าำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมำ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของ
ส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทคือประธานกรรมการ
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เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
ผูม้ อี าำ นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือ่ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจาก
กำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุน
จากการดำาเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในงบการเงิน
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัย
ประกันภัย
ประกันภัย
รวม
ทางทะเล
รถยนต์ เบ็ดเตล็ดอื่น
และขนส่ง
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
1,604,620
379,618
6,607,605
7,439,481
16,031,324
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่าย
จากการเอาประกันภัยต่อ
(526,349)
(184,498)
(206,944) (4,017,710)
(4,935,501)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
1,078,271
195,120
6,400,661
3,421,771
11,095,823
บวก (หัก): สำารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม)
ลดจากปีก่อน
(9,962)
2,281
84,143
(110,703)
(34,241)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
1,068,309
197,401
6,484,804
3,311,068
11,061,582
รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
201,205
76,386
54,437
691,413
1,023,441
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
1,269,514
273,787
6,539,241
4,002,481
12,085,023
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน - สุทธิ
60,564
33,222
4,137,773
1,331,740
5,563,299
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
400,695
43,312
964,753
753,236
2,161,996
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
260,115
70,090
678,678
797,668
1,806,551
รวมค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
721,374
146,624
5,781,204
2,882,644
9,531,846
กำาไรจากการรับประกันภัย
548,140
127,163
758,037
1,119,837
2,553,177
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
8,719
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
1,125,896
กำาไรจากเงินลงทุน
69,834
รายได้อื่น
168,305
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
(1,012,932)
ค่าใช้จ่ายเงินลงทุน
(87,336)
ต้นทุนทางการเงิน
(3,768)
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,821,895
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(396,107)
กำาไรสำาหรับปี
2,425,788
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(พันบาท)
ประกันอัคคีภัย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกันภัย
ประกันภัย
ประกันภัย
ทางทะเล
รถยนต์ เบ็ดเตล็ดอื่น
และขนส่ง

รวม
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่าย
จากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม)
ลดจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน - สุทธิ
(โอนกลับ)
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
กำาไรจากการรับประกันภัย
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำาไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำาไรสำาหรับปี

1,723,937

375,147

6,967,070

6,801,216

15,867,370

(651,843)
1,072,094

(167,722)
207,425

(233,342)
6,733,728

(3,645,390)
3,155,826

(4,698,297)
11,169,073

(15,299)
1,056,795
224,468
1,281,263

3,809
211,234
69,362
280,596

31,290
6,765,018
61,340
6,826,358

4,921
3,160,747
661,119
3,821,866

24,721
11,193,794
1,016,289
12,210,083

(38,738)
362,141
287,217
610,620
670,643

35,685
47,599
71,005
154,289
126,307

4,513,613
1,043,617
785,555
6,342,785
483,573

1,149,917
698,796
776,016
2,624,729
1,197,137

5,660,477
2,152,153
1,919,793
9,732,423
2,477,660
11,620
1,125,439
20,922
162,909
(961,248)
(87,373)
(4,031)
2,745,898
(403,572)
2,342,326
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สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้
(พันบาท)
ประกันอัคคีภยั

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย รวมส่วนงาน สินทรัพย์ที่
ทางทะเล
รถยนต์ เบ็ดเตล็ดอื่น
ปันส่วนไม่ได้
และขนส่ง

งบการเงิน

718,721

218,169

933,041

5,406,723

7,276,654 50,055,949 57,332,603

975,098

208,777

874,236

5,195,174

7,253,285 51,997,985 59,251,270

3,441,908

339,952

5,574,198

7,578,961 16,935,019

7,143,855 24,078,874

3,765,783

331,137

5,962,406

7,242,446 17,301,772

7,493,327 24,795,099

22.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือ
เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
22.3 ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
23. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
412,905
346,032
384,468
376,367
712
3,291
(2,084)
6,674
216,931
228,884
1,012,932
961,248

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
5,192,863
5,320,265
2,161,996
2,152,153
502,555
535,472
1,081,019
1,025,725
782,831
765,934
909,403
981,001
1,447
494
3,768
4,031
10,635,882
10,785,075

25. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 และเงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10
ของเงินเดือนซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อายุงานของพนักงาน กองทุนสำารองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำานวนเงินประมาณ 54.6 ล้านบาท
และ 50.5 ล้านบาท ตามลำาดับ
26. กำาไรต่อหุ้น
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของ
หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
27. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2559 และ 2558 มีดังนี้
อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3
สำาหรับปี 2559
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2
สำาหรับปี 2559
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1
สำาหรับปี 2559
เงินปันผลประจำาปีสำาหรับปี 2558
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2559
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3
สำาหรับปี 2558
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2
สำาหรับปี 2558
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1
สำาหรับปี 2558
เงินปันผลประจำาปีสำาหรับปี 2557

มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/59
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/59
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/59
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปีครั้งที่ 23
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/58
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/58
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/58
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปีครั้งที่ 22
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2558
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จำานวน
เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)

จำานวน
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

319.4

3.00

319.4

3.00

319.4

3.00

399.3
1,357.5

3.75

292.8

2.75

292.8

2.75

292.8

2.75

399.2
1,277.6

3.75

28. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
28.1 ลักษณะความสัมพันธ์
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันบริษทั ฯ คำานึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประเภทกิจการ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
ประกันวินาศภัย
เป็นบริษัทร่วม
Asian Insurance International (Holding) Limited
ลงทุนในบริษัทอื่น
เป็นบริษัทร่วม
Bangkok Insurance (Lao) Limited
ประกันวินาศภัย
เป็นบริษัทร่วม
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
สถาบันการเงิน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน)
เครื่องใช้ไฟฟ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)
เครื่องใช้ไฟฟ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำากัด (มหาชน)
ประกันภัย การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน)
การแพทย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด
บรรจุภัณฑ์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำากัด
บริการเฉพาะกิจ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำากัด
บันเทิงและสันทนาการ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำากัด
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำากัด
ธุรกิจเงินทุน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ขนส่งนำ้ามันทางท่อ จำากัด
พลังงานและสาธารณูปโภค การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำากัด
ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Asia Insurance (Investments) Limited
ลงทุนในบริษัทอื่น การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
ประกันชีวิต การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำากัด
ธุรกิจเงินทุน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
(1)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
การถือหุ้น
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำากัด
ประกันวินาศภัย
การถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(1) ถือเป็นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึง่ วันดังกล่าวเป็นวันเริม่ ต้นทีม่ กี ารถือหุน้ ระหว่างกันในสัดส่วนทีต่ าำ่ กว่าอัตราร้อยละ 5 ของทุนออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว
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28.2 รายการที่สาำ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น
โดยสามารถสรุปรายการที่สำาคัญได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
นโยบายการกำาหนดราคา
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
377,363
291,956 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
(1)
ดอกเบี้ยรับ
108,778
127,730
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษทั
ที่เกี่ยวข้องกันให้กับลูกค้าทั่วไป
(1)
(4)
เงินปันผลรับ
589,189
553,317
ตามที่ประกาศจ่าย
(2)
ค่าเช่ารับ
2,007
2,842 อัตราเดียวกับที่บริษัทฯ คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าใช้จ่าย
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
294,473
306,918 เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อ
ตามประเภทของการประกันภัย
และสัญญาประกันต่อ
(3)
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุนส่วนบุคคล
312
365
อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คิดกับลูกค้าทั่วไป
(3)
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
315
226
อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คิดกับลูกค้าทั่วไป
(1)
(2)
(3)
(4)

แสดงอยู่ในรายการ “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แสดงอยู่ในรายการ “รายได้อื่น” ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แสดงรวมอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน” ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทฯ ยังคงมีรายการที่สาำ คัญกับบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ แสดงยอดรายการกับกิจการดังกล่าวเพียงสิ้นวันที่ 10 มีนาคม 2559
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ มิได้ถอื บริษทั ดังกล่าวเป็นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันนับแต่วนั ดังกล่าวตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28.1

28.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงค้างที่สาำ คัญระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้
(พันบาท)
31 ธันวาคม
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน
72,978
64,260
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
6,038,766
5,183,188
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
32,920
41,325
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ (รวมอยู่ในรายได้จากการลงทุนค้างรับ)
151
287
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
5,116
4,087
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
9,953
19,725
เงินลงทุนเผื่อขาย
หุ้นทุน
29,645,183
32,938,824
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(พันบาท)
31 ธันวาคม
2559
2558
104,936
208,779
692,474
558,654
258,978
259,578

หุ้นกู้
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์อื่น
เงินมัดจำาและค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำารองค่าสินไหมทดแทน
หนี้สินอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์

37,919

38,273

114,884
38,556

129,500
52,001

7

9

920
209

9,982
7,910

28.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารสำาคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น
89.0
87.1
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
6.5
6.4
รวม
95.5
93.5
29. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำารองวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำารองประกันภัยไว้
กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
2558
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
14.0
14.6
14.0
15.1
ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำารอง
หุ้นสามัญ
35.2
152.6
35.2
146.4
พันธบัตรรัฐบาล
856.0
863.0
906.0
931.2
หุ้นกู้
150.0
156.1
250.0
260.7
รวมทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำารอง
1,041.2
1,171.7
1,191.2
1,338.3
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30. ทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์บางส่วนไว้เป็นหลักประกันดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
2558
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
คำ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงิน
คำ้าประกันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
บางประการตามปกติธุรกิจ
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หนังสือคำ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงิน

30.0

30.0

30.0

30.0

204.1

204.1

195.6

195.6

20.0

20.0

20.0

20.0

31. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
197,902
159,663
38,699
38,239
236,601
197,902

32. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน
บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 33 ปี สำาหรับ
การเช่าที่ดิน และมากกว่า 3 ปีสำาหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่า
ดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(ล้านบาท)
จ่ายชำาระ
31 ธันวาคม
2559
2558
ภายใน 1 ปี
25
24
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
98
96
เกินกว่า 5 ปี
145
170
32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อตกแต่ง ต่อเติมอาคาร และ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาำ นวน 42.2 ล้านบาท และ 49.6 ล้านบาท ตามลำาดับ
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32.3 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทั ฯ มีคดีถกู ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำานวนประมาณ 2,146.9 ล้านบาท และ
2,881.1 ล้านบาท ตามลำาดับ จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด โดยความรับผิดของบริษัทฯ
จำากัดอยูท่ มี่ ลู ค่าทีต่ าำ่ กว่าของทุนประกันภัยหรือทุนทรัพย์ทถี่ กู ฟ้องร้องดังกล่าวคิดเป็นจำานวนรวม 1,482.8 ล้านบาท และ 1,843.3 ล้านบาท
ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาและประเมินผลเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากคดีความดังกล่าวเป็นจำานวนประมาณ
429.4 ล้านบาท และ 467.2 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึง่ ได้บนั ทึกไว้แล้วในรายการ “หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันดังกล่าว
33. ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
33.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อความเสี่ยงจากการรับประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการรับประกันภัยถือเป็นการดำาเนิน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการกำาหนดนโยบายในการรับประกันภัยที่รอบคอบ สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง
นโยบายการจัดการสินไหมทดแทนที่รวดเร็วและเป็นธรรม และได้มีการกำาหนดนโยบายการทำาประกันภัยต่อให้มีความสอดคล้องกับ
ความเสีย่ งด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต โดยพิจารณาจากความน่าเชือ่ ถือของผูร้ บั ประกันภัยต่อต้องไม่ตาำ่ กว่าทีบ่ ริษทั ฯ
กำาหนด และความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาสัดส่วนการรับประกันภัยในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ และสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ กำาหนด
ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย
(พันบาท)
31 ธันวาคม
สำารอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

อัคคีภัย
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

842,300
111,887
3,408,341
3,036,613
7,399,141

2559
สำารอง
เบี้ยประกันภัย
ส่วนที่
ประกันภัยต่อ

2558
สุทธิ

สำารอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

(271,262) 571,038
(53,438) 58,449
(102,155) 3,306,186
(1,697,768) 1,338,845
(2,124,623) 5,274,518

894,122
113,385
3,499,495
2,764,854
7,271,856

สำารอง
เบี้ยประกันภัย
ส่วนที่
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

(333,046) 561,076
(52,656) 60,729
(109,165) 3,390,330
(1,536,712) 1,228,142
(2,031,579) 5,240,277

31 ธันวาคม
สำารอง
ค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

อัคคีภัย
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

739,576
182,155
2,102,714
3,057,086
6,081,531

2559
สำารอง
ค่าสินไหมทดแทน
ส่วนที่
ประกันภัยต่อ

2558
สุทธิ

(268,335) 471,241
(101,082) 81,073
(50,481) 2,052,233
(2,341,824) 715,262
(2,761,722) 3,319,809
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สำารอง
สำารอง
ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการ
ส่วนที่
ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ

1,054,630
168,993
2,371,479
3,088,014
6,683,116

สุทธิ

(390,717) 663,913
(94,940) 74,053
(72,649) 2,298,830
(2,408,033) 679,981
(2,966,339) 3,716,777

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง อันเนื่องมาจาก
ความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ในการคำานวณสำารองค่าสินไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ
โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่ของการเกิดความเสียหายมูลค่าความเสียหายต่อครั้งหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหม
ทดแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2559
ข้อสมมติ สำารองค่าสินไหม สำารองค่าสินไหม
กำาไรก่อน ส่วนของเจ้าของ
ที่เปลี่ยนแปลง ทดแทนเพิ่มขึ้น ทดแทนเพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ลดลง) ก่อนการ (ลดลง) หลังการ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รับประกันภัยต่อ รับประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
+10%
715.7
541.5
(541.5)
(433.2)
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
-10%
(715.7)
(541.5)
541.5
433.2
จำานวนเคลมเฉลี่ย
+10%
715.7
541.5
(541.5)
(433.2)
จำานวนเคลมเฉลี่ย
-10%
(715.7)
(541.5)
541.5
433.2
(ล้านบาท)
ข้อสมมติ
ที่เปลี่ยนแปลง
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
จำานวนเคลมเฉลี่ย
จำานวนเคลมเฉลี่ย

