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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจด้ำนรับประกันวินำศภัยทุกประเภท 

ได้แก่ กำรประกันอัคคีภัย ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้ง

กำรรับประกันภัยต่อ โดยเริ่มด ำเนินกิจกำรตั้งแต่ปี 2490  ต่อมำบริษัทฯ ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2521 และแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนในปี 2536  ปัจจุบันบริษัทฯ 

ด ำเนินกิจกำรมำด้วยควำมมั่นคงเข้ำสู่ปีที่ 68  มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้ำนบำท อันประกอบด้วย           

หุ้นสำมัญ 106.47 ล้ำนหุ้น และมูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

1.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้ำ” เน้นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนด้วยฐำนกำรเงิน   

ที่มั่นคงและแข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลำกหลำย  และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ

อย่ำงตรงใจ โดยด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของกำรจัดกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมืออำชีพ กำรพัฒนำ

ศักยภำพบุคลำกรและเทคโนโลยี และกำรเป็นบริษัทธรรมำภิบำลที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ บรษิัทฯ จึงมีปรัชญำในกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี ้ 

 ด้านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และการบริการ 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ซ่ือตรง ยุติธรรม สนองความต้องการ ด้วย

ทีมงานมืออาชีพ สร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธา ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและกิจการ 

ในเครือให้กระชับแน่นแฟ้นตลอดไป 

 ด้านการท างาน 

 บริษัทฯ มุ่งพัฒนำระบบข้อมูล ระบบงำน และระบบเทคโนโลยีให้เป็นมำตรฐำนสำกล โดย   

บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภำคเอเชียท่ีได้รับประกำศนียบัตรรับรอง

คุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9002 ในด้ำนกำรบริกำรของฝ่ำยประกันภัยยำนยนต์  จำก Bureau Veritas 

Quality International (BVQI) สถำบันที่ได้รับกำรยอมรับทั่วโลกเมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2540  และบริษัทฯ ได้

ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพในทุกระบบงำนของส ำนักงำนใหญ่ สำขำ และส ำนักงำนในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลเมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2543  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ 

ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2545 และได้รับกำรรับรองคุณภำพ ISO 9001 : 2008  เมื่อวันที่ 20 
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พฤษภำคม 2552 จำก BVQI โดยสถำบันรับรองคุณภำพ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)  

ซ่ึงเป็นผลจำกกำรที่บริษัทฯ ได้รักษำมำตรฐำนคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  และล่ำสุดในปี 2557 ที่

ผ่ำนมำนี้ บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO/IEC 27001 : 2005 จำกบริษัท เอเจเอ รีจิสตรำส์ 

จ ำกัด  เนื่องด้วยบริษัทฯ มีกำรจัดท ำระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ( Information 

Security Management) ในส่วนของบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลส ำรองได้

เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ช่วยเพ่ิมควำมปลอดภัยให้กับข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ขององค์กร   

 ด้านการพนักงาน 

 บริษัทฯ มุ่งสรรหำและรักษำบุคลำกรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมำร่วมงำน  

เน้นกำรอบรมและพัฒนำพนักงำนให้มีควำมก้ำวหน้ำ  มีกำรประเมินผลงำนอย่ำงเป็นระบบ ให้

ผลตอบแทนและจัดสวัสดิกำรอย่ำงยุติธรรมและจูงใจ  รวมทั้งจัดบรรยำกำศในกำรท ำงำนและกิจกรรม

สันทนำกำรต่ำง ๆ ให้พนักงำนได้รู้สึกผ่อนคลำย ตำมแนวคิด Work Life Balance นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยัง

เน้นให้พนักงำนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น ท ำงำนเป็นทีม ส่งเสริมบรรยำกำศกำรท ำงำนให้เกิด

ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เปิดเผยและจริงใจ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อสร้ำงผลประโยชน์แก่องค์กร 

 ด้ำนสังคม 

 บริษัทฯ ได้ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับตระหนักถึงควำมส ำคัญ

ของ กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำง

ยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบำยสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในดำ้นต่ำง ๆ  มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น

ที่กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข  บรรเทำสำธำรณภัย กำรพัฒนำชุมชนและส่ิงแวดล้อม กำร

ท ำนุบ ำรุงศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม   

 จำกกำรด ำเนนิธุรกิจอย่ำงก้ำวหน้ำ มั่นคง และมีกำรรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลำกว่ำ 60 ปี
ของกำรด ำเนินธุรกจิ ส่งผลให้บริษัทฯ ไดร้ับพระรำชทำนตรำตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2547  ซ่ึงถือเป็น       
สิริมงคล และเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนที่ได้รับพระรำชทำน      
พระบำรมีปกป้องในครั้งนี้ ตรำตั้งพระรำชทำนนี้เปน็ประดุจเอกสำรรับรองว่ำบริษัทท่ีได้รับพระรำชทำน   
ได้ประกอบธุรกิจกำรค้ำโดยซ่ือสัตย์สุจริต ตั้งอยูใ่นศีลธรรม มีหลักฐำนมั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่มหำชน
ทั้งหลำย และเพื่อเป็นก ำลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็นกำรส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ
อย่ำงม่ันคงตลอดไป 

ทั้งนี้ ปี 2557  บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ำเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งส้ิน 16,717 ล้ำนบำท เติบโตทีร่้อยละ 
6.0โดยกลยุทธ์หลักในกำรด ำเนนิงำนคือ กำรเพิ่มอัตรำกำรต่ออำยุ  เพิ่มเบี้ยประกันภยัใหม่โดยกำรขยำย
ตลำดลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงต่อเนื่อง กำรขยำยตลำดสู่ภูมภิำค โดยเปิดสำขำใหม่ เพื่อกำรให้บริกำรที่ท่ัวถึง 
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ครอบคลุมท่ัวประเทศและรองรับโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจจำกกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน
(AEC)  เช่นเดียวกับกำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจประกันภัยในประเทศกลุ่มอำเซียนเพิ่มเติม 
ส ำหรับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนัน้ บรษิัทฯ เน้นกำรท ำงำนด้วยระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรจัดสรร
ประกันภัยต่อที่มีประสิทธิภำพ มกีำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยพัฒนำระบบกำรท ำงำน เพื่อกำรให้ 
บริกำรลูกค้ำท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้งยังคงมุ่งพฒันำทักษะกำรท ำงำนของบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั 
การเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษัทฯ   

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด                                                                                           
ลกัษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา   

กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2557 ยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีอัตรำกำร

เติบโตของ GDP เพียงร้อยละ 0.7 (ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) 

เทียบกับปีก่อนหน้ำที่ เติบโตร้อยละ 2.9 ซ่ึงเป็นผลกระทบจำกปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง

ภำยในประเทศที่เริ่มตั้งแต่ปลำยปี 2556 และยืดเยื้อจนถึงช่วงครึ่งปีแรก  ซ่ึงท ำให้กำรบริโภคและกำร

ลงทุนของภำคเอกชนและภำครัฐชะลอตัว แม้ว่ำในช่วงครึ่งปีหลังสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง             

จะคล่ีคลำยลง ท ำให้รัฐบำลสำมำรถออกนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ ที่เป็นรูปธรรมออกมำได้  และ       

นักลงทุนตลอดจนผู้บริโภคเริ่มมีควำมเชื่อมั่นที่จะจับจ่ำยใช้สอยและลงทุนมำกขึ้นก็ตำม นอกจำกนี้กำรที่

ภำวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและรำคำสินค้ำเกษตรในตลำดโลกตกต่ ำ ได้ส่งผลให้กำรส่งออกไทยมีอัตรำ

กำรเติบโตติดลบ รวมท้ังก ำลังซ้ือของผู้บริโภคยังลดลงจำกปัญหำหนี้ภำคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอัน

น ำไปสู่ควำมเข้มงวดในกำรพิจำรณำอนุมัติสินเช่ือที่อยู่อำศัยหรือรถยนต์ของสถำบันกำรเงิน  

จำกปัจจัยลบต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผนวกกับอัตรำเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่ลดลง จำก

ภำวะกำรแข่งขันที่สูงของบริษัทประกันภัยต่อต่ำงประเทศและกำรไม่มีภัยพิบัติขนำดใหญ่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ  อีกทั้งกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย ที่ไม่สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณได้ทัน

ภำยใน       ปี 2557 นั้น ได้ส่งผลให้ภำพรวมของธุรกิจประกันวินำศภัยในปี 2557 มีอัตรำกำรเติบโตของ

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเพียงร้อยละ 1.1 โดยเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโตร้อยละ  5.1 ในขณะที่เบี้ย

ประกันภัยอัคคีภัย ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง ขยำยตัวลดลงท่ีร้อยละ 6.4 และ ร้อยละ 0.2 ตำมล ำดับ 

ส ำหรับประกันภัยรถยนต์ ได้รับผลกระทบจำกยอดจ ำหน่ำยรถยนต์ใหม่ที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง

นับตั้งแต่กำรส้ินสุดนโยบำยรถคันแรก โดยยอดจ ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศปีนี้เท่ำกับ  881,832 คัน ลดลง



56-1-57 

หน้า 4 
 

ร้อยละ 33.7 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซ่ึงขยำยตัวลดลงท่ีร้อยละ 7.2 ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์รับโดยตรง

ของปี 2557 หดตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำท่ีเติบโตร้อยละ 14.0 

แม้สภำวะเศรษฐกิจโดยรวมจะมีปัจจัยลบหลำยประกำร แต่บริษัทฯ  สำมำรถสร้ำงผล

ประกอบกำรในปี 2557 ได้ในระดับท่ีน่ำพอใจ คือ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,778.8 ล้ำนบำท ซ่ึง

หดตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปี 2556 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจำกกำรรับประกันภัย 1,534.2 ล้ำน

บำท และเมื่อรวมรำยได้สุทธิจำกกำรลงทุนและรำยได้อ่ืน 1,166.5 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทฯ มีก ำไรก่อนหัก

ภำษีเงินได้  2,700.7 ล้ำนบำท  และก ำไรสุทธิ 2,305.8 ล้ำนบำท  ซ่ึงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.9  คิดเป็นก ำไร

ต่อหุ้น 21.66 บำท สูงขึ้นจำกปีก่อนที่เท่ำกับ 16.42 บำท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรเมื่อวันที่ 27 

กุมภำพันธ์ 2558 มีมติจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 3.75 บำท รวมทั้งปี 2557 

บริษัทฯจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุ้นละ 12 บำท 

ด้ำนฐำนะควำมมั่นคงทำงกำรเงิน บริษัทฯ มีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital 

Adequacy Ratio: CAR) ณ ส้ินเดือนกันยำยน 2557 สูงถึงร้อยละ 273.8 นอกจำกนี้ สถำบัน Standard & 

Poor’s (S&P) ได้จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับ A-(Strong)/Stable และ

สถำบันจัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมินบริษัทฯอยู่ในระดับ A- (Excellent) Outlook Stable สะท้อนให้

เห็นถึงควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจประกันวินำศภัย ด้วยผลประกอบกำรที่ดี และฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง  

ด้ำนกิจกรรมเพื่อสังคม ยังคงเป็นส่ิงท่ีบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องมำโดย

ตลอด โดยในปีนี้มีกำรท ำกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ เพื่อกำรพัฒนำชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

อย่ำงต่อเนื่องหลำยโครงกำรเช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท  ได้แก่ 

1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดส่วนเงินลงทุนรอ้ยละ 22.92 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการ
และผู้บริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการในบรษิัทดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ตลอดจนให้
การสนับสนุนและค าแนะน าในเรื่องการรับประกันภยั สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชี
การเงิน 

2. Asia Insurance  International  (Holding)  Limited มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 41.70 โดย
บริษัทดังกล่าวลงทุนในบริษทัประกนัภัยในภมูิภาค ได้แก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ 
Cambodian  Reinsurance  Company ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัท   
ดังกล่าวด้วย 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้

(ล้ำนบำท)
 2557 สัดส่วน 2556 สัดส่วน 2555 สัดส่วน

เบีย้ประกนัภยัรับ  %  %  %

ประเภทกำรประกนัภัย
อัคคภัีย 1,781.5 11.29          1,958.2 12.39          1,571.0 11.92          
ภัยทำงทะเล 396.4 2.51             417.9 2.65             437.2 3.32            
ภัยรถยนต์ 6,698.0 42.45          6,694.5 42.36          5,099.7 38.71          
ภัยเบ็ดเตล็ด 6,902.9       43.75          6,731.8       42.60          6,066.4       46.05          
รวม 15,778.8     100.00        15,802.4     100.00        13,174.3     100.00        

2557 สัดส่วน 2556 สัดส่วน 2555 สัดส่วน
ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั  %  %  %

ประเภทกำรประกนัภัย
อัคคภัีย 584.4 24.14 97.2 4.53 (2,718.1) (181.08)
ภัยทำงทะเล 131.6 5.43 111.8 5.21 119.0 7.93
ภัยรถยนต์ 527.9 21.81 712.2 33.18 702.3 46.79
ภัยเบ็ดเตล็ด 1,177.1 48.62 1,225.2 57.08 395.7 26.36
รวม 2,421.0 100.00 2,146.4 100.00 (1,501.1) (100.00)
คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 809.4 33.43 1,201.0 55.95 668.4 44.53
เงินสมทบและต้นทุนทำงกำรเงิน 77.4 3.20 77.7 3.62 64.9 4.32
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิจำกกำรรับประกนัภัย 1,534.2 63.37 867.7 40.43 (2,234.4) (148.85)

2557 สัดส่วน 2556 สัดส่วน 2555 สัดส่วน

รายได้สุทธิจากการลงทุน  %  %  %

ดอกเบ้ีย 397.1 31.59          340.4 25.14          276.9 9.13            
เงินปันผล 668.1 53.16          703.1 51.92          577.2 19.03          
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยหลักทรัพย์และสนิทรัพย์ 11.5 0.91             169.1 12.49          2,021.5 66.65          
คำ่เช่ำและรำยไดอ่ื้น ๆ 154.4 12.29          142.9 10.55          140.1 4.62            
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม    
   ซึง่บันทึกโดยวิธีสว่นไดเ้สยี 10.8 0.86             4.0 0.30             8.4 0.28            
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรกลับรำยกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุน 15.0 1.19             (5.3) (0.40)           9.0 0.29            

1,256.9 100.00 1,354.2 100.00 3,033.1 100.00
รำยจ่ำยจำกกำรลงทุน 90.4 7.19             89.8 6.63             91.5 3.02            
รำยไดส้ทุธิจำกกำรลงทุน 1,166.5 92.81          1,264.4 93.37          2,941.6 96.98          
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิหลัก คือ ธุรกจิประกันวนิาศภัย ซ่ึง
สามารถจ าแนกออกเป็นแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี ้