+10%
-10%
+10%
-10%

31 ธันวาคม 2558
สำารองค่าสินไหม สำารองค่าสินไหม
กำาไรก่อน ส่วนของเจ้าของ
ทดแทนเพิ่มขึ้น ทดแทนเพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได้ เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
(ลดลง) ก่อนการ (ลดลง) หลังการ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รับประกันภัยต่อ รับประกันภัยต่อ
710.1
541.4
(541.4)
(433.1)
(710.1)
(541.4)
541.4
433.1
710.1
541.4
(541.4)
(433.1)
(710.1)
(541.4)
541.4
433.1

33.2 เครื่องมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
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(ก) ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของการให้เครดิตซึง่ เกิดจากเบีย้ ประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
อยู่ในระดับตำ่าเนื่องจาก ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
และตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้มกี ารพิจารณาฐานะการเงิน และอันดับความน่าเชือ่ ถือของบริษทั รับประกันภัยต่อ และมีการทำาประกันภัยต่อ
กับบริษทั รับประกันภัยต่อหลายรายทีเ่ ชือ่ ถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ ซึง่ วิธดี งั กล่าวจะช่วยกระจาย
ความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดยหน่วยงานที่มีความรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรือ่ งการประกันภัยต่อ และมีฝา่ ยกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ดังกล่าว และมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากทั้งผู้เอาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าอย่างใกล้ชิด
รวมถึงกำาหนดให้ตัวแทนและนายหน้านำาหลักทรัพย์มาคำ้าประกันตามวงเงินตามที่บริษัทฯ กำาหนดทางกฎหมายเพื่อ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของเงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์จาำ นองอยูใ่ นระดับตำา่ เนือ่ งจากบริษทั ฯ พิจารณาให้กยู้ มื
แก่ผู้ประกอบการหลายรายที่กระจายอยู่ในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
หลักทรัพย์ที่นำามาจำานองเป็นประกันหนี้มีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำาระหนี้และสัดส่วนเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่า
หลักประกันจะเป็นไปตามข้อกำาหนดของ คปภ. และจะพิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการชำาระหนีข้ องลูกหนี้
ตามมาตรฐานการวิเคราะห์สนิ เชือ่ ทีด่ ี พร้อมกำาหนดวงเงินให้กยู้ มื ต่อมูลค่าหลักประกันไม่ให้เกินกว่าทีก่ ฎหมายกำาหนด
และติดตามกระแสเงินที่ได้รับชำาระในแต่ละเดือน รวมถึงความสมำ่าเสมอในการชำาระหนี้ของลูกหนี้
จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากความเสี่ยงด้านเครดิต คือ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว
หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์
และเงินให้กู้ยืม
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ อันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินให้กยู้ มื ตำา่ เนือ่ งจากว่าเงินให้กยู้ มื ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ
มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าอัตราตลาดแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่กำาหนดในสัญญาเงินกู้อย่าง
มีสาระสำาคัญ บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใหม่สำาหรับเงินให้กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยที่ผู้กู้ไม่
สามารถปฏิเสธการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ได้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ได้กำาหนดไว้ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ
และผู้กู้
บริษทั ฯ ทำาการติดตามการกำาหนดอัตราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทิศทางการเปลีย่ นแปลงอัตรา
ดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีอ้ ย่างใกล้ชดิ เพือ่ กำาหนดระยะเวลาการลงทุน
ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้ นครบ
กำาหนดเพือ่ ลดความเสีย่ งด้านราคาตราสารหนีท้ เ่ี ปลีย่ นแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้มจี าำ นวนเงิน
ที่ครบกำาหนดทุกๆ เดือนในจำานวนที่ใกล้เคียงกัน ทำาให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนได้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์ทางการเงินทีส่ าำ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ ได้ ดังนี้
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ปรับขึ้นลงตาม อัตราดอกเบีย้
หรือวันครบกำาหนด
ราคาตลาด
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สำารองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สำารองค่าสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

260,000
-

-

-

149,633
-

-

-

-

-

1,376,320
149,310
7,830,656
-

334,067
914,562
-

191,136
51,941
39,828

1,387,543

-

-

-

-

รวม อัตราดอกเบีย้
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

2,851 412,484 0.38 - 1.00
2,301,968 2,301,968
2,761,722 2,761,722
131,231 131,231

-

-

1,901,523
1,115,813
7,830,656
1,427,371

1.49 - 4.50
2.52 - 4.71
1.25 - 2.00
4.00 - 7.00

6,081,531 6,081,531
1,931,712 1,931,712

-

(พันบาท)
31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ปรับขึ้นลงตาม อัตราดอกเบีย้
หรือวันครบกำาหนด
ราคาตลาด
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สำารองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สำารองค่าสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

180,000
-

-

-

124,002
-

-

-

-

-

649,158 1,059,077
224,123 843,123
7,323,399
-

82,190
-

1,827,970

-

-

-

-

รวม อัตราดอกเบีย้
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

2,701 306,703 0.90 - 1.80
2,136,246 2,136,246
2,966,339 2,966,339
165,240 165,240

-

-

1,708,235
1,149,436
7,323,399
1,827,970

2.80 - 5.13
2.52 - 5.00
1.38 - 3.50
6.50 - 7.00

6,683,116 6,683,116
1,920,424 1,920,424

-

(ค) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ าำ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับการรับประกันภัยและการทำาประกันภัยต่อกับบริษทั
ประกันวินาศภัยในต่างประเทศ การลงทุนในบริษทั ร่วมในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ฯ ไม่ได้ทาำ สัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
บริษทั จัดการกองทุนทีบ่ ริษทั ฯ ว่าจ้างให้บริหารกองทุนอาจใช้เครือ่ งมือทางการเงินในการป้องกันความเสีย่ งด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลก
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange
Forward) เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ลดความเสีย่ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด และเป็นไปตามข้อกำาหนดของหน่วยงาน
ที่กำากับดูแลและมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนด้วยวิธี
การประเมินและแบบจำาลองต่างๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis, Stress Test เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า บริษทั ฯ จะยัง
คงมีฐานะการเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทั ฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เปโซฟิลิปปินส์
เยนญี่ปุ่น
ฮ่องกงดอลล่าร์
อินโดนีเซียรูเปีย
ยูโรอังกฤษ

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
331.5
10.8
0.2
2.4
14.7
2.6
1.9
865.3
-

หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
324.6
8.9
35.784
36.042
0.722
0.765
0.307
0.299
4.613
4.651
236.7
0.003
0.003
1.2
37.707
39.386

(ง) ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน ซึ่งอาจทำาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนทีผ่ อู้ อกมีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่งมีความสามารถในการทำากำาไร มีศกั ยภาพใน
การเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงธุรกิจทีไ่ ด้รบั อานิสงส์เชิงบวกจากนโยบายภาครัฐ โดยส่วนใหญ่บริษทั ฯ ถือครองตราสารทุน
ไว้เพื่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของราคาตราสารทุนได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซง่ึ ราคาจะเปลีย่ นแปลง
ไปตามภาวะตลาด
(จ) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง คือ ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ จะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันได้เมือ่ ครบกำาหนด เนือ่ งจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายได้
บริษัทฯ จัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคารซึ่งมีสภาพคล่องสูงสำารองไว้สำาหรับค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน
โดยกำาหนดให้เงินฝากครบกำาหนดในแต่ละช่วงเวลาทีส่ อดคล้องกับความต้องการใช้เงิน ตามแผนบริหารกระแสเงินสด
การรับเงินการจ่ายเงินตามภาระผูกพันต่างๆ ที่วางไว้ และอีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็น
ที่ต้องการของตลาดสภาพคล่องสูง และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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วันที่ครบกำาหนดของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 มีดังนี้
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีกำาหนด
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
152,484
260,000
412,484
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
- 2,301,968
- 2,301,968
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สำารองค่าสินไหมทดแทน
- 1,157,590
838,728
765,404
- 2,761,722
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ
131,231
131,231
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
- 9,356,286 1,248,629
243,077 34,808,866 45,656,858
เงินให้กู้ยืม
641,044
324,494
461,833
- 1,427,371
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สำารองสินไหมทดแทน
- 3,548,528 2,533,003
- 6,081,531
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
- 1,931,712
- 1,931,712
(พันบาท)
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สำารองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สำารองสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2558
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีกำาหนด

รวม

126,703
-

180,000
2,136,246

-

-

-

306,703
2,136,246

-

1,151,290
165,240
8,196,680
620,555

1,289,360
1,902,200
771,945

525,689
82,190
435,470

37,251,541
-

2,966,339
165,240
47,432,611
1,827,970

-

3,905,350
1,920,424

2,777,766
-

-

-

6,683,116
1,920,424
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33.3 มูลค่ายุติธรรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
1,901,523
- 1,901,523
- 1,901,523
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
1,115,813
- 1,115,813
- 1,115,813
ตราสารทุน
34,121,693 33,227,492 894,201
- 34,121,693
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
412,484 412,484
- 412,484
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
2,301,968
- 2,301,968
- 2,301,968
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สำารองค่าสินไหมทดแทน 2,761,722
- 2,761,722
- 2,761,722
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
131,231
- 131,231
- 131,231
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด
7,830,656 7,830,656
- 7,830,656
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
687,173
23,468 895,975 1,422,347 2,341,790
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
1,427,371
- 1,377,316 1,377,316
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
186,896
- 241,701 241,701
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย - สำารองค่าสินไหมทดแทน
6,081,531
- 6,081,531
- 6,081,531
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
1,931,712
- 1,931,712
- 1,931,712
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(พันบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
1,708,235
- 1,708,235
- 1,708,235
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
1,149,436
- 1,149,436
- 1,149,436
ตราสารทุน
36,700,598 35,595,055 1,105,543
- 36,700,598
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
306,703 306,703
- 306,703
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
2,136,246
- 2,136,246
- 2,136,246
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สำารองค่าสินไหมทดแทน 2,966,339
- 2,966,339
- 2,966,339
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
165,240
- 165,240
- 165,240
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด
7,323,399 7,323,399
- 7,323,399
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
550,943
- 2,286,116 2,286,116
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
1,827,970
- 1,796,741 1,796,741
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
204,173
- 351,439 351,439
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย - สำารองค่าสินไหมทดแทน 6,683,116
- 6,683,116
- 6,683,116
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
1,920,424
- 1,920,424
- 1,920,424
การจัดลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามที่กาำ หนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.19
และในระหว่างปีปัจจุบันไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีจ่ ะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสัน้ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาตลาด กรณีทเ่ี ป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาด คำานวณโดยใช้วธิ กี ารทางการตลาด เช่น อัตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชีหรือใช้เทคนิคการคิดลดกระแส
เงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราต้นทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงนำา้ หนักของเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์ ยกเว้น
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำานวณโดยใช้มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
ที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาตลาด หรือคำานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
(ง) เงินให้สนิ เชือ่ แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ตลาดปัจจุบนั
ของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
(จ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีพิจารณารายได้
และข้อสมมติหลักทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพืน้ ทีว่ า่ ง
ระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นต้น
(ฉ) มูลค่ายุตธิ รรมของเบีย้ ประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยสำารองค่าสินไหมทดแทน ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ
เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย สำารองค่าสินไหมทดแทนประมาณตามมูลค่าตามบัญชี เนือ่ งจาก
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกำาหนดภายในหนึ่งปี
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34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษทั ฯ คือ การดำารงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งและดำารงเงินกองทุน
ตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษทั ฯ ได้จดั ประเภทรายการบางรายการในงบการเงินปีกอ่ นทีน่ าำ มาแสดงเปรียบเทียบใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในปีปัจจุบันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 ซึ่งการจัดประเภทดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำาไรหรือ
ส่วนของเจ้าของตามที่เคยรายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่สรุปได้ ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2558
ตามที่
ตามที่
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม่
เคยรายงานไว้ จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์:
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
2,136,246
2,216,691
2,136,246
2,216,691
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
4,997,917
5,082,711
4,997,917
5,082,711
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ
165,240
165,240
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
47,432,611
47,432,611
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
39,558,270
39,558,270
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด
7,323,399
7,323,399
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
550,943
550,943
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
772,747
772,747
รวม
54,732,014
55,504,761
54,732,014
55,504,761
หนี้สิน:
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
13,954,972
13,954,972
สำารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
6,683,117
6,683,117
สำารองเบี้ยประกันภัย
7,271,856
7,271,856
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
295,278
427,779
295,278
427,779
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
5,325,617
6,098,363
5,312,765
6,085,511
หนี้สินอื่นๆ
684,876
552,375
684,876
552,375
รวม
20,260,743
21,033,490
20,247,891
21,020,638
สุทธิ
34,471,271
34,471,271
34,484,123
34,484,123
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
1 มกราคม 2558
ตามที่
ตามยอด
จัดประเภทใหม่
ยกมาเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์:
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม
หนี้สิน:
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำารองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่นๆ
รวม
สุทธิ

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2558
ตามที่
ตามยอด
จัดประเภทใหม่
ยกมาเดิม

2,329,060
6,192,398
383,282
39,430,726
48,335,466

2,412,889
6,491,851
32,076,089
6,788,062
566,575
817,392
49,152,858

2,329,060
6,192,398
383,282
39,430,726
48,335,466

2,412,889
6,491,851
32,076,089
6,788,062
566,575
817,392
49,152,858

15,364,800

-

15,364,800

-

250,970
3,920,982
746,785
20,283,537
28,051,929

8,031,188
7,333,611
367,613
4,738,375
630,142
21,100,929
28,051,929

250,970
3,913,086
746,785
20,275,641
28,059,825

8,031,188
7,333,611
367,613
4,730,479
630,142
21,093,033
28,059,825
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(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำาไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
บวก: สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ลดจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด
เงินสมทบสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ค่าใช้จ่ายลงทุน
รวม

15,867,370
(4,698,297)
24,721
1,125,439

11,193,794
1,038,066

(6,869,521)
1,209,044
(1,919,793)
(87,373)
4,651,590

(5,660,478)
(1,811,725)
(33,501)
(33,592)
(38,239)
(2,735)
4,651,590

36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 มีจาำ นวน 57,332.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำานวน 1,918.7 ล้านบาท หรือร้อยละ
3.2 รายการสินทรัพย์ที่สำาคัญมีดังนี้
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ จำานวน 45,656.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,775.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 37,139.0 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 64.8 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนที่จะถือจน
ครบกำาหนดสุทธิ (เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากับ 7,830.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.7 ของ
สินทรัพย์รวม เงินลงทุนทั่วไปสุทธิเท่ากับ 687.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.2 ของสินทรัพย์รวม
- สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ 4,886.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 111.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2
- เบี้ยประกันภัยค้างรับ 2,302.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 165.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8
- เงินให้กู้ยืมสุทธิ 1,427.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 400.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.9
- ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนสุทธิเท่ากับ 1,344.6 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 61.4 ล้านบาท
หรือร้อยละ 4.4
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 412.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 105.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.5
หนี้สิน
หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 มีจำานวน 24,078.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำานวน 716.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9
รายการหนี้สินที่สำาคัญมีดังนี้
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัยจำานวน 13,480.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 474.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4
- เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจำานวน 1,931.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6
- เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,705.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 90.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.6
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 มีจำานวน 33,253.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำานวน 1,202.5 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.5 โดยมีรายการที่สำาคัญ ดังนี้
- กำาไรสะสมยังไม่จัดสรร 5,472.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,071.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.4 สาเหตุมาจาก
- กำาไรสำาหรับปีเท่ากับ 2,425.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 83.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6
- จ่ายเงินปันผลในปี 2559 จำานวน 1,357.5 ล้านบาท (อัตรา 12.75 บาทต่อหุ้น)
- รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 3.4 ล้านบาท
- องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้) เป็นจำานวน 22,067.3 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 2,274.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3

138

คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)
ณ วันสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,302.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 165.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8
โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับ สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
(ล้านบาท)
ระยะเวลาค้างรับ
2559
2558
จากผู้เอา จากตัวแทน
รวม
จากผู้เอา จากตัวแทน
รวม
ประกันภัย และนายหน้า
ประกันภัย และนายหน้า
ประกันภัย
ประกันภัย
ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ
559.6
1,139.1
1,698.7
629.9
1,055.4
1,685.3
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
153.7
135.2
288.9
107.0
93.5
200.5
ค้างรับ 31 - 60 วัน
37.2
74.2
111.4
40.5
61.0
101.5
ค้างรับ 61 - 90 วัน
32.3
52.9
85.2
17.2
37.0
54.2
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
40.5
77.3
117.8
35.8
58.9
94.7
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
2.9
20.1
23.0
2.2
20.0
22.2
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
826.2
1,498.8
2,325.0
832.6
1,325.8
2,158.4
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(2.9)
(20.1)
(23.0)
(2.2)
(20.0)
(22.2)
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
823.3
1,478.7
2,302.0
830.4
1,305.8
2,136.2
ลูกหนีเ้ บีย้ ประกันภัยค้างรับจำานวนรวมทัง้ สิน้ 2,325.0 ล้านบาท เป็นเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถงึ กำาหนดรับชำาระและค้างรับไม่เกิน
30 วัน จำานวน 1,987.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระตามระยะเวลาเครดิตที่ได้รับ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการติดตามหนี้และเพิ่มช่องทางการจัดเก็บเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเบี้ย
ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำาให้อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำาหนดไว้
สำาหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างดำาเนินการทางกฎหมาย บริษัทฯ ได้พิจารณา
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศเรื่องนโยบายการตั้งหนี้สูญของบริษัทฯ ซึ่งจำานวนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่าเพียงพอกับ
จำานวนเงินที่มีความเสี่ยงที่จะเก็บเงินไม่ได้
เงินให้กู้ยืม
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมรวม 1,427.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 400.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.9 ทั้งนี้
เป็นการให้กยู้ มื ซึง่ มีอสังหาริมทรัพย์จาำ นองเป็นประกัน หรือมีบคุ คลคำา้ ประกัน เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวประกอบด้วย เงินให้กยู้ มื เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
จำานวน 148.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.4 และให้กยู้ มื แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอืน่ จำานวน 1,279.4 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.6
ในการลงทุนให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำานองเป็นประกันนั้น การประเมินมูลค่าหลักประกัน การกำาหนดวงเงินให้กู้ยืม
อายุสัญญา เงื่อนไขการผ่อนชำาระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นจะเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กล่าวคือหลักทรัพย์ที่ลูกหนี้นำามาจดทะเบียนจำานองเพื่อคำ้าประกันเงินกู้นั้นมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำาระหนี้โดยสิ้นเชิง
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ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
(ล้านบาท)
ระยะเวลาค้างชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
เกินกว่ากำาหนดชำาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมสุทธิ

2559
เงินต้น
รวม
ทรัพย์สินจำานอง อื่นๆ
เป็นประกัน
1,264.6
3.4 1,268.0
108.5
0.8
50.1
1,424.0
1,424.0

- 108.5
0.8
- 50.1
3.4 1,427.4
3.4 1,427.4

2558
เงินต้น
รวม
ทรัพย์สินจำานอง อื่นๆ
เป็นประกัน
1,663.6
2.9 1,666.5
3.0
2.8
19.0
138.0
1,826.4
(1.3)
1,825.1

3.0
2.8
- 19.0
- 138.0
2.9 1,829.3
- (1.3)
2.9 1,828.0

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2559 เผชิญกับความผันผวนของตลาดการเงินอย่างหนักจากเหตุการณ์ตา่ งๆ เช่น วิกฤตตลาดหุน้ จีน
นโยบายอัตราดอกเบีย้ ติดลบของธนาคารกลางญีป่ นุ่ ผลการลงประชามติถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร
ปัญหาสถาบันการเงินในยุโรป ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปี 2559
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปัจจัยหลักมาจากการใช้จา่ ยของภาครัฐและการท่องเทีย่ วทีม่ บี ทบาทสำาคัญมากขึน้
ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกด้วย การลงทุนของภาคเอกชนโดยรวมค่อนข้างตำ่า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ
ทีย่ งั คงอ่อนไหวและสอดคล้องกับอุปสงค์ในตลาดโลก การส่งออกฟืน้ ตัวในลักษณะทีก่ ระจายตัวเพิม่ ขึน้ ในหลายอุตสาหกรรม ปัจจัยหนุน
มาจากราคาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมบางประเภท และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำาระหนี้
ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังคงด้อยลง สังเกตจากสัดส่วนสินเชือ่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan - NPL) ทีส่ งู ขึน้
บริษัทฯ มีรายได้จากการจัดการลงทุนปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเท่ากับ 1,125.9 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 กำาไรจากการขายหลักทรัพย์เท่ากับ 52.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.8
รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,285.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 ซึ่งเมื่อรวมกับผลกำาไรจากการรับประกันภัย
ทำาให้บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิในปี 2559 เป็นจำานวน 2,425.8 ล้านบาท
นอกจากนี้ การลงทุนของบริษทั ฯ มีมลู ค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุน ทีบ่ ง่ ชีโ้ ดยองค์ประกอบอืน่
ของส่วนของเจ้าของในงบดุลปี 2559 ซึ่งเป็นรายการแสดงไว้ในส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้
เป็นจำานวนเงินเท่ากับ 22,067.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำานวน 2,274.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3
เมื่อจำาแนกในรายละเอียด ณ วันสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่สาำ คัญได้แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรที่ราคาทุน
เท่ากับ 1,894.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,901.5 ล้านบาท เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
4,411.5 ล้านบาท หรือมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 31,630.5 ล้านบาท (รวมใบสำาคัญแสดงสิทธิ) หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์มีราคาทุน
775.4 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 687.2 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษทั ร่วมมีมลู ค่าตามวิธสี ว่ นได้เสียเท่ากับ 207.4 ล้านบาท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมูลค่าเท่ากับ 2,156.9 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 2,491.1 ล้านบาท
จำาแนกได้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
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สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำานวน 412.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 34.5 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ล้านบาท)
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน
1,763.0
1,631.3
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(299.7)
(351.4)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(1,357.5)
(1,277.6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
105.8
2.3
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,763.0 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สำาคัญ คือ เบี้ยประกันภัยรับจาก
การประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนที่เป็นดอกเบี้ยและเงินปันผล
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 299.7 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 1,357.5 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อจ่ายปันผลทั้งหมด
สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง
นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลทีไ่ ด้ระบุในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นน้ั จะเห็นได้วา่ เงินลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์
เหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2559 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์
สำานักงาน ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย และเพื่อประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
อนึ่ง เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิในงบกระแสเงินสดปี 2559 มีจาำ นวน 205.1 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนจำานวน 94.6 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สิน 24,078.9 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 33,253.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.7 เท่า โดยหนี้สินรวมลดลง 716.2 ล้านบาท หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.9 จากปีก่อนหน้า
เนือ่ งมาจากรายการหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิลดลง ทัง้ นี้ ส่วนของเจ้าของลดลงจากปีกอ่ นหน้า
1,202.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.5 โดยปัจจัยสำาคัญมาจากองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ ซึง่ คือส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุนลดลง 2,274.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.3 และกำาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเพิ่มขึ้น 1,071.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 24.4

141

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร
อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อัตรากำาไรขั้นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตรากำาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Policy Liability to Capital Fund
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสำารองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินสำารองต่อสินทรัพย์
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อหุ้น
ราคาตรา
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
อัตราการเจริญเติบโต
เบี้ยประกันภัยรับ
กำาไรจากการรับประกันภัย
กำาไรจากการลงทุน
กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม

2558
2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)

0.70
7.22
49.83

0.63
7.11
50.65

0.66
6.76
53.23

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

100.31
50.29
13.88
35.82
2.69
0.33
19.65
7.17

99.78
50.57
13.58
35.92
2.70
0.36
18.85
7.50

101.07
53.35
13.96
32.57
2.97
0.44
19.16
9.26

(%)
(เท่า)
(ครั้ง)

4.84
8.98
0.21

4.90
8.98
0.22

5.25
9.16
0.23

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

0.72
0.41
3.00
5.47
0.58
0.22
12.91
61.46

0.72
0.41
3.08
5.16
0.58
0.21
12.27
54.55

0.89
0.55
2.56
3.48
0.53
0.26
13.90
55.61

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
312.33
22.78
14.00

10.00
323.62
22.00
12.00

10.00
262.72
21.58
12.00

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

1.03
1.57
4.21
2.77
(1.85)
3.56
(3.24)

0.56
(0.77)
5.76
2.05
2.71
1.94
12.31

(0.15)
74.72
(7.76)
26.07
2.31
31.28
6.25
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เกีย่ วข้องกันโดยการถือหุน้ หรือการมีผถู้ อื หุน้ และ/หรือ กรรมการบางส่วน
ร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันนัน้ บริษทั ฯ คำานึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์ทแ่ี ท้จริง
มากกว่าทีเ่ ป็นไปตามรูปแบบทางกฎหมาย หรือสัญญาทีก่ าำ หนดให้เป็น รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทีเ่ ป็นปกติธรุ กิจและเป็นไปตาม
ราคาตลาด นอกจากทีไ่ ด้มกี ารเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2559 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 12 และข้อที่ 28 บริษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิม่ เติมสำาหรับรายการธุรกิจและยอดคงเหลือทีม่ สี าระสำาคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนี้
(ล้านบาท)
รายการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
เบี้ยประกันภัยรับ

กิจการที่เกี่ยวข้อง
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
2559
207.4
- 29,645.2

2558
198.6
32,938.8

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28

-

692.5

558.6

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

245.5

162.7

20.1

29.4

88.6

106.9

221.6

221.6

6,038.8

5,183.1

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยรับ*

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

เงินปันผลรับ

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

* สำาหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับหรือจ่ายกับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น เพื่อช่วยสนับสนุน
การดำาเนินงานของบริษทั ฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษทั ฯ และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษทั ฯ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง และในด้านความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเงื่อนไขทางการค้าที่
เป็นมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาด โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ
ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และนโยบายในการดำาเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ดำาเนินการกับกิจการอื่นทั่วไป เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำา
รายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น
ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึง
ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย
นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคตเป็นไปตามความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลตามที่ได้
อธิบายไว้ขา้ งต้น โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ภิ ายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีก่ าำ หนดไว้เกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มุง่ ดำาเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อลูกค้า คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนรักษาประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ
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การลงทุนในบริษัทอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ได้ลงทุนในบริษทั อืน่ โดยถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจำานวนหุน้ ทีอ่ อกจำาหน่ายแล้วของบริษทั นัน้
ดังต่อไปนี้
ลำาดับ ชื่อ/สถานที่ตั้งบริษัท

1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำากัด
321/1-2 บ้านโพนสะหวันเหนือ หน่วย 18
เมืองสีสัดตะนาก แขวงนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2 บริษทั เอเซียนอินชัวรันส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (โฮลดิง้ ) จำากัด
คาร์เรนดอน เฮ้าส์, 2 เชิ้ท สตรีท, เฮลมิลตัน,
เอช เอ็ม 11, เบอร์มิวด้า
3 บริษทั เอเซียอินชัวรันส์ (ประเทศกัมพูชา) จำากัด (มหาชน)
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม คั้นดวนเปญ
พนมเปญ กัมพูชา
4 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์ อินเวสท์เมนท์ จำากัด
ชั้น 16 เวิลด์ไวดเฮ้าส์, 19 ถนนเดอส์เวกซ์
เซ็นทรัล, ฮ่องกง
5 บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำากัด
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 10 ถนนราชดำาริ
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
6 บริษทั พีที เอเซียน อินเตอร์เนชัน่ แนล อินเวสอินโด จำากัด
วิสมา เอเซีย แอลที. 12เอ, เจแอล. เลทเจน เอส.
ปราแมน คาว์. 79, ศลีปิ - จาการ์ตา บาราท
7 บริษัท พี ซี ที เอเซียอินชัวรันส์ จำากัด
43-47 ถ.ล้านช้าง บ้านหัสดีใต้ อำาเภอจันทะบุลี
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8 บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำากัด
23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
9 บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำากัด
29 อาคารวานิสสา ชั้น 20 ซอยชิดลม
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
10 บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน)
33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ)
คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
11 บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำากัด
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 8 ถนนปั้น
สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
12 บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำากัด
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10
ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ จำานวนหุน้ ทีถ่ อื