1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 
 คุ้มครองความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้างเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊สที่
ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัย  ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ  เช่น  
ภัยลมพายุ ภัยยวดยานพาหนะ  ภัยจากควัน  ภัยเนื่องจากน้ า ภัยเปียกน้ า ภัยเนื่องจากไฟฟ้า ภัยต่อ
เครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยจากการจลาจล การนัดหยุดงาน และภัยอ่ืนๆ 

1.1 การประกันภัยสิทธิการเช่า 
 ชดเชยผลประโยชน์ในกรณีเกิดไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือภัยอ่ืนที่เอาประกันภัยไว้ ซ่ึงเกิดแก่
สถานที่เช่า และท าให้โครงสร้างส่วนที่ใช้รับน้ าหนักของสถานที่เช่าได้รับความเสียหายถึงขนาด
ไม่สามารถใช้สถานที่เช่าประกอบกิจการใดๆได้ อีกต่อไปโดยผลทางกฎหมาย  หรือเทศบัญญัติ
ว่าด้วยการนั้นเป็นเหตุให้ผู้เช่า เสียสิทธิการเช่า ซ่ึงบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับการ
สูญเสียของสิทธิการเช่าของผู้เอาประกันภัย ส าหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ 

1.2 การประกันธุรกิจหยุดชะงัก 
 คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า (รายได้ของผู้เอาประกนัภัย) เมื่อธุรกจิต้อหยุดชะงักลง
อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายท่ีเกดิต่อทรัพย์สิน ที่เอาประกันภยัไว้และเป็นทรัพย์สิน ที่มีผล
ต่อการค้าของผู้เอาประกัน 

1.3 การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
  คุ้มครองความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้างเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า  ระเบิด ภัยจากยวดยาน
พาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ า  

2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 
 คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าและตัวเรือ ตลอดการเดินทางจนถึงจุดหมาย
ปลายทางโดยปลอดภัย 

2.1 การประกันภัยการขนสง่สินค้าทางทะเล  (Marine Cargo Insurance) 
  คุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งทั้ง         
ในประเทศและระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเครื่องบิน เรือ รถไฟ รถบรรทุกหรือ
แม้แต่ทางไปรษณีย์ 
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2.2 การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance) 
  คุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ประจ าเรือ ในกรณีที่ได้รับความ
สูญเสีย หรือเสียหายจากภัยทางทะเล เช่น ลมพายุ คล่ืน หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ  นอกจากนั้น ยัง
คุ้มครองความรับผิดของเจ้าของเรือในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือล าอ่ืน 

2.3 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carriers’ Liability Insurance) 
  คุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับ
ขน ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 
3. การประภัยยานยนต ์(Motor Insurance) 

จ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก  
3.1 การประกันภัยรถยนตภ์าคบงัคับ (Compulsory Motor Insurance) 
  หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อความคุ้มครอง
ต่อการสูญเสียของชีวิต  ความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผู้ประสบภัยจากรถยนต์  
3.2 การประกันภัยรถยนตภ์าคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) 
  หมายถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์ 
โดยมิได้เกิดจากการถูกบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด สามารถแบ่งความคุ้มครอง
เป็น 5 ประเภทดังนี้ 

ประเภท 1:    ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์หรืออุปกรณ์ติดประจ า
รถยนต์ การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิต ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมาย
ส าหรับการ เสียชีวิต  การบาดเจ็บ หรือการ เสียหายต่อทรัพย์ สินของ
บุคคลภายนอก  

ประเภท 2:   ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้เท่านั้น และคุ้มครอง
ความรับผิดตามกฎหมายส าหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  

       ประเภท 3:  ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมาย ส าหรับการเสียชีวิต การ
บาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

ประเภท 4:  ใ ห้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อ ทรัพย์ สินของ
บุคคลภายนอกเท่านั้น 

ประเภท 5:  ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้ รวมถึงความเสียหาย
ต่อรถยนต์เนื่องจากการชน กับยานพาหนะทางบก และคุ้มครองความรับผิด
ตามกฎหมายส าหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก  
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4. การประกันภัยเบด็เตลด็ (Miscellaneous Insurance) 
  เป็นการประกันภัยที่อยู่นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง และการประกันภัยรถยนต์ ซ่ึงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือ
ความเสียหายภายใต้กรมธรรม์ที่นอกเหนือจาก 3 ประเภทแรก  โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้  

 4.1 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล 
4.1.1  การประกันภัยอุบตัิเหตกุลุ่ม (Group Personal Accident Insurance) 

คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ  และทุพพลภาพ รวมท้ังค่ารักษาพยาบาล ให้กับผู้
เอาประกันภัยรายกลุ่ม อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุตามข้อก าหนดในเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.2   การประกันภัยอุบตัิเหตุส่วนบุคคล  (Individual Personal Accident Insurance) 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมท้ังค่ารักษาพยาบาล ให้กับผู้
เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุตามข้อก าหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.3   การประกันภัยอุบตัิเหตุส าหรับนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา (Student Group Personal 
Accident Insurance) 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล อัน
เนื่องจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุตามข้อก าหนดใน
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.4   การประกันภัยอุบตัิเหตเุดนิทาง (Travel Accident Insurance) 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ  และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล อัน 
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ภายในระยะเวลาการเดินทางท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย   

4.1.5  การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance) 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลจาก
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วย เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล การสูญหาย/
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง การบอกเลิก
การเดินทาง การลดจ านวนวันเดินทาง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน การจี้เครื่องบิน ขณะที่เดินทางไปต่างประเทศ 

4.1.6  การประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital Income  
Insurance) 
ชดเชยผลประโยชน์เป็นเงินสดรายวัน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 
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4.1.7   การประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Insurance) 
คุ้มครองการเกิดโรคมะเร็งเมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเป็นครั้งแรก ยกเว้นที่ระบุไว้ใน
ข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนของเงิน
เอาประกันภัย 

4.1.8   การประกันภัยอุบตัิเหตแุละสุขภาพกลุ่ม (Group Accident and Health Insurance) 
คุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
ต่างๆ ให้กับผู้เอาประกันภัยรายกลุ่ม อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ที่
มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.9   การประกันภัยอุบตัิเหตแุละสุขภาพบุคคล (Personal Accident and Health Insurance) 
คุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมท้ังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่าง 
ๆ ให้กับผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย  ที่มิได้ระบุไว้
ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.10 การประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง (Critical Illness Insurance) 
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นโดยทางตรง  หรือโดยทางอ้อม  และได้รับ
การ  วินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก  ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย  
โดยบริษัทฯ  จะชดเชยผลประโยชน์เต็มจ านวนของเงินเอาประกันภัย  และผลประโยชน์
ค่ารักษาต่อเนื่องเป็นรายเดือนจากโรคร้ายแรงดังกล่าว 

4.1.11 การประกันภัยอุบัติเหตุ เดินทางธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Travel Accident 
Insurance for Group of Tourist) 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ  และทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงขยาย
ความคุ้มครองกีฬาอันตราย อันเนื่องจากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่างการ
เดินทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในระยะเวลาการเดินทางที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.12 การประกันภัยอุบัติเหตุเรือโดยสาร (Personal Accident Boat Insurance) 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ให้กับ
ผู้โดยสารทีป่ระสบอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้บริการเรือโดยสาร และสามารถขยายความ
คุ้มครองเพิ่มถึงคนประจ าเรือได้ ตามข้อก าหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย 