ประกันภัย

สามัญ

450,000

ร้อยละของจำานวนหุน้
ทีอ่ อกจำาหน่ายแล้ว
ของบริษทั นัน้
45.00

ประกันภัย

สามัญ

23,936

41.70

ประกันภัย

สามัญ

1,604,470

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

106,760,417

14.65

ลีสซิ่ง

สามัญ

60,000

10.00

นายหน้า
ประกันวินาศภัย

สามัญ

10,000

10.00
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการกำาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการตรวจสอบ

ศรีจิตรา ประโมจนีย์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการ
ชัย โสภณพนิช

สำานักการลงทุน
เอกมล อังค์วัฒนะ

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
พนัส ธีรวณิชย์กุล

กรรมการผูอ้ าำ นวยการใหญ่
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

คณะผู้บริหาร
สำานักตรวจสอบ
วิเชียร โมลีวรรณ

สำานักกำากับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อานนท์ วังวสุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่

สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

อานนท์ วังวสุ

ศรีจิตรา ประโมจนีย์

ธุรกิจตัวแทน

ธุรกิจสถาบันการเงิน

ฝ่ายสินไหมทดแทน

สำานักประธานกรรมการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

อารีย์ วันแอเลาะ

จักรกริช ชีวนันทพรชัย

อานนท์ วังวสุ

- ส่วนวางแผนองค์กร
- ส่วนคณิตศาสตร์
ประกันภัย
- ส่วนสถิตแิ ละบริหารข้อมูล
- ส่วนออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
- ส่วนบริการลูกค้าและ
บริการกรมธรรม์

ศรีจิตรา ประโมจนีย์

ธุรกิจนายหน้า

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

ฝ่ายกฎหมาย

ลสา โสภณพนิช

ชวาล โสภณพนิช

อานนท์ วังวสุ

ธุรกิจลูกค้าองค์กร

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน

ปวีณา จูชวน

สุชาติ จิรายุวัฒน์

สำานักประเมินความเสีย่ งภัย

สำานักบริหารสัญญา
ประกันภัยต่อ

สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

สำานักบริหารอาคาร
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์

สิทธิกุล อารยเวชกิจ

เลิศ วงศ์ชัย

ส่วนบริหารความเสีย่ งองค์กร
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วีระชัย ศรีเพชระกุล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

สำานักบริหารภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร
สุธิดา มลิลา
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อีก 3 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารอีก 8 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน คณะกรรมการบริหาร
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ฯ กำาหนดโดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำานาจ
และสามารถกำากับดูแลการดำาเนินกิจการของบริษทั ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีจำานวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 3 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำานวน 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 9 ท่าน คิดเป็นจำานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทั้งคณะ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จำานวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2559
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ - ตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ
1.) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1. นายชัย โสภณพนิช
2. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

การเข้าร่วมประชุม/
ค่าตอบแทน
จำานวนครั้งที่เชิญประชุม
ประจำาปี 2559
1
2
3
4 (บาท) ****
ประธานกรรมการ

4/4

-

-

-

1,440,000

กรรมการ
และกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร

4/4
-

-

-

3/3

720,000
90,000

3/3

-

-

-

540,000

กรรมการ

4/4

-

-

-

720,000

กรรมการอิสระ

3/4

-

-

-

720,000

(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)

3. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

กรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่

(ผู้อำานวยการใหญ่แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)
(กรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559)

2.) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
5. นายโชตะ โมริ
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รายชื่อ - ตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม/
ค่าตอบแทน
จำานวนครั้งที่เชิญประชุม
ประจำาปี 2559
1
2
3
4 (บาท) ****

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ*
6. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4
-

8/8

-

-

720,000
360,000

7. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

4/4
-

8/8

-

-

720,000
360,000

8. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

4/4
-

7/8

-

-

720,000
360,000

2.2) คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา**
9. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4/4
-

-

1/1

-

720,000
90,000

10. นายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการอิสระ
และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4/4
-

-

1/1

-

720,000
90,000

11. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระ
และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4/4
-

-

1/1

-

720,000
90,000

2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***
12. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
13. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระ
และกรรมการธรรมาภิบาล

4/4
4/4
-

-

1/1
-

3/3
3/3

720,000
90,000
90,000
720,000
90,000

4 ครั้ง 8 ครั้ง 1 ครั้ง 3 ครั้ง

11,610,000

รวม

หมายเหตุ : การเข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญประชุมจำานวนรวม 8 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจำานวน 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำานวน 3 ครั้ง และวาระพิเศษ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำานวน 1 ครั้ง
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการเชิญประชุมจำานวน 3 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจำานวน 2 ครั้ง และวาระพิเศษคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 1 ครั้ง
* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่
17 พฤศจิกายน 2557 และครบวาระการดำารงตำาแหน่งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน ดังรายชือ่ ทีป่ รากฏข้างต้นเป็นกรรมการอิสระ
และมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทาำ งานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ
** คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหามีจำานวน 4 ท่าน โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้แต่งตั้งกรรมการกำาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา จำานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และนายสุวรรณ แทนสถิตย์ มีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559 และครบวาระการดำารงตำาแหน่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 และได้ขยายระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งของกรรมการกำาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาอีก 1 ท่าน คือ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ให้ครบวาระการดำารงตำาแหน่งจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เช่นเดียวกัน
*** คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีวาระ ดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557 และครบวาระการดำารงตำาแหน่งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
**** ค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2559 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ไว้เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน 12,500,000 บาท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติเป้าหมายของการดำาเนินงานที่นาำ เสนอ และมุ่งมั่นในการสร้างผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการดำาเนินการดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตและการกระทำาคอร์รัปชัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำาไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนำามาพิจารณา
ปรับปรุงให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงานประจำาปี
2. พิจารณาความเหมาะสม ให้คาำ แนะนำา และอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการดำาเนินงานของบริษทั ฯ ทีน่ าำ เสนอ
โดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสำาเร็จของการดำาเนินงาน
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม
4. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อาำ นวยการใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับผิดชอบ
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ดูแลให้มแี นวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องกรรมการและพนักงาน รวมถึง
การสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณามอบอำานาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผูบ้ ริหารและผูอ้ าำ นวยการใหญ่ เพือ่ ให้สามารถดำาเนินงานธุรกิจปกติ
ได้อย่างรวดเร็ว
8. จัดทำารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทำารายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำาปี
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูอ้ าำ นวยการใหญ่ รวมทัง้ กำากับดูแล
ให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
10. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
11. จัดให้มชี อ่ งทางสำาหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการติดต่อสือ่ สารกับคณะกรรมการ เพือ่ แจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามกระบวนการที่กำาหนดต่อไป
12. ดำาเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาำ หนดการประชุมไว้ลว่ งหน้าไม่นอ้ ยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ฯ ทุกท่านได้รบั ทราบ
และจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มได้ตามความจำาเป็น
2. หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน
การประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท
3. ในการประชุม ประธานการประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการนำาเสนอสารสนเทศและการอภิปราย ซักถาม เปิดโอกาส
และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
4. ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมในวาระ
ดังกล่าว
5. กรรมการสามารถขอคำาชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหารหรือ
เลขานุการบริษัทได้
6. คณะกรรมการบริษทั ฯ สนับสนุนให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้อาำ นวยความสะดวก เมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการทีม่ อี าำ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ คือ กรรมการบริษทั ฯ 2 ในจำานวน 4 คน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช หรือ นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ
หรือ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา หรือ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญบริษัทฯ
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2. คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากประธานคณะผูบ้ ริหาร โดยคณะผูบ้ ริหารได้รบั มอบ
อำานาจตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้มอี าำ นาจกระทำาการแทนบริษทั ฯ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจประจำาวัน และภารกิจทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวในการดำาเนินกิจการ
งานใดๆ ของบริษทั ฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทก่ี าำ หนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ แต่ทง้ั นี้ การใช้อาำ นาจ
ของคณะผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำาได้หากผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าใน
ลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ
สำาหรับการดำาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายในของบริษัทฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน การกำาหนดกฎ ระเบียบ คำาสั่ง
และประกาศอื่นใด เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้อำานวยการใหญ่จะเป็นผู้มีอาำ นาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับ
บริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประกันภัย และให้คาำ นึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ
รายชื่อคณะผู้บริหาร
คำาว่า “คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ” ตามนิยามในประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา อย่างไรก็ตาม ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ประธานกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ระดับผู้อำานวยการ (ณ วันที่
1 มกราคม 2560) รวม จำานวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รายชื่อคณะผู้บริหาร
1. นายชัย โสภณพนิช
2. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
3. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
4. นายอานนท์ วังวสุ
5. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธ์ุ
6. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559)
7. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
8. นายสุชาติ จิรายุวัฒน์
9. นายอารีย์ วันแอเลาะ
10. นายเลิศ วงศ์ชัย
11. นางสาวปวีณา จูชวน
12. นายชวาล โสภณพนิช
13. นางสาวลสา โสภณพนิช (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)
นางสาวพิมพ์ใจ เลื่อมรุ่ง (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)
ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559)

ตำาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ
และงบประมาณประจำาปี
2. พิจารณากลั่นกรองนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจัดหาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทฯ
3. กำากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
5. ติดตามและรายงานผลการดำาเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ
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3. เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ ร่วมงานกับบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2549 ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2558 เป็นต้นไป เพือ่ ทำาหน้าทีด่ แู ล ประสานงาน และอำานวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถที่จะทำาหน้าที่เลขานุการบริษัทและ
ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว โดยมีการกำาหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของ
กรรมการ หน้าทีข่ องบริษทั ฯ และมีความรูด้ า้ นกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูล ข่าวสาร
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสมำ่าเสมอ
2. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต มุง่ มัน่ ทุม่ เท
และสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษทั ฯ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยอยูภ่ ายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำาการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และ
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ล ประสานงาน และอำานวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุน้
ตลอดจนกำาหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องทราบ
และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสมำา่ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงในข้อกำาหนดกฎหมายทีม่ นี ยั สำาคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำาปีของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำาสำาเนาส่งให้ประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับจากวันที่ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ าำ กับบริษทั ฯ ตามระเบียบและข้อกำาหนด
ของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ โดยจำานวนเงินทีจ่ า่ ยได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่ภายในวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละไม่เกิน 12.5 ล้านบาท
ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 11,610,000 บาท โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
คณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามที่กาำ หนด
(บาท/คน/ครั้ง)
360,000
180,000
90,000
90,000
90,000

(ข) บริษทั ฯ มีกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวนรวม 13 ราย ได้รบั ค่าตอบแทนรวมเป็น
จำานวนเงินทั้งสิ้น 75,257,904 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง
ทัง้ นี้ ในจำานวนผูบ้ ริหาร จำานวน 13 รายนัน้ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำานวน 3 ราย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวของกรรมการบริหาร
และผูบ้ ริหารไม่เกินวงเงินทีค่ ณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ิ ซึง่ ได้พจิ ารณาจากการประเมินผลงานของผูบ้ ริหาร และผลการดำาเนินงาน
ของบริษทั ฯ มีการเติบโตทีด่ ใี นปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของเบีย้ ประกันภัย ผลกำาไรของบริษทั ฯ การเติบโตของสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
เปรียบเทียบกับผลประกอบการของธุรกิจในกลุม่ ประกันภัยภายในประเทศ ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำาเนินงาน และการพัฒนาพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา สำาหรับค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหาร (CEO) ในระยะสั้น
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง สำาหรับค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ
4.2 ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชยเกษียณอายุ ให้กับ
กรรมการบริหารและผู้บริหาร เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 6,749,580 บาท
ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่เป็นตัวเงิน (ตามข้อ 4.1 ข.) และค่าตอบแทนอื่น (ตามข้อ 4.2)
เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 82,007,484 บาท
5. บุคลากร
จำานวนพนักงานทั้งหมด
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 1,507 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก
จำานวน 1,090 คน และสายงานสนับสนุน จำานวน 417 คน
จำานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังนี้
สายงานหลัก
ธุรกิจตัวแทน
ธุรกิจนายหน้า
ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
สำานักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
สำานักประเมินความเสี่ยงภัย
ฝ่ายสินไหมทดแทน
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
รวม