4.1.13 การประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย (PA 200 Micro Insurance) 
 คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และคุ้มครองค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย 
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4.2 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน 
4.2.1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance) 

คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อตัวอาคาร ทรัพย์สินในอาคาร เครื่องจักร รวมถึง  
สต๊อกสินค้า อันมีผลจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยน้ าท่วม 
ฯลฯ 

4.2.2 การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากการถูก    
ลักทรัพย์โดยบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

4.2.3  การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนดิ (All Risk Insurance) 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 

4.2.4  การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance) 
คุ้มครองการแตกหักของกระจกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย  

4.2.5  การประกันภัยส าหรับเงิน (Money Insurance) 
คุ้มครองความสูญเสียเงินสด เช็ค พันธบัตร ธนาณัติ หรือทรัพย์สินอ่ืนๆจากการชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นริภัยหรอืห้องนิรภัยที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย หรือ
อยู่ในระหว่างการขนส่งรวมถึงความเสียหายต่อตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัยของผู้ เอา
ประกันภัย 

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

4.2.7  การประกันภัยเบด็เสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี (Jewelry Block Insurance) 
คุ้มครองครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อ เพชรพลอย อัญมณี ทองค า ทองค าขาว ทอง
แท่ง เงินแท่ง นาฬิกา และทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึงสต๊อกสินค้าของผู้ค้าอัญมณี ที่ระบุไว้ใน
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย  

4.2.8  การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย (Terrorism Insurance) 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย  อันมีสาเหตุจาก     
ภัยก่อการร้าย การถูกปาระเบิด หรือถูกวางระเบิดโดยบุคคลภายนอก  
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4.2.9  การประกันภัยร้านทอง (Gold Shop Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายต่อทองค าที่มีไว้เพื่อจ าหน่ายอันเกิดจากการชิงทรัพย์  การปล้น
ทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์  รวมถึงความเสียหายต่อตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตู้แสดงทองค า  และ ชดเชยผลประโยชน์การเสียชีวิต การ
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ เอา
ประกันภัย  บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง และลูกค้าจากภัยที่ระบุข้างต้น 

4.2.10 การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตกุารณ์ความไมส่งบ (Political Violence for 
Property Insurance) 
คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายทางกายภาพโดยตรงจากสาเหตุการ
นัดหยุดงาน  (Strike)  การจลาจล (Riot) การก่อวินาศกรรม (Sabotage) การกระท าอันมี
เจตนาร้าย การกระท าอันมีเจตนาร้าย (Malicious Act) เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือ
ลัทธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง (Civil Commotion) และการก่อการร้าย 
(Terrorism) รวมถึงการโจรกรรมอันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราว
ทรัพย์ ท่ีเกิดขึ้นระหว่าง หรือต่อเนื่องภายหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

             4.2.11 การประกันภัยส าหรับส าหรับการขยายระยะเวลาการรับประกันภัยของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า        
           (Exterded Warranty Insurance) 

คุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความ
บกพร่องของช้ินส่วน หรือความผิดพลาดจากผู้ผลิต ในระยะเวลาเอาประกันภัย 

4.2.12 การประกันภัยเพื่อผู้จัดจ าหน่ายและผู้ใหเ้ช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Insurance) 
คุ้มครองการสูญหาย หรือเสียหายโดยส้ินเชิงต่อรถจักรยานยนต์  

 4.3 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม 
4.3.1  การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนดิของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks Insurance) 

คุ้มครองความเสียหายต่องานก่อสร้างเนื่องจากภัยธรรมชาต ิไฟไหม้ ระเบิด ความประมาท 
การสูญเสียของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และภัยจากอุบัติเหตุอ่ืนๆในระหว่างการก่อสร้าง 
หรืออาจรวมถึงระยะเวลาบ ารุงรักษา และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอกเนื่องจากปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว 

4.3.2  การประกันภัยการติดตั้งเคร่ืองจักร (Erection All Risks Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักรที่ก าลังติดตั้ง หรือก าลังทดสอบเดินเครื่องจากภัย
ธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ประมาท และภัยจากอุบัติเหตุอ่ืนๆ และขยายรวมถึงความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
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4.3.3  การประกันภัยหม้อก าเนดิไอน้ าและถงัอดัความดัน (Boiler & Pressure Vessel 
          Insurance) 

คุ้มครองความเสียหายของหม้อน้ าจากการระเบิด  ฟุบแฟบ  เนื่องจากแรงอัดภายใน หรือ
แรงดันภายนอก  และความคุ้มครองนี้ขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก 

4.3.4  การประกันภัยเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่
ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังครอบคลุม
ถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่น ามาทดแทนเครื่องที่
ได้รับความสูญเสีย 

4.3.5  การประกันภัยเคร่ืองจักรที่ใชใ้นการก่อสร้าง (Contractors’ Plant and  Equipment 
Insurance) 
คุ้มครองเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า โจรกรรม การ
ออกแบบผิดพลาด รวมถึงอุบัติเหตุอ่ืนๆและภัยธรรมชาติ 

4.3.6  การประกันภัยเคร่ืองจักร (Machinery Breakdown Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลันของเครื่องจักรอันเนื่องจากการหล่อ หรือการ
ใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องในการติดตั้ง การ
ระเบิดในทางฟิสิกส์ ไฟฟ้าลัดวงจร พายุหรือเหตุอ่ืนใดซ่ึงมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย 

4.4   การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผดิตามกฎหมาย 
4.4.1  การประกันภัยความรับผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันต่อการสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นลูกจ้าง หรือบุคคลภายในครอบครัวของผู้เอา
ประกันภัย อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย 

4.4.2  การประกันภัยความรับผดิของนายจ้าง (Employer’s Liability Insurance) 
คุ้มครองความรับผิดของนายจ้างท่ีมีต่อลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
กรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้างในการละเลย
การดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้างตามสมควร ท าให้ลูกจ้าง
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 
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4.4.3  การประกันภัยความรับผิดส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice 
Liability Insurance (Practitioners)) 
คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ อันเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อใน
การประกอบวิชาชีพของแพทย์ ซ่ึงท าให้คนไข้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 

4.4.3  การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับโรงพยาบาล  (Medical Malpractice 
Liability Insurance (Institution)) 
คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพของโรงพยาบาล อันเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาท
เลินเล่อในการประกอบวิชาชีพของโรงพยาบาล ซ่ึงท าให้คนไข้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 

4.4.5  การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับสถาปนิกและวิศวกร    (Professional    
Liability Insurance Architects and Engineers) 
คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอันเกิดจากคว ามผิดพลาดหรือความ
ประมาทเลินเล่อในการประกอบวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกร ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคลภายนอก ทรัพย์สิน และงานก่อสร้างต่างๆ   

4.4.6   การประกันภัยความรับผดิของผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่  (Directors’  and  Officers’  
Liability Insurance) 
คุ้มครองกรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ 

4.4.7  การประกันภัยเงนิทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance) 
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างอันเกี่ยวกับเงินทดแทนแรงงาน เมื่อลูกจ้าง
ประสบอุบัติเหตุหรือขณะปฏิบัติหน้าที่จะได้รับการทดแทนตามสิทธิที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายแรงงาน 