จำานวนพนักงาน (คน)
78
77
79
80
68
289
13
9
55
342
1,090

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าโทรศัพท์ ค่ารถยนต์ เงินสมทบกองทุนสำารองเลีย้ งชีพ และเงินชดเชยปลดเกษียณ จำานวนเงินทัง้ สิน้ 988,448,785 บาท โดยค่าตอบแทน
ของพนักงานทีไ่ ด้รบั จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของเบีย้ ประกันภัย ผลกำาไรของบริษทั ฯ ภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ
และการประเมินผลงานของพนักงานรายบุคคล โดยผ่านเครื่องมือการวัดผลงานคือ Performance Fact Sheet อันประกอบด้วย
การวัดงานหลักตามเป้าหมายทีก่ าำ หนด (Key Performance Indicator) หรือ KPIs งานโครงการ (Project) และกิจกรรมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(Assignment) ซึ่งกำาหนดให้มีการตั้งเป้าหมายผลงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาประกอบกับ
ผลการประเมินสมรรถนะในการทำางาน (Competency) โดยมุง่ เน้นพฤติกรรมการทำางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งเสมอมา ตอกยำา้ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) พนักงานสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้
รู้กว้าง และรู้ลึก สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงรองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของพนักงานและองค์กร โดยกระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถที่บริษัทฯ ดำาเนินการ ได้แก่
- การฝึกอบรมในระดับพนักงาน นอกจากบริษัทฯ จะจัดอบรมความรู้ด้านประกันภัยซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่พนักงานทุกคน
ในองค์กรจำาเป็นต้องทราบ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการจัดอบรมความรู้ในรูปแบบอื่น อาทิ ค่ายความรู้ประกันภัยเชิงปฏิบัติการ
(Insurance Camp) โดยพนักงานได้เรียนรู้การพิจารณารับประกันภัย ตลอดจนความรู้เรื่องกระบวนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก
ผู้เชี่ยวชาญในงานจากแต่ละหน่วยงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดอบรมหลักสูตร D&O Liability Insurance ที่เป็นการอบรม
ความรูด้ า้ นการประกันภัยเฉพาะด้าน หลักสูตรการสำารวจภัย (Risk Survey) ทีเ่ ป็นการอบรมความรูท้ ง้ั ภาคทฤษฏีและปฏิบตั ใิ นการสำารวจ
และวิเคราะห์ภัยได้อย่างถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่รับประกันภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัด
ให้มีการทำา Knowledge Sharing โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่พนักงานจากรุ่น
สู่รุ่น ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานและให้ข้อคิดดีๆ แก่พนักงานอีกด้วย
- การฝึกอบรมในระดับหัวหน้างาน บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Leadership Development Program โดยให้
ความรู้ในบทบาท มุมมอง และแนวทางการเป็นผู้นำาที่ดี สามารถบริหารงาน บริหารคน และบริหารทีมไปสู่เป้าหมายขององค์กร และ
หลักสูตรเกีย่ วกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั ฯ ทีม่ งุ่ เน้นการปฏิบตั งิ าน
และการให้บริการที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
- การฝึกอบรมในระดับผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่
จะสามารถบริหารจัดการงานประจำา งานเชิงกลยุทธ์ และมีมมุ มองในเชิงธุรกิจ โดยหลักสูตรทีจ่ ดั นัน้ ได้แก่ หลักสูตร Insurance Business
Simulation หลักสูตร Interview Technique และยังส่งเสริมให้ผู้บริหารได้ถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองสั่งสมจากประสบการณ์อันยาวนาน
แก่พนักงาน (Knowledge Sharing)
ในด้านการพัฒนาบุคลากรเพือ่ ความก้าวหน้าในอาชีพทีเ่ ด่นชัด ได้แก่ โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารสาขา ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ สร้างบุคลากร
ทีม่ คี วามพร้อมในการเป็นผูบ้ ริหารงานสาขาในอนาคต ซึง่ ในแต่ละปี บริษทั ฯ จะมีการขยายสาขาไปตามภูมภิ าคต่างๆ เพือ่ รองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจและการบริการลูกค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วย และยังมีโครงการที่เน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skill) เช่น
การเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การจัดให้มีการเรียนรู้ตามระบบพี่เลี้ยง (Mentor) รวมถึงการเน้นการพัฒนา
พนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้มกี ารหมุนเวียนสับเปลีย่ นหน้าทีง่ าน (Job Rotation) และ การโอนย้ายหน้าทีง่ าน (Job Transfer)
เพื่อให้พนักงานได้มีการเรียนรู้งานใหม่ๆ และพัฒนาเส้นทางสายอาชีพของตนเองด้วย
นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรแล้ว บริษทั ฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนากับสถาบันภายนอก
ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยให้นาำ ความรูท้ ไ่ี ด้รบั กลับมาถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ให้กบั พนักงานภายในบริษทั ฯ ในรูปของกิจกรรม
Tea Time Talk Show รวมถึงการจัดเก็บองค์ความรู้ที่พนักงานจัดทำาขึ้นและจากกิจกรรมดังกล่าวในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น
Knowledge Base ภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานได้สืบค้นในภายหลังได้ตามต้องการ และเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
พนักงานสามารถชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าวผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟนได้อีกด้วย
ในการพัฒนาพนักงานรูปแบบอืน่ ๆ นัน้ การให้ทนุ การศึกษาระดับปริญญาโททัง้ ในและต่างประเทศ เป็นแนวทางทีบ่ ริษทั ฯ ดำาเนินการ
เป็นประจำาทุกปีเพือ่ ให้พนักงานได้รบั ความรู้ ทัศนคติ แนวคิดในการปฏิบตั งิ านและการทำาธุรกิจผ่านสถาบันการศึกษาต่างๆ ทีน่ า่ เชือ่ ถือ
และสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สำาหรับการพัฒนาบุคลากรในปี 2559 นั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานภายในบริษัทฯ มากถึง 189 หลักสูตร อบรม
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 215 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 404 หลักสูตร และให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ
ในสถาบันการศึกษาชั้นนำา 2 คน โดยมีจำานวนวันฝึกอบรมให้กับพนักงานเฉลี่ย 5.87 วัน/คน/ปี มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานเป็นจำานวนเงินถึง 9 ล้านบาท
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โครงสร้างการถือหุ้น
การกระจายการถือหุ้น
ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว: 1,064,700,000 บาท
ประเภทของหุ้น: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำานวนหุ้นที่ถือ
1 - 10,000
10,001 - 50,000
50,001 - 150,000
150,001 ขึ้นไป

จำานวนรายที่ถือ
1,700
386
131
100
2,317

%
73.37
16.66
5.65
4.32
100.00

จำานวนหุ้น
3,107,887
8,847,283
11,408,684
83,106,146
106,470,000

%
2.92
8.31
10.71
78.06
100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 82.25% ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 17.75 %

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
HWIC ASIA FUND*
นายชัย โสภณพนิช**
มูลนิธิชิน โสภณพนิช
บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำากัด
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)
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรท
บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำากัด
บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำากัด
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำากัด (มหาชน)
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

จำานวนหุ้น
ณ 25 พ.ย. 2559
10,613,194
6,752,114
3,473,026
3,370,934
3,332,934
2,989,599
2,819,217
2,514,033
2,224,362
2,197,977
1,696,191
1,658,517
1,589,203
1,589,203
1,412,913
1,406,071
1,282,100
1,246,900
1,231,041
1,198,480

%
9.97
6.34
3.26
3.17
3.13
2.81
2.65
2.36
2.09
2.06
1.59
1.56
1.49
1.49
1.33
1.32
1.20
1.17
1.16
1.13

หมายเหตุ * ผูถ้ อื หุน้ สูงสุดอันดับที่ 2, 11, และ 12 มีสถานะเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ทำาหน้าทีเ่ ป็นผูถ้ อื หลักทรัพย์แทน (Trust Company
หรือ Nominee Account) ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
(Ultimate Shareholder) ได้
** นับรวมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่ คูส่ มรส - นางนุชนารถ โสภณพนิช จำานวน 665,746 หุน้
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รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายชัย โสภณพนิช*1
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นางณินทิรา โสภณพนิช*2
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
นายโชตะ โมริ
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล*3
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

จำานวนหุ้น
ณ 25 พ.ย. 2559
3,473,026
153,600
2,949
35,247
68,140
4,613

(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559)
หมายเหตุ *
*1.
*2.
*3.

นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้
คู่สมรส - นางนุชนารถ โสภณพนิช จำานวน 665,746 หุ้น
คู่สมรส - นายชาติศิริ โสภณพนิช จำานวน 2,949 หุ้น
คู่สมรส - นางสุภรณ์ ธีรวณิชย์กุล จำานวน 5,600 หุ้น
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จำานวนหุ้น
ณ 27 พ.ย. 2558
3,473,026
153,300
2,949
30,747
68,140
4,613

เปลี่ยนแปลง
300
4,500
-

รายงานการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายชัย โสภณพนิช*1
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล*2
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
นายอานนท์ วังวสุ*3
นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธ์ุ*4
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
นายสุชาติ จิรายุวัฒน์
นายอารีย์ วันแอเลาะ
นายเลิศ วงศ์ชัย
นางสาวปวีณา จูชวน
นายชวาล โสภณพนิช
นางสาวลสา โสภณพนิช

จำานวนหุ้น
ณ 25 พ.ย. 2559
3,473,026
35,247
4,613
48,655
61,009
3,560
3,395
1,596
438,181
450,925

จำานวนหุ้น
ณ 27 พ.ย. 2558
3,473,026
30,747
4,613
48,655
58,309
560
3,395
1,596
438,181
447,625

เปลี่ยนแปลง

14,515

14,515

-

-

-

-

4,500
2,700
3,000
3,300

(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)

นางสาวพิมพ์ใจ เลื่อมรุ่ง
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)

ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559)
หมายเหตุ *
*1.
*2.
*3.
*4.

นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้
คู่สมรส - นางนุชนารถ โสภณพนิช จำานวน 665,746 หุ้น
คู่สมรส - นางสุภรณ์ ธีรวณิชย์กุล จำานวน 5,600 หุ้น
คู่สมรส - นางธัญญพร วังวสุ
จำานวน 15,015 หุ้น
คู่สมรส - นางวารุณี อยู่คงพันธ์ุ จำานวน 43,399 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โดยที่คาดว่าธุรกิจประกันภัยจะขยายตัวได้สมำ่าเสมอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครัง้ (รายไตรมาส) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อไป
สำาหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้
(บาท/หุ้น)
การประชุมผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
เงินปันผลและหุ้นปันผล
รวม
ครั้งที่/ปี
ประจำาปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หุ้นปันผล
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
23/2559
2558
2.75
2.75
2.75
3.75
12
24/2560
2559
3.00
3.00
3.00
5.00
14
หมายเหตุ * ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 760.5 ล้านบาท เป็น
1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล ในกรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษ
หุ้นนี้เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4 บาท
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การกำากับดูแลกิจการ
การกำากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลัก
ความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย จึงได้กาำ หนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนอย่างดีที่สุด
อันจะส่งผลให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิม่ มูลค่าระยะยาว
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง
ในกำาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือ
การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการใน
การเข้าร่วมประชุมและข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทัง้ ใน
ที่ประชุมและส่งคำาถามล่วงหน้า
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่
นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร การเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ การกำาหนดมาตรการป้องกันกรณีท่ี
กรรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ น่ื ในทางมิชอบ การกำาหนดให้กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
หมวดการคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำาหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรือภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง การกำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คาำ นึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันและการแจ้งเบาะแสในการกระทำาผิด และคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส การจัดให้มชี อ่ งทางในการให้ขอ้ เสนอแนะติชม หรือ
ร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษทั ฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ าำ คัญเกีย่ วกับบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลสำาคัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย ได้แก่
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ สถานการณ์ทางการเงินและผลการดำาเนินงาน คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร การรายงานการซือ้ -ขาย/ถือครองหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ การกำาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และการจัดให้มนี กั ลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ สือ่ สารกับบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงผูร้ บั ผิดชอบ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ สู่สาธารณะ ผ่านทางสื่อต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีการกำาหนดคุณสมบัตกิ รรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำา มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ กำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแบ่งหัวข้อการประเมิน
ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายคณะกรรมการ หมวดการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ หมวดโครงสร้างของคณะกรรมการ
หมวดแนวปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ หมวดการจัดเตรียมและดำาเนินการประชุมคณะกรรมการ และหมวดคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
สำาหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนำาคะแนนการประเมินในแต่ละข้อของกรรมการ
ทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจำานวนกรรมการ ผลการประเมินรวมทุกหมวดโดยเฉลีย่ ได้คะแนน 4.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 97 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลนำา
ผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป
สำาหรับรายละเอียดนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ แบ่งเป็น 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะผูบ้ ริหาร แบ่งเป็น 8 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน* คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ** และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง***
หมายเหตุ * คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 6 คณะดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุด
โดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดทำาเป็นประกาศของบริษัทฯ ที่ 2558/023 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
** คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดทำาเป็นประกาศของบริษัทฯ ที่ 2556/008 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดทำาเป็นประกาศของบริษัทฯ ที่ 2558/023 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
*** คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
และจัดทำาเป็นประกาศของบริษัทฯ ที่ 2559/015 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดต่างๆ จำานวน 3 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยกลั่นกรองงานสำาคัญให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และ
สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และกฎเกณฑ์การกำากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ละคณะมีวาระการดำารง
ตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทกั ษะ ความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำางานด้านบัญชี การเงินทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทำาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินของบริษทั ฯ
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินทีม่ คี วามสมบูรณ์ ถูกต้อง เชือ่ ถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ าำ คัญ โดยครบถ้วน
และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) และระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุมตามกรอบทีไ่ ด้รบั การยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกำาหนด
อำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
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5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝา่ ยบริหารเพือ่ การกำากับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบ
พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำา ดังต่อไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กำาหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
1.2 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน
มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
โดยประธานคณะกรรมการและกรรมการอย่างน้อยอีก 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึง่ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะทำาหน้าทีพ่ จิ ารณาทบทวนคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ กำาหนดคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
ของกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลสัดส่วนจำานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร
2. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพือ่ ทดแทนประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูอ้ าำ นวยการใหญ่ ในกรณีทค่ี รบวาระ ลาออก หรือกรณี
อื่นๆ และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ดูแลและกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อน่ื ๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูอ้ าำ นวยการใหญ่
ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำาแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำานวยการใหญ่
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การประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำาเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร จำานวน 3 ท่าน
มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำาหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการ
การกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
2. พิจารณากำาหนดและทบทวนเพือ่ ปรับปรุงข้อกำาหนดทีเ่ กีย่ วกับจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี แี ก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
3. ติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็น
ในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำาเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น 8 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน คณะกรรมการบริหาร
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง
โดยแต่งตั้งผู้บริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองเรื่องสำาคัญเพื่อให้การดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎ
เกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่กำากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย และมีการดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละคณะมีองค์ประกอบ
และขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารอย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ
จะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำากับดูแลให้มีการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ
2. กำาหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล
3. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และคณะผู้บริหาร
ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง
5. สนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่าน มีวาระ 2 ปี
และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำากับดูแลและสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development) โดยร่วมมือกับมูลนิธกิ รุงเทพประกันภัยเพือ่ ให้ทาำ งานเชือ่ มโยงกันและบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
2. พิจารณากิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานทุกคนในการให้ความสำาคัญปฏิบัติงาน และให้บริการด้วยความซื่อตรง ยุติธรรม
มีความรับผิดชอบ โดยยึดนโยบายการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี และหลักปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล รวมถึงนโยบายต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษทั ฯ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐดำาเนินการตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอหรือตามกฎหมาย
4. กำากับดูแลและสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษทั ฯ ให้เกิดขึน้ ในองค์กรอย่างยัง่ ยืน ได้แก่
- BKI Spirit (Cool, Agile, Friendly)
- วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว
5. สือ่ สารให้พนักงานทุกระดับ คูค่ า้ และผูเ้ กีย่ วข้องเข้าใจและเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
6. ให้ความเห็นในการนำาเสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพการทำางาน และดัชนีชว้ี ดั ผลการปฏิบตั งิ าน (KPI) ของหน่วยงานต่างๆ
7. พิจารณานำาเสนอบริษัทฯ เข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกมีการจัดขึ้น และควบคุม
ให้สำาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
8. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2.3 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ตลาดเงิน
และตลาดทุน อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำาหนดนโยบายการลงทุนทีเ่ หมาะสม ยืดหยุน่ ได้ตามสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยคำานึงถึงความเสีย่ ง และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
4. กำากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.4 คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรับประกันภัย และการพิจารณาความเสีย่ งภัยในแต่ละประเภท รวมถึงการประกันภัยต่ออย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้อง
ประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำาหนดนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ การจัดการค่าสินไหมทดแทนทีเ่ หมาะสมยืดหยุน่ ตามสภาวะ
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำานึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาเสนอต่อคณะผู้บริหาร
2. พิจารณาและอนุมัติแนวทางการกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ และการพิจารณา
ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ
4. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตอำานาจในการรับประกันภัย และค่าสินไหมทดแทน
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ และการจัดการค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
6. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2.5 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำานาญ และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบงานอย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการในหลักการรวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
5. ติดตามผลสำาเร็จของการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในโครงการหรือแผนงานต่างๆ
6. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานหากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
7. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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2.6 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ประกอบด้วยผู้แทนนายจ้าง 1 ท่าน ผู้แทน
ระดับบังคับบัญชา 5 ท่าน และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 6 ท่าน เป็นกรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง
โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สำารวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยใน
การทำางาน และ/หรือ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน เพือ่ ความปลอดภัยในการทำางานของลูกจ้าง ผูร้ บั เหมา และบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานของสถานประกอบกิจการ
4. กำาหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำางานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. จัดทำานโยบาย แผนงานประจำาปี โครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจาก
การทำางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำางานเสนอต่อนายจ้าง
6. จัดทำาโครงการหรือแผนการฝึกอบรม เกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวมถึง
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผูบ้ ริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อ
เสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจำาปี รวมทัง้ ระบุปญั หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
9. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
10. กำากับดูแลให้มีการดำาเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริม พัฒนาและรักษามาตรฐาน 5ส
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2.7 คณะกรรมการบริหารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำานาญ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขต
อำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กำาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและมาตรการด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
2. ขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความสำาคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
การปฏิบตั ติ ามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจำาเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
3. ประเมินความเสี่ยงและกำาหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศ
4. สนับสนุนทรัพยากรสำาหรับการดำาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
5. ติดตาม วัดและประเมินผลนโยบาย การดำาเนินการ และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
6. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
7. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2.8 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ดำาเนินการในรูปคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีอาำ นาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบหน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย
หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีวาระ 2 ปี โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูงตั้งแต่ 50 ล้านบาท
โดยพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