   4.4.8 การประกันภัยความรับผดิตามกฎหมายอันเกดิจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท   
ที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามนัเชือ้เพลิง  (Oil Service Station Insurance 
Policy) 
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจากการประกอบกิจการ
น้ ามันเช้ือเพลิงหรือการจัดเก็บน้ ามันเช้ือเพลิงในสถานที่ประกอบการ ส่วนที่เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการควบคุมน้ ามัน, ก๊าซปิโตเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ และส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 
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4.4.9   การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร 
(Building Inspector Insurance Policy) 
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ตรวจสอบอาคาร อันเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร และ
ส่งผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

4.4.10 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
(Legal Liability Insurance From Unsafe Product) 
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต่อผู้เสียหายอันสืบเนื่องหรือเป็นผล
มาจากผลิตภัณฑ์ท่ีเอาประกันภัยซ่ึงเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยส าหรับความสูญเสียต่อชีวิต 
ร่างกายสุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของผู้เสียหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่
ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

4.4 .11การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก
(Transportation Of Hazard Material Liability Insurance) 
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจากการรั่วไหล การระเบิด 
หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ท าการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัยและส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมท้ังค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
บรรเทาความเสียหายและการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม 

 4.5   การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอืน่ๆ 
4.5.1  การประกันภัยความซ่ือสัตยข์องลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance) 

คุ้มครองความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างทุจริต หรือยักยอก
เงิน หรือตราสารทางการเงินของนายจ้าง 

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

4.5.3   การประกันภัยสนิเชือ่ทางการค้า (Trade Credit Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายของผู้ขายสินค้าในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้า/ผู้ซ้ือสินค้าแล้วไม่ได้
รับช าระค่าสินค้า อันเนื่องมาจากความเส่ียงทางการค้า และความเส่ียงทางการเมือง 

4.5.4   การประกันภัยส าหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance) 
คุ้มครองค่าใช้ต่างๆจ่ายท่ีสูญเสียไปเนื่องจากการหยุดชะงัก ยกเลิก เล่ือนการจัดงาน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานที่จัดงาน เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอา
ประกันภัย   รวมถึงจะชดเชยการลดลงของผลก าไรจากการจากสาเหตุดังกล่าว 
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4.5.5  การประกันภัยพร้อมสรรพส าหรับเจ้าบา้น (Home Multicover Insurance) 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อตัวอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารอันมีสาเหตจุาก 
อัคคีภัย ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยน้ าท่วม ภัยจากยานพาหนะ  ภัยจาการการไหลล้น  หรือการแตก
ของแทงก์น้ า   ภัยจากการโจรกรรม  และภัยธรรมชาติ  นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษ
ส าหรับการเปล่ียนที่พักอาศัยชั่วคราว และการสูญเสียค่าเช่า ความบาดเจ็บทางร่างกายและ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  รวมทั้งอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยและ     
สมาชิกในครอบครัว 

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

4.5.7  การประกันภัยร้านค้า (Shop Multicover Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายของตัวอาคาร  และทรัพย์สินภายในอาคาร  อันมีสาเหตุจาก ไฟไหม้ 
ฟ้าผ่า  ระเบิด  การนัดหยุดงาน  ลมพายุ  การถูกชน โดยยานพาหนะ  และการแตกของ
แทงก์น้ า  ความคุ้มครองนี้รวมถึงการโจรกรรม ความสูญเสียของเงินอันเกิดจากการชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ความเสียหายของกระจก ความบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และการเสียชีวิตอัน
เกิดจากอุบัติเหตุ  

4.5.8   การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน (Unemployment Insurance) 
จ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย  อันมีสาเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัยถูกเลิกจ้าง หรือ
นายจ้างปิดกิจการ 

4.5.9   การประกันภัยเคร่ืองบิน (Aviation Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวเครื่องบิน อันเกิดจากอุบัติเหตุ  และความรับผิดชอบตาม
กฎหมายที่มีต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากเครื่องบินที่เอาประกันภัย 

4.5.10 การประกันอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ (Aviation Personal Accident Insurance) 
ชดเชยการสูญเสียชีวิต อวัยวะ และการบาดเจ็บของนักบิน และลูกเรือ ขณะปฏิบัติหน้าที่
อันเนื่องจากอุบัติเหตุ 

4.5.11 การประกันภัยผู้ค้ าประกันเงินกู้ (Surety Bond Insurance) 
คุ้มครองในนามของผู้เอาประกันภัย/ผู้ค้ าประกันภัยให้กับผู้ให้กู้ ส าหรับจ านวนเงินกู้     
ค้างช าระ ตามสัญญาค้ าประกันที่ตกลงไว้ 
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4.5.12 การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอบุัตเิหตุการใช้รถยนต์  (Motor  Accident 
           Compensation Insurance) 

จ่ายชดเชยผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ 
เป็นเหตุให้ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  รวมถึงเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถ         
การประกันภัยโจรกรรมส าหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ อยู่ภายในรถยนต์และเงิน       
ปลอบขวัญกรณีรถเอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก 

4.5.13 การประกันภัยส าหรับงานมงคลสมรส (Wedding Insurance) 
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยหรือบิดามารดาของ     
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือได้รับความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรง ความเสียหายของ  
ชุดแต่งงาน ที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยเสียหาย หรือไฟไหม้ รวมถึงสถานที่จัดงาน/
โรงแรมเสียหายจนไม่สามารถจัดงานแต่งงานสมรสได้  

นอกเหนือจากการประกันภัยชนิดต่างๆที่กล่าวแล้วข้างต้น บริษัทฯ ยังอาจจัดหาหรือจัดท า
ประกันภัยชนิดอ่ืนๆ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ และมีความหลากหลาย เพื่อ
สนองความต้องการของประชาชน 
ประกันภัยต่อ  (Reinsurance) 

บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจทั้งการเอาประกันภัยต่อ และรับประกันภัยต่อ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดห้ามมิให้มีจ านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุน (Capital 
Fund) ท าให้บริษัทฯ ต้องเอาประกันภัยต่อออกไป (Outward Reinsurance) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
รับประกันที่มีมูลค่าสูง ๆ และช่วยลดความเส่ียงภัยโดยกระจายความเส่ียงภัยของบริษัทฯ ในรูปแบบ 
ดังนี้คือ 

1. การเอาประกันภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance) 
เป็นการประกันภัยต่อแบบเป็นราย ๆ และบริษัทประกันภัยต่อมีอิสระในการคัดเลือกรับงาน
โดยสามารถตอบรับหรือปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน 

2. การประกันภัยต่อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance) 
เป็นสัญญาที่บริษัทรับประกันภัยต่อให้ความวางใจ และให้อิสระในการจัดสรรงานแก่บริษัท 
เอาประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการท าสัญญาประกันภัยต่อ 2 แบบคือ การประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty) และการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็น
สัดส่วน (Non-Proportional Treaty) 
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ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการรับประกันภัยต่อ(Inward Reinsurance) จากบริษัทประกันภัย         
ทั้งภายในและต่างประเทศ ในรูปแบบการรับประกันภัยต่อตามสัญญา (Inward Treaty Reinsurance)    
และรับประกันภัยต่อเฉพาะราย (Inward Facultative Reinsurance) 

นโยบายในการรับประกันภัย 

ในปี 2557 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายในการรับประกันภัย ดังนี้  
1. พิจารณารับประกันภัยตามความเส่ียงภัย และก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครอง , อัตราเบี้ย

ประกันภัย และความรับผิดชอบส่วนแรกให้เหมาะสมกับความเส่ียงภัยที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นงานที่มีความ
เส่ียงภัยต่ าถึงปานกลาง  

2. พิจารณารับประกันส าหรับความเส่ียงภัยทางธรรมชาติ  เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ 
อย่างเคร่งครัด โดยก าหนดจ านวนความคุ้มครองท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงภัยในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ  

3. ไม่แข่งขันทางด้านราคาท่ีไม่คุ้มกับความเส่ียงภัย  
4. จัดท า Risk Survey เพื่อประเมินความเส่ียงภยัรวมถึงจดัท าข้อเสนอแนะและติดตามผลการ

ปรับปรุงความเส่ียงภัย ตามระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด  

การตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษัทฯได้มีการตั้งเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนซ่ึงประกอบด้วย เงินส ารองที่จัดสรรส าหรับ
ความเสียหายที่บริษัทฯได้รับรู้แล้ว  เงินส ารองส าหรับความเสียหายที่ยังไม่ได้รับรายงาน เงินส ารอง
ส าหรับความเสียหายท่ีไม่ได้บันทึก  พัฒนาการค่าสินไหมเพิ่มลดในอนาคต  และ เงินส ารองค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับความเสียหายที่ปิดไปแล้วและอาจมีกา รรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง  ด้วยวิ ธีการ
มาตรฐานสากลตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ภายใต้ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ปัจจัยส าคัญที่มผีลกระทบต่อโอกาส หรือขอ้จ ากดัการประกอบธุรกิจ ปี 2557 

1. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองท่ียืดเยื้อ  ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนภาครัฐ
หยุดชะงัก ซ่ึงส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดประกันภัยก่อสร้างและเบ็ดเตล็ด  แม้ในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์
ทางการเมืองจะมีเสถียรภาพมากขึ้น รัฐบาลสามารถอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
ออกมาได้ แต่ต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ มากมาย เช่น การท า EIA การอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี การเวนคืนที่ดิน ฯลฯ ซ่ึงท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่สามารถท าได้ทันภายในปี 
2557 

2. ก าลังซ้ือของเกษตรกรซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศลดลง เนื่องจากราคาผลผลิตทาง

การเกษตรที่เป็นสินค้าส่งออกส าคัญของประเทศ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ยังคงตกต่ าอย่างต่อเนื่อง ด้วย

สาเหตุทีผ่ลผลิตในตลาดโลกมีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การส้ินสุดนโยบายรับจ าน าข้าวของรัฐบาล ท าให้ชาวนา
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ไม่สามารถขายข้าวได้ในราคาประกันที่สูงถึง 15,000 บาทต่อตันได้อีกต่อไป ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลต่อ

ก าลังซ้ือในภูมิภาคซ่ึงต้องพึ่งพิงภาคการเกษตรเป็นหลัก 

3. จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลที่ท าให้ประชาชนหันมาซ้ือรถกันอย่างมากในช่วงปี     

2555-2556  ท าให้ตลาดรถยนต์เติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ได้ส่งผลกระทบต่อก าลังซ้ือรถยนต์ใหม่ในปี

ต่อๆมา โดยยอดจ าหน่ายรถยนต์ในปี 2557 ลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 30.9 ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าว

ได้ส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดประกันภัยรถยนต์หดตัว 

4. รถยนต์มือสองมีมูลค่าท่ีลดลงมาก โดยเฉพาะรถอีโคคาร์ที่มียอดจ าหน่ายสูงมากในช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา ท าให้ทุนประกันภัยลดลงอย่างมาก และส่งผลต่อปริมาณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ลดลงด้วย 

5. อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินปรับลดลง เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยต่อในตลาดโลกปี 2557 

ปรับตัวลดลง จากการที่ไม่มีเหตุการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี 2556 และตลาด

ประกันภัยต่อของโลกมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงขึ้น  

2.2 ตลาดและการแข่งขัน 

1. นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ 

จำกปัญหำกำรเมืองภำยในประเทศตั้งแต่ปลำยปี 2556 จนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ส่งผลให้
กำรลงทุนในโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐและเอกชนต้องหยุดชะงัก รวมทั้งก ำลัง ซ้ือของ
ประชำชนที่ลดลง เนื่องจำกปัญหำหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ เช่น ข้ำว 
ยำงพำรำ ส่งผลต่อก ำลังซ้ือในภูมิภำคซ่ึงต้องพึ่งพิงกับรำคำสินค้ำเกษตร จำกปัจจัยดังกล่ำวส่งผลให้
บริษัทประกันภัยต่ำง ๆ หันมำขยำยงำนลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงจริงจัง เพื่อชดเชยงำนโครงกำรก่อสร้ำงขนำด
ใหญ่ที่ลดลง มีกำรลดรำคำเบี้ยประกันภัย และเสนอโปรโมชั่นต่ำง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ตัวแทนและนำยหน้ำ
ขำยประกันภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะประกันภัยรถยนต์ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลำดมำกที่สุด มีกำรออกแคมเปญเบี้ย
ประกันภัยแบบ Single Rate รำคำถูกกว่ำเบี้ยประกันภัยปกติ ส ำหรับรถรุ่นหรือยี่ห้อที่มีส่วนต่ำงก ำไรที่
พอจะลดรำคำเบี้ยประกันภัยลงได้  ซ่ึงจะแตกต่ำงกันตำมพอร์ตกำรรับประกันภัยของแต่ละบริษัท 
นอกจำกนี้ บริษัทประกันวินำศภัยหลำยแห่งยังมุ่งขยำยงำนไปสู่ตลำดในต่ำงจังหวัดมำกขึ้น โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งพื้นที่กำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทยกับเพื่อนบ้ำน เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่เศรษฐกิจยังคงมีอัตรำกำร
เติบโตที่ดี มีกำรลงทุนเพื่อรองรับกำรเกิดขึ้นของ AEC ในปี 2558 ตลอดจนหลำยบริษัทยังเข้ำไปร่วมทุน
กับบริษัทในต่ำงประเทศเพื่อขยำยงำนในประเทศในกลุ่มอำเซียนด้วย เช่นเดียวกับกำรให้ควำมส ำคัญกับ
กำรจ ำหน่ำยประกันภัยทำงออนไลน์มำกขึ้น เนื่องจำกควำมนิยมในกำรใช้สมำร์ทโฟนและแทบเลตของ
ประชำชนที่เพิ่มขึ้น  

ส ำหรับบริษัทฯ นั้น ได้มีกำรขยำยงำนลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงจริงจังมำเป็นเวลำหลำยปีแล้ว ท ำให้มี

ข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งกว่ำบริษัทอ่ืน ๆ ที่เพิ่งเริ่มขยำยงำนลูกค้ำรำยย่อย เช่น เรื่องกำรรับรู้ในแบรนด์ 
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เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรโฆษณำไปสู่กลุ่มลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้มีภำพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่รู้จัก

ในหมู่ผู้บริโภค นอกจำกนี้ ยังลงทุนขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับลูกค้ำรำยย่อยในต่ำงจังหวัด         

ทีเ่พิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นจังหวัดบริเวณแนวชำยแดนเพื่อรองรับปริมำณงำนในพื้นที่ที่น่ำจะเพิ่มขึ้นภำยหลัง

กำรเปิด AEC โดยป ี2557 นี้บริษัทฯ ได้เปิดสำขำเพิ่มอีก 5 สำขำ คือ  นครปฐม แม่สอด ร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์ 