161

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จำานวน
และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยทำาหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูอ้ าำ นวยการใหญ่ ในกรณีทค่ี รบวาระ ลาออก หรือกรณีอน่ื ๆ
พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าที่
ตามทีก่ าำ หนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา” โดยมีการกำาหนดคุณสมบัตแิ ละกระบวนการสรรหากรรมการ
เพื่อคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้
1 คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
1.1 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน
ทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จาำ กัดเพศ รวมถึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย สามารถอุทศิ เวลาและความพยายามให้กบั การเป็นกรรมการบริษทั ฯ
ได้อย่างเต็มที่
1.1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระจะต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา หรือ
เป็นผูม้ อี าำ นาจควบคุม เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทเ่ี คยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาำ นาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอาำ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอาำ นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ มี ลู ค่ารายการตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ หรือตัง้ แต่
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอาำ นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุม และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา
หรือถือหุน้ ร้อยละ 1 ของจำานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
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1.1.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดำาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอาำ นาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำาหน้าทีส่ อบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
1.2 กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ ซึง่ จะต้องได้รบั การรับรองและอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปีหรือทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาำ หนดกรอบในการแต่งตัง้ คณะกรรมการไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีจาำ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมดต้องมีถน่ิ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
3. การเลือกตั้งกรรมการ ให้กระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง การออกเสียง
ลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่ง
อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สำาหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตำ่ากว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามา
เป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ
จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การเสนอ
ชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทัง้ แบบฟอร์มการเสนอชือ่ กรรมการแสดงอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วย
2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
ประธานคณะผู้บริหารได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และ
ดำาเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ได้ โดยดำาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
ข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ทำาให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ทั้งยังมิได้ดาำ รงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน
แต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังไม่มขี อ้ ตกลงทางการค้าหรือรายการทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มี
มูลค่าเกินกว่าที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำาหนด
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อย่างไรก็ดี ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการให้บริษทั ฯ
บริษทั ร่วม และบริษทั ย่อย สามารถทำาธุรกรรมทีอ่ าจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ทัง้ รายการ
ทีท่ าำ ไว้อยูก่ อ่ นแล้ว และ/หรือ ทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญิ ญูชนจะพึงกระทำา
กับคูส่ ญั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องแผนการสืบทอดตำาแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งประธานคณะผู้บริหารและผู้อำานวยการใหญ่ โดยวิธีสรรหาจากบุคคลภายในก่อน หรือจากบุคคลภายนอก
กรณีทจี่ าำ เป็น ทัง้ นี้ ให้รวมถึงหน้าทีใ่ นการวางแผนผูส้ บื ทอดตำาแหน่งต่อไปด้วย โดยลดความเสีย่ งหรือผลกระทบจากการขาดผูส้ บื ทอด
ตำาแหน่งให้มากที่สุด ดังนั้น จึงให้มีแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งอย่างสมำ่าเสมอเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านคุณสมบัติใน
การดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีนโยบาย ดังนี้
1. คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบนโยบายในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำาแหน่งประธาน
คณะผู้บริหารและผู้อาำ นวยการใหญ่ ให้แก่ประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาและดำาเนินการ
2. ประธานคณะผู้บริหารกำาหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถและ Competency ของผู้สืบทอดตำาแหน่งประธาน
คณะผู้บริหาร ผู้อำานวยการใหญ่ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร
3. ผู้อาำ นวยการใหญ่มีหน้าที่ประเมินความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติตาม Competency ของผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน และจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักการของการพัฒนาบุคลากร โดยควบคุมดูแลให้มกี ารพัฒนาตามแผนทีว่ างไว้
ให้ครบถ้วน และประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา โดยการให้ Feed Back อย่างเป็นรูปธรรม
4. ประธานคณะผู้บริหารรายงานผลการพัฒนาผู้บริหารที่เป็นผู้สืบทอดตำาแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการใหญ่ให้คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหาทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการกำ าหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาประจำาปี ซึ่งจะนำาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบในการประชุมกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี
การแต่งตั้งผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ผูด้ าำ รงตำาแหน่งประธาน
คณะผู้บริหารและตำาแหน่งผู้อำานวยการใหญ่ และนำาเสนอขอความเห็นชอบต่อกรรมการบริษัทฯ ในวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทประจำาปี และคณะกรรมการบริษัทฯ นำาเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ถือหุ้นในวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีต่อไป
สำาหรับการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็นหน้าทีค่ ดั เลือกและแต่งตัง้ โดยประธาน คณะผูบ้ ริหาร
และ/หรือ ผู้อำานวยการใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไป
4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ มีเฉพาะบริษัทร่วมจำานวน 3 บริษัทเท่านั้น ในการ
กำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้งผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยกรรมการของบริษัทฯ
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร่วม และเสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการในบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม และกำาหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อนจะลงมติในเรือ่ งสำาคัญในระดับเดียวกับทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ หากเป็นการดำาเนินการ
โดยบริษัทฯ เอง
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกำาหนดให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านโดยตรงในเรือ่ งนัน้ ๆ ทีจ่ ะได้รบั ข้อมูล
ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการกำาหนดระดับชัน้ ของผูม้ สี ทิ ธิในการเข้าไปดูขอ้ มูล โดยมีรหัสผ่าน รวมทัง้ มีนโยบายการใช้ขอ้ มูล
ภายใน ให้คณะกรรมการและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลการดำาเนินงานของบริษัทฯ หรือ
นำาไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจากตำาแหน่งหน้าทีแ่ ละข้อมูลอันเป็นความลับของบริษทั ฯ ก่อนทีข่ อ้ มูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาตามความหนักเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษัทฯ กำาหนดไว้
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บริษัทฯ ได้จัดทำาระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยกำาหนดขอบเขตการรายงาน ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน วิธกี าร
รายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงกำาหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด ซึง่ นอกจากเป็นการสือ่ สารสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องต่อผูม้ หี น้าทีร่ ายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
ที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย
สำาหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้
รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่กาำ หนดไว้ จนกว่า
จะเปิดเผยข้อมูลภายในนั้นต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำาปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
2. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) สำาหรับปี 2559 และไตรมาสที่ 2 ปี 2559
รวม

1,750,000 บาท
550,000 บาท
2,300,000 บาท

7. การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1. การตระหนักในความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและเคารพต่อสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ โดยมีนโยบาย
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกำาหนด ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและนโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิการ
มีส่วนแบ่งในกำาไรของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำาหนดค่าบริการ สิทธิการได้รบั ข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยมุง่ เน้นให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบโดยเท่าเทียมกันและโปร่งใส
รายละเอียดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายการกำากับดูแลกิจการและข้อบังคับของบริษัทฯ
1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นวาระสำาคัญที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำาเนินงานใน
เรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมี
ความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
- บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยกำาหนดวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียดวาระการประชุม
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนการประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมติในวาระต่างๆ ได้ และได้เผยแพร่ขา่ วหนังสือเชิญ
ประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้
แก่กรรมการอิสระผูด้ าำ รงตำาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นทราบเรื่องที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้
- ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมครบทัง้ 12 ท่าน มีประธานคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
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- บริษทั ฯ ได้อาำ นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม โดยก่อนเริม่ การประชุม เลขานุการบริษทั
ได้ชแ้ี จงวิธปี ฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมถึงวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย
- ระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย สามารถใช้สทิ ธิเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของตนด้วยการอภิปราย
ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมได้ทกุ วาระ โดยประธานฯ และผูบ้ ริหารจะให้ความสำาคัญกับทุกคำาถามและตอบข้อ
ซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทัง้ มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มกี ารแจ้งรายชือ่ กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีล่ าประชุม บันทึก
การชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำาเนินการประชุม รวมทั้ง
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม นอกจากนี้ ได้มีการบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามี
ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง
สำาหรับปี 2559 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1105
ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมครบทัง้ 12 ท่าน และได้ดาำ เนินการประชุมตามนโยบายทีก่ าำ หนดไว้ขา้ งต้นทุกประการด้วยกระบวนการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ในลักษณะที่ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริษัทฯ เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้คะแนน
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ของบริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของผูถ้ อื หุน้ และพยายามสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้
- บริษัทแจ้งกำาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ในการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
- บริษทั ฯ มีการจัดทำาหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นภาษาอังกฤษ
ส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้มสี ว่ นร่วม โดยการเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าสำาคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษทั ฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกำาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบงานต่างๆ ให้เฉพาะผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับการปฏิบตั งิ านโดยตรงเท่านัน้ มีการกำาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน สำาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้
รับทราบข้อมูลอันเป็นสาระสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ เพื่อถือปฏิบัติ มีการจัดทำาระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือ
หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยกำาหนดขอบเขตการรายงาน ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน วิธกี ารรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงกำาหนดให้มกี ารรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกไตรมาส ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กาำ หนดไว้อย่างเคร่งครัด
3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และกำาหนดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
เพราะเชือ่ ว่าแรงสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะส่งผลให้ชอ่ื เสียงและภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลกำาไร
ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำาเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้
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พนักงาน