และอรัญประเทศ เช่นเดียวกับกำรให้ควำมส ำคัญในกำรขยำยงำนผ่ำนช่องทำงอินเทอร์เน็ตที่มีอัตรำกำร

เติบโตสูง โดยพัฒนำระบบกำรจ ำหน่ำยประกันภัยผ่ำนเว็บไซต์และผ่ำนสมำร์ทโฟนให้มีประสิทธิภำพ

มำกขึ้น รวมท้ังออกแคมเปญกระตุ้นให้ลูกค้ำซ้ือประกันภัยผ่ำนออนไลน์  

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำในปี 2557 จะเป็นตลำด Soft Market  และมีกำรเร่งขยำยงำนประกันภัยอย่ำง

มำก  แต่บริษัทฯ ยังคงนโยบำยไมแ่ข่งขันด้ำนรำคำ หรือใช้กลยุทธ์ให้ค่ำตอบแทนสูง ๆ เพื่อจูงใจคู่ค้ำและ

ตัวแทนจ ำหน่ำย    โดยที่บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรมีมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่ดี  

มีนโยบำยในกำรคัดเลือกรับประกันภัยอย่ำงรอบคอบ หลีกเล่ียงกำรรับประกันภัยกลุ่มงำนที่เส่ียงเกินไป 

เพื่อให้อัตรำ Loss Ratio และผลก ำไรจำกกำรรับประกันภยัเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และมีกำรโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์บริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง   

2. ลักษณะลูกค้า 

ลูกค้ำรำยบุคคล ได้แก่ ลูกค้ำปัจเจกบคุคลทั่วไป ส่วนใหญจ่ะใช้บรกิำรประกันอัคคีภัยส ำหรับท่ี
อยู่อำศัย ประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคล ประกนัภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล และประกันสุขภำพ เป็นต้น 

ลูกค้ำองค์กร ประกอบด้วยธุรกิจตั้งแต่ขนำดย่อม ขนำดกลำง จนถึงธุรกิจขนำดใหญ่ รวมทั้ง

ธุรกิจ SMEs และหน่วยงำนภำครัฐฯ โดยบริษัทฯ ให้บริกำรด้ำนกำรประกันวินำศภัยทุกประเภท เช่น  

กำรประกันอัคคีภัย  กำรประกันภัยรถยนต์  กำรประกันภัยขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศหรือ

ภำยในประเทศ และกำรประกันภัยกำรเส่ียงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) ซ่ึงเหมำะกับกลุ่มส ำนักงำน 

ที่พักอำศัย คอนโดมิเนียม ศูนย์กำรค้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ส ำหรับลูกค้ำที่มีกำรด ำเนินงำน

เป็นโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น ทำงด่วน รถไฟฟ้ำ สนำมบิน เป็นต้น มีกำรรับประกันภัยกำร

ก่อสร้ำงไว้ให้บริกำร นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้บริกำรด้ำนกำรรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเกี่ยวกับ

กำรบินส ำหรับบริษัทเอกชนอีกด้วย 

ลูกค้ำอ่ืน ๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค้ำของบริษัทในเครือ ซ่ึงบริษัทฯ จะให้บริกำร

รับประกันวินำศภัยทุกประเภทเช่นเดียวกัน 
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ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก 
 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก 7.8% 6.9% 9.8% 
 

3. กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

ลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป ภาคธุรกจิเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 

บริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้าของบรษิัทในเครือ เช่น กลุ่มลูกค้าสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ 

4. การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงขยายงานในช่องทางการจ าหน่ายเดิม และสานต่อโครงการขยายงาน

ต่างๆ ท่ีมีอยู่ รวมท้ังด าเนินการปรับระบบงานและวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารช่องทางการจ าหน่าย 

ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายของบรษิัทฯ แบ่งเป็น 4 ช่องทาง คือ 

4.1 ขายผ่านตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา 

บริษัทฯ มีตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ ณ ส้ินปี 2557 รวมท้ังส้ิน 2,033 คน กระจำยอยู่ใน
ทุกภูมิภำคทั่วประเทศ ถือเป็นแหล่งงำนที่มีบทบำทอย่ำงมำกต่อกำรขยำยงำนของบริษัทฯ  ตลอดจนเป็น
ผู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนประกันวินำศภัยต่อผู้เอำประกันภัย ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำร
คัดเลือกตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ โดยก ำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกและประเมินผลงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมท้ังมีแผนกำรอบรมพัฒนำตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำให้มีควำมรอบรู้และ
สำมำรถให้ค ำปรึกษำด้ำนประกันภัยแก่ลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร โดยผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนของบริษัทฯ 
จะต้องเปน็ผู้มีใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย และมีคุณสมบัติตรงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

4.2 ขายผ่านนายหน้านิตบิุคคล 

บริษัทฯ มีนำยหน้ำนิติบุคคล ณ ส้ินปี 2557 รวมทั้งส้ิน 294 รำย โดยนำยหน้ำนิติบุคคลจะ

ให้บริกำรโดยตรงแก่ผู้เอำประกันภัย ตั้งแต่กำรแนะน ำประเภทกำรประกันภัย กำรเรียกร้องค่ำสินไหม

ทดแทน ตลอดจนกำรจัดเก็บเบี้ยประกันภัย 

4.3 ขายผ่านสถาบันการเงิน 

บริษัทฯ มีกำรขำยผ่ำนสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ โดยเน้นกำรประสำนควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิด 
โดยเฉพำะกำรจ ำหน่ำยกรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพทั่วประเทศ (Bancassurance) 
ซ่ึงที่ผ่ำนมำมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงมำกอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้พัฒนำกรมธรรม์ให้เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย มีควำมคุ้มครองและอัตรำเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซับซ้อนง่ำยต่อกำรเสนอขำยของพนักงำน
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ธนำคำร ตลอดจนฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนประกันภัยให้แก่พนักงำนธนำคำร เพื่อให้สำมำรถน ำเสนอ
กรมธรรม์ให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้อง 

4.4 ลูกค้าโดยตรง 

คือ ลูกค้าท่ีติดต่อขอซ้ือประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรงและบริษัทฯ  ให้บริการและดูแลโดยตรง 

 

ช่องทางการจ าหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภยัรับ 

  
จ านวน สัดส่วนของเบี้ยประกันรับโดยตรง 

  

- ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา 2,033 18.4% 

- นายหน้านติิบุคคล 294 23.5% 

- สถาบันการเงิน 24 26.8% 

- ลูกค้าโดยตรง -  31.3% 
 

ภาวะการแข่งขัน 

 ในปี 2557 ธุรกิจประกันวนิำศภัยมจี ำนวนบรษิัทประกันภยัทั้งส้ิน 63 บริษัท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

บริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยบรษิัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดส่วน

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงถึงร้อยละ 61.0 ของเบี้ยประกันภยัรับโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิำศภัยทั้งหมด 

 

อัตราการเตบิโตของเบีย้ประกันภยัรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกบัตลาดในรอบ 3 ปี ทีผ่่านมา 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

 
(เบือ้งตน้) 

    (ก่อนปรับปรุง)     

บมจ. กรุงเทพประกันภยั 
             เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)         15,155.4          15,057.8          12,432.9  

          อัตราการเติบโต (%)                  0.6                 21.1                  22.8 

ตลาดประกันวินาศภัย 
             เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)       205,247.5        203,077.6        179,480.0  

          อัตราการเติบโต (%)                  1.1                 13.1                 29.3 
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ส่วนแบง่ตลาดของบริษัทฯในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