ลูกค้า

คู่ค้า

คู่แข่ง

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทำางาน และยึดหลักคุณธรรม
และความยุตธิ รรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่นาำ ความแตกต่างในเรือ่ งเพศ เชือ้ ชาติ
ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจำากัดโอกาสของพนักงาน ตลอดจนให้ความสำาคัญเรื่องการ
พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำาเป็นต่อ
การปฏิบตั งิ านให้ประสบความสำาเร็จและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า โดยจัดให้มโี ครงการ
ฝึกอบรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ พัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพ
ในงานทีร่ บั ผิดชอบ เช่น โครงการอบรมประกันภัย การพัฒนาความรูร้ ะบบบริหารคุณภาพ การบริหาร
ความเปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน เป็นต้น
นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรูแ้ ละวิทยาการใหม่ๆ เพิม่ เติม ด้วยการให้
ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนำาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายเพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง อันนำาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้ในที่สุด สำาหรับนโยบาย
การพัฒนาพนักงานตลอดจนงบประมาณทีใ่ ช้ไปในปี 2559 แสดงไว้ในรายงาน 56-1 หัวข้อนโยบาย
ในการพัฒนาพนักงาน อนึ่ง นอกจากบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแล้ว การให้สวัสดิการ
ต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ให้แก่พนักงานยังมีมาตรฐานสูงกว่าทีก่ ระทรวงแรงงานกำาหนด เช่น การจัดตัง้
กองทุนสำารองเลีย้ งชีพ การจัดทำาแผนประกันชีวติ และสุขภาพให้กบั พนักงานและครอบครัว การจัดการ
ดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานทุกระดับ การดำาเนินกิจกรรม 5ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน
การทำางานให้มคี วามปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย เป็นต้น
บริษัทฯ เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
ความต้องการของลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม อีกทั้งการชดใช้ค่าเสียหาย บริษัทฯ ได้ยึดหลัก
ความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ ตระหนักถึงความสำาคัญในเรือ่ งการให้ขอ้ มูลข่าวสารและความรู้
แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ
บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า บริษัทฯ จึงให้ความเสมอภาคในเรื่อง
ของการคัดเลือกคู่ค้าและการประเมินผลงาน โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า
และการประเมินผลงานไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เปิดโอกาสให้คคู่ า้ ได้แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ ในการดำาเนิน
ธุรกิจร่วมกัน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความเสมอภาคแก่คู่ค้าในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ทัดเทียมกันอีกด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้า บริษัทฯ จะไม่นาำ ข้อมูลความลับ
ทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน มารยาททางธุรกิจ ข้อกำาหนดของกฎหมาย
อย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือ
ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จะมุง่ เน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของลูกค้า
และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม
บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บนพื้นฐานของ
ความซือ่ สัตย์และเป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ หรือมีเหตุทำาให้ผิดนัดชำาระหนี้
บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงบริหารจัดการเงินทุนให้มโี ครงสร้างทีเ่ หมาะสม เพือ่
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
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สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน การช่วยพัฒนาสังคมในการจ้างแรงงานผู้พิการ การส่งเสริม
และให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสมำ่าเสมอ เช่น คณะผู้บริหาร
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียนยากจน การพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบา้ นพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี การสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ สร้างเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสูก่ จิ กรรมจิตสาธารณะการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโครงการ BKI ร่วมใจ No Foam กับตาวิเศษ โครงการสาทรโมเดล
รวมถึงการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานได้มสี ว่ นร่วมและตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการปฏิบตั ติ นให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมซึง่ ทุกกิจกรรมบริษทั ฯ ได้มกี ารดำาเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืน
สำาหรับกิจกรรมที่ดำาเนินการตลอดปี 2559 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com
ภาครัฐ
บริษทั ฯ มุง่ ดำาเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ กำาหนดของกฎหมายและและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
ให้ความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำากับดูแลบริษัทฯ
โดยการเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอ เพือ่ แสดงถึงความโปร่งใส
ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
พนักงาน เพื่อสามารถนำาหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งด้านการพัฒนา
คูม่ อื การทำางาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ นอกจากเพือ่ ประโยชน์
ด้านธุรกิจแล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึง่ ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลงานใดๆ
ทีพ่ นักงานสร้างขึน้ ในระหว่างการเป็นพนักงานของ บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ เป็นผูม้ อบหมายหรือใช้ขอ้ มูล
ของบริษทั ฯ หรือเป็นงานทีเ่ รียนรูจ้ ากบริษทั ฯ งานดังกล่าวให้ถอื เป็นกรรมสิทธิข์ องบริษทั ฯ แต่เพียง
ผูเ้ ดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับอืน่ ๆ ของบริษทั ฯ
โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั ฯ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังกำาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกัน
การกระทำาผิดกฎหมายลิขสิทธิแ์ ละพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
สื่อสารให้ทราบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด โดยห้ามการเรียกร้อง ดำาเนินการให้หรือยอมรับการคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ ห้ามการใช้
อำานาจหน้าทีไ่ ม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ น่ื ห้ามการเสนอ
ผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ห้ามรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยง
รับรองอืน่ ใดเกินกว่าความจำาเป็น ห้ามสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อน่ื ใด ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
ให้แก่พรรคการเมือง กลุม่ ทางการเมือง และห้ามบริจาคเงินหรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บคุ คลอืน่ หรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดอบรมความรู้ให้แก่
พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงสำานักตรวจสอบได้ตรวจและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้จัดช่องทางอำานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียน
และการรับข้อร้องเรียน
ในเรื่องที่อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ การกระทำาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
จรรยาบรรณ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันมายังคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เลขานุการบริษัท สำานักตรวจสอบ และศูนย์ควบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรียนโดยตรง
ด้วยวาจาหรือทำาเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งเป็นจดหมาย ผ่านทาง E-Mail หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ
สำาหรับรายละเอียดวิธีการร้องเรียนสามารถศึกษาได้จากนโยบายการแจ้งเบาะแสที่ปรากฏอยู่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
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4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
อย่างเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ข้อมูลสำาคัญที่เปิดเผยโดยสรุปมีดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
3. จัดทำารายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง และนโยบายเกีย่ วกับ
การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
4. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำานวนครัง้ ของการประชุมและจำานวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
6. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
7. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
5) แบบ 56-1 และรายงานประจำาปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้
6) โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้น
7) หนังสือเชิญประชุมสามัญ
8) รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9) ข้อบังคับบริษัท
10) นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
11) จรรยาบรรณสำาหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท
12) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
13) นโยบายการแจ้งเบาะแส
14) โครงสร้างองค์กร
15) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
4.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ
ตลอดปี 2559 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้
1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ เนือ่ งจากธุรกิจประกันวินาศภัยจำาเป็นต้องอาศัยบุคลากรทีม่ คี วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจทีย่ าวนาน เพือ่ นำาพาบริษทั ฯ ให้บรรลุผลสำาเร็จทีไ่ ด้ตง้ั ไว้ อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการของบริษทั ฯ
และคณะกรรมการของบริษทั ฯ ตัง้ อยูบ่ นหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ แม้ประธาน
กรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ แต่สดั ส่วนคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมด ทำาให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสและรัดกุม
2) บริษัทฯ ไม่ได้กำาหนดจำานวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไปดำารงตำาแหน่งไว้ และวาระ
การดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ เนื่องจากเกรงว่าจะทำาให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาดำารง
ตำาแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มกี ารทบทวนจำานวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละท่านดำารงตำาแหน่งอย่างสมำา่ เสมอทุกปี
และกรณีทจี่ ะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ดาำ รงตำาแหน่งต่อไปนัน้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความจำาเป็น ทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำางบการเงินของบริษทั ฯ ทีส่ ามารถแสดงรายละเอียด
ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษทั ฯ ตามมาตรฐานการบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสมำา่ เสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั
การรับรองจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้
ในรายงานประจำาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ด้วย
4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอียด
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นรอบปีทผ่ี า่ นมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องทราบถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อมูลทีส่ าำ คัญอืน่ ๆ ของกรรมการทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้บริษทั ฯ ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจได้
4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
นอกจากการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุน และบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อเพือ่ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail Address
ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
4.6 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีส่ าำ คัญในการตัดสินใจ
เกีย่ วกับนโยบายและกลยุทธ์ทส่ี าำ คัญของบริษทั ฯ และดูแลให้มน่ั ใจว่าคณะผูบ้ ริหารได้นาำ นโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบตั ติ ามทีก่ าำ หนดไว้
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เพือ่ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้นาำ หลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ มี าปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
2) วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
บริษัทฯ กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 23 ซึ่งบริษัทฯ
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อคณะอนุกรรมการ
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่
เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการของบริษทั ฯ กรรมการทุกท่านเป็นผูม้ บี ทบาทสำาคัญในการพิจารณากำาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจทีส่ าำ คัญของบริษทั ฯ และทบทวนเป็นประจำาทุกปี ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนติดตามกำากับดูแล
ให้ฝา่ ยบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแนวนโยบายทีก่ าำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้อง
รายงานผลการดำาเนินกิจการให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังมีสว่ นร่วมในการพิจารณา
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ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการดำาเนินการของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นระยะๆ ด้วย และในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำาเนินการ
ทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
การใช้อำานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะคำานึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อย่างซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทัง้ กำากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูอ้ นุมตั จิ ดั ทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็นลายลักษณ์อกั ษรครัง้ แรก
ในปี 2548 และได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารปรับปรุงอีก 6 ครัง้ โดยได้มอบหมายให้คณะผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบตั ิ เพือ่ รายงาน
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มคี วามทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนวปฏิบตั อิ นั เป็นมาตรฐาน
สากลยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 ได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ในส่วนของการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้มีความเข้มงวด
มากขึ้น สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
สำาหรับรายละเอียดนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com
3) จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั จิ ดั พิมพ์จรรยาบรรณของบริษทั ฯ มอบให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ
ทุกคน รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษทั ฯ ไว้ใน Intranet เพือ่ สือ่ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ที บี่ ริษทั ฯ มุง่ หวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ
และยึดเป็นคติประจำาใจในการปฏิบตั ติ ามอย่างสมำา่ เสมอ โดยกำาหนดให้เป็นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้
การบังคับบัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมหลักสูตร
จรรยาบรรณของบริษทั ฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทกุ คนอย่างสมำา่ เสมอ โดยในปี 2559 ได้มกี ารปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั เพือ่ สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้
รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาำ หนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน โดยกำาหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณสำาหรับกรรมการและพนักงาน นอกจากนัน้ ยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ดูแล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้มี
การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำาคัญ เสมือนกับการทำารายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 ) ด้วย
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ เรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5) ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ เล็งเห็นความสำาคัญของระบบการควบคุมภายใน ทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน
โดยมีการกำาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและอำานาจในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจน
อีกทัง้ ยังกำาหนดให้คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ทำาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ อย่างน้อย
ปีละครั้ง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีสาำ นักตรวจสอบทำาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อมั่นใจ
ว่าการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน ได้ดาำ เนินการตามระเบียบวิธปี ฏิบตั ทิ ก่ี าำ หนด ตลอดจนสอดคล้องข้อกำาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยมีสายการบังคับบัญชาและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ สนับสนุนให้สาำ นักตรวจสอบมีความอิสระ สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างเต็มที่ โดยปราศจากการแทรกแซงอันส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงานและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานมีความสอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแล รวมถึงเป็น
ไปตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งสำานักกำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
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- สำานักกำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การกำาหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ พร้อมประเมินความเหมาะสมของวิธกี ารปฏิบตั งิ านภายในบริษทั ฯ รวมทัง้
ติดตามทันทีเมื่อเกิดความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม และศึกษาวิเคราะห์ ให้คำาปรึกษาแนะนำาเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบ
ข้อบังคับ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลติดตามอย่างสมำ่าเสมอ
- ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร ขึ้นตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำาหนด
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบตั กิ ารบริหารความเสีย่ งร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง กำาหนดกรอบและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมจัดทำาดัชนีชี้วัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และให้คำาปรึกษา แนะนำาขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงแก่
หน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบใน
การกำาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยนโยบายการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวจะนำาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
เป็นประจำาทุกปี อีกทัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ งจะติดตามดูแลความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม รวมถึง
ทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการปฏิบตั ติ ามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนสือ่ สารให้พนักงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนำาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และจัดส่งให้สาำ นักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
1) กำาหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมี
การแจ้งกำาหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบกำาหนดการดังกล่าวเพือ่ ให้กรรมการแต่ละ
ท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สำาหรับปี 2559
การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามกำาหนดการที่แจ้งไว้เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการทั้งชุด
2) การพิจารณากำาหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ วบรวมเรือ่ งทีส่ าำ คัญทีจ่ ะกำาหนดเป็นวาระการประชุม
นำาเสนอต่อท่านประธานกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบแล้วจัดเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาใน
แต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท
3) การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดทำาหนังสือเชิญประชุมกรรมการ และนำาส่ง
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้มเี วลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ ในปี 2559 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุมให้กรรมการแต่ละท่านภายในกำาหนดทุกครั้ง
4) การดำาเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นและซักถามรายละเอียด
เกีย่ วกับผลการดำาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง การควบคุม ดูแล และอืน่ ๆ ได้ทกุ เรือ่ งโดยไม่จาำ กัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่างๆ
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวชัดเจน เลขานุการบริษัท
จะบันทึกการประชุมแบบสรุปประเด็นทีส่ าำ คัญพร้อมมติของทีป่ ระชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุม
คณะกรรมการครั้งถัดไป และในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการอ้างอิง
และสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก
5) การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกครัง้ ตลอดปี 2559 จะมีผบู้ ริหาร
ระดับสูง ได้แก่ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร กรรมการและผู้อำานวยการใหญ่ และผู้อาำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เข้าร่วม
ประชุม เพื่อตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง
6) การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้มีการประชุมกันทุกเดือน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำา
รายงานผลการดำาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจำาทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่าง
สมำา่ เสมอ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถกำากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ กรรมการ
ยังสามารถขอคำาชีแ้ จงหรือขอตรวจเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาเพิม่ เติมได้จากประธานคณะผูบ้ ริหาร หรือเลขานุการบริษทั ด้วย
172

7) การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัตินโยบายสนับสนุน
ให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูอ้ าำ นวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม
ตลอดปี 2559 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังมิได้มีการประชุมระหว่าง
กันเองแต่อย่างใด
สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2559 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อ การจัดการ เรือ่ งคณะกรรมการบริษทั
5.5 กระบวนการกำาหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั บริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ
ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือทีม่ ผี ลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการนีไ้ ด้มอบหมายให้คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ทำาหน้าที่พิจารณาโดยคำานึงถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ประเมินผลงาน
ผูบ้ ริหารสูงสุด และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เป็นประจำาปีทกุ ปี เพือ่ นำาไปใช้ในการกำาหนดค่าตอบแทน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในปี 2559 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในระบบ
การกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดปฐมนิเทศพร้อมมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ด้วย
สำาหรับปี 2559 กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
รายชื่อ
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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หลักสูตร
- หลักสูตร Driving Company Success
with IT Governance (ITG)
รุ่นที่ 2/2559
- CG Forum 2/2016
เรื่อง สุจริต ระมัดระวัง
เกราะคุ้มกันกรรมการ
- The UK Experience on Implementing
the Enhanced Auditor Reporting

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทั ฯ
และผูบ้ ริหารมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดให้มแี ละรักษาไว้ซง่ึ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสีย่ ง ซึง่ ช่วย
ให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาำ หนดไว้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2559 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย
ได้ทาำ การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำาหน้าที่ในการกำากับดูแล (Oversight) และพัฒนา
การดำาเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำาหนดอำานาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกำาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจจะกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบาย
ที่กำาหนดไว้นั้นนำาไปสู่การปฏิบัติได้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำาเนินไปได้ตามที่กาำ หนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดำาเนิน
ไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ การควบคุมภายในยังดำาเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่มีข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน มีการควบคุม ดูแล
ป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินฯ ของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษทั ฯ คือ บริษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุม ดูแล ป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของนายวิเชียร โมลีวรรณ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
คุณสมบัตขิ องหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของนางสาวอุมาพร หวลบุตตา
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ข้อมูลรายละเอียด คุณสมบัตขิ องหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ
มีดังนี้
รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ตามโครงสร้างองค์กรของบริษทั ฯ ได้กาำ หนดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ อยูภ่ ายใต้การกำากับดูแลของนายวิเชียร โมลีวรรณ
โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีรายละเอียดและคุณสมบัติ ดังนี้
นายวิเชียร โมลีวรรณ
หน่วยงาน
ตำาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การทำางาน

การอบรมและดูงาน

สำานักตรวจสอบ (Internal Audit Office)
รองผู้อาำ นวยการอาวุโส
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
- รองผูอ้ าำ นวยการอาวุโสสำานักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั
- ผู้จัดการสำานักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย พ.ค. - ธ.ค. 2558
- ผู้จัดการสำานักกำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2557 - พ.ค. 2558
- Head of Compliance and Enterprise Risk Management
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
- Anti-Corruption The Practical Guide
- Integrated Risk Management & Strategy
- กลยุทธ์การลงทุนสำาหรับธุรกิจประกันภัย
- GRC : Governance Risk Compliance

รายละเอียดหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
หน่วยงาน
สำานักกำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Office)
ตำาแหน่ง
รองผู้อาำ นวยการ
คุณวุฒิการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
ประสบการณ์การทำางาน
- รองผู้อาำ นวยการสำานักกำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2558 - ปัจจุบัน
- รองผู้อาำ นวยการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2558 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการส่วนตรวจสอบปฏิบัติการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2557 - 2558
- Head of Operations Audit บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
- ผู้ช่วยผู้จัดการสำานักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2547 - 2549
การอบรมและดูงาน
- Governance as a Driving Force for Business Sustainability
- Risk Oversight : High Priority of the Board
- KPI KRI และ KCI กับการบริหารความเสี่ยง
- Risk & Capital Management
- การบริหารความเสี่ยงองค์กร
- การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ทะเบียนเลขที่
เริ่มกิจการ
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ที่ตั้ง : สำานักงานใหญ่

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)
0107536000625
ปี 2490
รับประกันวินาศภัย
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อาคารกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 8888
โทรสาร 0 2610 2100
รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620
www.bangkokinsurance.com

สาขาและสำานักงาน
กาญจนบุรี
591, 593 ถนนแสงชูโตใต้ ตำาบลปากแพรก อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 7565 โทรสาร 0 3451 3391
กาญจนาภิเษก
9/30 หมู่ 8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0 2865 3300 โทรสาร 0 2865 3311
ขอนแก่น
345 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4324 1090-4 โทรสาร 0 4324 1095
จันทบุรี
555/7-8 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำาบลท่าช้าง อำาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0 3930 1412-6 โทรสาร 0 3930 1417
ฉะเชิงเทรา
665/7 ถนนศุขประยูร ตำาบลหน้าเมือง อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3898 1389-91 โทรสาร 0 3898 1397
ชลบุรี
209/21-22 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3312 3545 โทรสาร 0 3312 3592
ชุมพร
168/1-2 หมู่ 5 ตำาบลวังไผ่ อำาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0 7765 8734-7 โทรสาร 0 7765 8738
เชียงราย
124/9 หมู่ 4 ตำาบลริมกก อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5371 7291-4 โทรสาร 0 5371 7295
เชียงใหม่
102 ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง ตำาบลช้างเผือก อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5321 9182-6 โทรสาร 0 5322 3644
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ตรัง
50/17-18 หมู่ 10 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำาบลโคกหล่อ อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7558 2848-51 โทรสาร 0 7558 2847
นครปฐม
176, 178 ถนนทรงพล ตำาบลลำาพยา อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3427 3055-8 โทรสาร 0 3427 3060
นครราชสีมา
22/6 ถนนมิตรภาพ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 5288-93 โทรสาร 0 4424 5500
นครศรีธรรมราช
6/33-34 ซอยทวินโลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7577 4636-9 โทรสาร 0 7577 4640
นครสวรรค์
49/52-53 หมู่ 5 ถนนไกรลาศ ตำาบลนครสวรรค์ตก อำาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5688 2341-5 โทรสาร 0 5688 2347
พระนครศรีอยุธยา
138/5-6 หมู่ 3 ตำาบลไผ่ลิง อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3532 3191 โทรสาร 0 3532 3173
พัทยา
131/27-28 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3841 1213-8 โทรสาร 0 3842 5209
พิษณุโลก
362/19 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำาบลอรัญญิก อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5530 4291-5 โทรสาร 0 5530 4296
ภูเก็ต
101/9 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำาบลกะทู้ อำาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0 7630 4055-8 โทรสาร 0 7630 4059
มุกดาหาร
81/6 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำาบลศรีบุญเรือง อำาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0 4261 4245 โทรสาร 0 4261 4249
แม่สอด
11/32-33 ถนนสายเอเซีย ตำาบลแม่สอด อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ 0 5553 6517-20 โทรสาร 0 5553 6521
ร้อยเอ็ด
295, 295/1 ถนนเทวาภิบาล ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 2521-4 โทรสาร 0 4351 2530
177

ระยอง
313/6-7 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท (บายพาส 36) ตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3891 5818, 0 3891 5825-7 โทรสาร 0 3891 5808
รังสิต
52/18 หมู่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำาบลบางพูน อำาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2567 1121 โทรสาร 0 2567 2180
ราชบุรี
159/27-28 ถนนเพชรเกษม ตำาบลหน้าเมือง อำาเภอเมืองราชบุรี 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 ตำาบลดาวเรือง อำาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 3671 3713-6 โทรสาร 0 3671 3718
สุราษฎร์ธานี
84/25 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ตำาบลมะขามเตี้ย อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7727 3806-9 โทรสาร 0 7727 3805
สุรินทร์
369/1-2 หมู่ 16 ตำาบลสลักได อำาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0 4455 8620-1, 0 4455 8654-5, 0 4455 8661-2 โทรสาร 0 4455 8662
หัวหิน
66/115-116 ถนนเพชรเกษม ตำาบลหัวหิน อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 0 3252 2090-4, 0 3252 2099 โทรสาร 0 3252 2099
หาดใหญ่
830 ถนนเพชรเกษม ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7422 0961 โทรสาร 0 7423 2576
อรัญประเทศ
4-5 ถนนธนะวิถี ตำาบลอรัญประเทศ อำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 0 3723 2673-6 โทรสาร 0 3930 1417
อุดรธานี
154/6 หมู่ 2 ตำาบลนาดี อำาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4293 1585-7, 0 4293 1609 โทรสาร 0 4293 1610
อุตรดิตถ์
2/48-49 ถนนเจริญธรรม ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5541 6560-3 โทรสาร 0 5541 6564
อุบลราชธานี
949/9 ถนนชยางกูร ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 2081-4 โทรสาร 0 4531 2085
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สาขาย่อย
เกษตร-นวมินทร์
111/19 หมู่ 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 23 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
สำานักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 54/75 ถนนศรีพังงา ตำาบลกระบี่ใหญ่ อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
เกาะสมุย
สำานักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 163/45 หมู่ 1 ตำาบลแม่นำ้า อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
นราธิวาส
สำานักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 366 ถนนพิชิตบำารุง ตำาบลบางนาค อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
ปราณบุรี
พอร์ทเทรท เรสซิเดนซ์ 26/2 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำาบลเขาน้อย อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77120
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
ปัตตานี
สำานักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 7/39 ถนนหนองจิก ตำาบลสะบารัง อำาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
ระนอง
ระนองริเวอร์วิว 116/27 หมู่ 2 ตำาบลบางริ้น อำาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
ลพบุรี
หจก. เจอาร์ดี แกรนด์ เพลส 109/3 หมู่ 3 ตำาบลป่าตาล อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
ลำาปาง
เดอะบูทีค 171/1 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ตำาบลพระบาท อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง 52000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
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BKI Care Station จุดบริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 5
โทรศัพท์ 0 2160 3808, 09 0197 3925 โทรสาร 0 2160 3808

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 4292 1473, 08 4388 3129 โทรสาร 0 4292 1473

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 4328 8136, 08 5485 7593 โทรสาร 0 4328 8136

เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 4542 2400, 08 1172 9608 โทรสาร 0 4542 2400

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 2835 3261, 08 1833 6402 โทรสาร 0 2835 3261

เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 7624 8084, 08 1737 0053 โทรสาร 0 7624 8084

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 3805 3947, 08 1934 4416 โทรสาร 0 3805 3947

เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 4
โทรศัพท์ 0 2646 1850, 08 1833 6254 โทรสาร 0 2646 1850

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 5317 9841, 08 1702 0610 โทรสาร 0 5317 9841

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 2550 1327, 08 9967 7451 โทรสาร 0 2550 1327

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 4
โทรศัพท์ 0 2884 8282, 08 4751 7179 โทรสาร 0 2884 8282

เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2477 7013, 08 4360 7380 โทรสาร 0 2477 7013

เซ็นทรัลพลาซา พระราม2 ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 2872 4060, 08 1373 8400 โทรสาร 0 2872 4060

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

เซ็นทรัลพลาซา พระราม3 ชั้น 4
โทรศัพท์ 0 2673 5512, 08 9967 7455 โทรสาร 0 2673 5512

เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 2454 5348, 08 4360 7375 โทรสาร 0 2454 5348

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 5533 8485, 09 0197 3924 โทรสาร 0 5533 8485

พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 2746 0315, 08 5485 7592 โทรสาร 0 2746 0315

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 2525 4566, 08 1875 0203 โทรสาร 0 2525 4566

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น BF
โทรศัพท์ 0 2958 0787, 08 1832 7767 โทรสาร 0 2958 0787

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ชั้น G
โทรศัพท์ 0 2970 5726, 08 4360 7400 โทรสาร 0 2970 5726

แฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2947 5670, 08 1373 7951 โทรสาร 0 2947 5670

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 2937 0187, 08 1172 9459 โทรสาร 0 2937 0187

สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 4
โทรศัพท์ 0 2632 0194, 08 9204 9798 โทรศัพท์ 0 2632 0194

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 7760 2705, 08 1902 4875 โทรสาร 0 7760 2705
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ประเภทของการรับประกันภัย
การประกันอัคคีภัย
-

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยสิทธิการเช่า
การประกันธุรกิจหยุดชะงัก
การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
สำาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

-

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย

- การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล
- การประกันภัยตัวเรือ
- การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

-

การประกันภัยยานยนต์
- การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
- การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล
-

การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา
การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
การประกันภัยหม้อกำาเนิดไอนำ้าและถังอัดความดัน
การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
การประกันภัยเครื่องจักร

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การประกันภัยอุบัติเหตุสำาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
การประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
การประกันภัยโรคมะเร็ง
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล
การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำาหรับธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์
การประกันภัยผู้โดยสารเรือสำาหรับโดยสาร
การประกันภัย 200 สำาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
การประกันภัยโรคมะเร็งพลัสอุบัติเหตุ

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
-

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
การประกันภัยโจรกรรม
การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
การประกันภัยกระจก
การประกันภัยสำาหรับเงิน
การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา
การประกันภัยเบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี
การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย
การประกันภัยร้านทอง
การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
การประกันภัยสำาหรับการขยายระยะเวลา
การรับประกันของอุปกรณ์เครื่องใช้
- การประกันภัยเพื่อผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
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การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
การประกันภัยความรับผิดสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำาหรับโรงพยาบาล
การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำาหรับสถาปนิกและวิศวกร
การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุม ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่อง
ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมาย
ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ
-

การประกันภัยความซื่อสัตย์
การประกันภัยอิสรภาพ
การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
การประกันภัยสำาหรับผู้จัดงาน
การประกันภัยพร้อมสรรพสำาหรับเจ้าบ้าน
การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
การประกันภัยร้านค้า
การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของตัวเครื่องบินและอะไหล่
การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำาหรับลูกเรือและผู้บริหารการบิน
การประกันภัยผู้คำ้าประกันเงินกู้
การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9991
SET Contact Center: 0 2009 9999
email: SETContactCenter@set.or.th
www.set.or.th/tsd
ผู้แทนผู้ถือหุ้น
-ไม่มีผู้สอบบัญชี
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
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
สำานักงานมนูกิจทนายความ
59/6 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2221 3466
โทรสาร 0 2221 3191
ที่ปรึกษาทางการเงิน
-ไม่มีสถาบันการเงินที่ติดต่อ
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
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รองปกหลัง
ใช้ไฟล์ปก

ปกหลัง
ใช้ไฟล์ปก