ประเภทการรับ 
ประกันภัย 

อันดบัที ่ ปี 2557 อันดบัที ่ ปี 2556 อันดบัที ่ ปี 2555 

 
(เบือ้งตน้) 

        (ก่อนปรับปรุง)         

          อัคคีภัย 2 14.4 2 14.5 2 12.6 

          ภัยทางทะเล 5 6.4 5 6.2 6 6.4 

          ภัยยานยนต ์ 4 5.7 4 5.6 4 4.9 

          ภัยเบ็ดเตล็ด 2 9.2 2 9.4 2  9.5 

               รวม 3 7.4 3 7.4 3  6.9 
ที่มา: คปภ. ข้อมูล ณ วันที่ 24 กมุภาพันธ์ 2558 

จำกปัจจัยลบทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ  ท ำให้ธุรกิจประกันวินำศภัยในปี 2557 มีกำรแข่งขันเชิงรุกอย่ำง

มำกและมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประกันภัยรถยนต์  เนื่องจำกปริมำณ

รถยนต์ใหม่ที่ เข้ำสู่ตลำดมีจ ำนวนลดลงมำก โดยกำรแข่งขันมีทั้งในรูปแบบของกำรตัดรำคำเบี้ย

ประกันภัย และปรับลดควำมคุ้มครองลงเพื่อให้เสนอรำคำเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง  นอกจำกนี้ ในปีดังกล่ำว

บริษัทประกันภัยหลำยแห่งได้ขยำยตลำดประกันภัยรถกระบะและรถเพื่อกำรพำณิชย์มำกขึ้น เนื่องจำก

เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจำกปัจจัยทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจน้อยกว่ำรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  เป็นรถที่

จ ำเป็นต้องใช้ในกำรขนส่งสินค้ำและกำรประกอบธุรกิจ และต่ำงมองเห็นโอกำสกำรเติบโตจำกธุรกิจ    

โลจิสติกส์ทีมี่แนวโน้มจะขยำยตัวรองรับกำรเปิด AEC ในปีหน้ำ 

 ส ำหรับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) นั้น  เน้นขยำยงำนด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภำพ

ในกำรเติบโต  ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ขำยผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่หลำกหลำย เพื่อกำรเข้ำถึงลูกค้ำให้

ได้มำกที่สุด เช่น ขำยผ่ำน Telemarketing  ขำยผ่ำนควำมร่วมมือกับตัวแทน นำยหน้ำ และพันธมิตรทำง

ธุรกิจ  ขำยผ่ำนช่องทำง Bancassurance  ขำยผ่ำนเว็บไซต์  เป็นต้น  นอกจำกนี้  บริษัทฯ ยังคงให้

ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรลูกคำ้ให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยน ำ

ระบบเทคโนโลยี Business Process Improvement เข้ำมำใช้ปรับปรุงงำนทั้งด้ำนรับประกันภัยและ

สินไหมทดแทน  และมีกำรพัฒนำ BKI iCare Application เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถซ้ือผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

หรือแจ้งเคลม ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ และแทบเลต ได้อย่ำงสะดวกมำกขึ้น อีกทั้งเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อใน

กำรแจ้งรำยละเอียดอุบัติเหตุรถยนต์ผ่ำนทำง LINE และ WhatsApp ด้วย 
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ทั้งนี้ หำกมองแนวโน้มอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันของธุรกิจประกันวินำศภัย คำดได้ว่ำ 

บริษัทประกันวินำศภัยนำ่จะมีจ ำนวนลดน้อยลงในอนำคต ผลจำกกฎกำรเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ ำของบริษัท

ประกันวินำศภัย จำก 30 ล้ำนบำท เป็น 500 ล้ำนบำท ภำยในระยะเวลำ 5 ปี ซ่ึงหำกบริษัทใดไม่สำมำรถ

เพิ่มทุนหรือปฏิบัติตำมกฎกำรด ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเส่ียง หรือ  Risk Based Capital (RBC) ได้ 

จะต้องเตรียมแนวทำงอ่ืนรองรับ เช่น กำรควบรวมหรือหำพันธมิตรทำงธุรกิจรำยใหม่ ซ่ึงกฎดังกล่ำวจะ

ท ำให้บริษัทประกันวินำศภัยขนำดเล็กมีโอกำสด ำเนินธุรกิจได้ยำกขึ้น นอกจำกนี้ กำรควบรวมกิจกำร

อำจจะเนื่องด้วยเหตุผลเพื่อผนวกจุดแข็งของแต่ละบริษัทประกันวินำศภัยเข้ำด้วยกันและเพิ่มควำม

แข็งแกร่งรองรับกำรเปิด AEC เช่น กำรควบรวมกิจกำรกับบริษัทในเครือธนำคำรเพื่อเพิ่มช่องทำง

จ ำหน่ำยผ่ำนธนำคำร หรือเพิ่มฐำนลูกค้ำในต่ำงจังหวัดโดยกำรควบรวมกิจกำรกับบริษัทที่มีสำขำใน

ต่ำงจังหวัดจ ำนวนมำก เป็นต้น ส ำหรับแนวโน้มอุตสำหกรรมอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรขำยประกันภัยผ่ำน

ระบบออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นช่องทำงจ ำหน่ำยที่มีควำมส ำคัญมำกขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ผ่ำนมำเบี้ยประกันภัยรับ

ผ่ำนช่องทำงนี้มีกำรเติบโตอย่ำงเห็นได้ชัด ซ่ึงผันแปรตำมยอดจ ำหน่ำยสมำร์ทโฟนในไทยที่มีกำรขยำยตวั

อย่ำงมำก 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ                                                                                                                        

1. แหล่งที่มาของเงินทนุ 

แหล่งที่มาของเงินทนุ                                                                                                                                                                                  

ณ ส้ินปี 2557 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส าคัญคือส่วนของเจ้าของ ซ่ึงบริษัทฯ มีทุนจด

ทะเบียนและเรียกช าระแล้ว จ านวน 1,064.7 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 106.47 ล้านหุ้น มูลค่า

หุ้นละ 10 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,442.5 ล้านบาท องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของเจ้าของ 18,921.9 ล้านบาท ก าไรสะสมจัดสรรแล้วส ารองตามกฎหมาย 106.5 ล้านบาท ส ารอง

อ่ืน 3,100 ล้านบาท และก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 3,335.8 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 4,190.3 ล้านบาท ซ่ึงมี

องค์ประกอบท่ีส าคัญได้แก่ เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนสุทธิ เป็น

ต้น 

แหล่งที่ใชไ้ปของเงนิทุน                                                                                                                 

 ปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 3,239.8 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 328.5 ล้านบาท น าฝากในบญัชีเงินฝากสถาบันการเงนิสุทธิ 2,939.7 ล้านบาท 
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 นอกจากนี้ บรษิัทยังมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 1,163.6 ล้านบาท จากการ

จ่ายเงินปันผล 

  2. การให้กูย้ืม 

 นโยบายการให้กู้ยืม 

  บริษัทมีนโยบายการให้กู้ยืม โดยพิจารณาการกู้ยืมอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ทั้งนี้บริษัท

ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการได้รับผลตอบแทนที่ดีเท่านั้น แต่ยังพิจารณาความสามารถในการช าระ

หนี้เงินกู้คืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยด้วย โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้กู้ยืมที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของ

บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556   

  ส าหรับการพิจารณาให้กู้ยืมแก่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้กู้รายย่อยนั้น ปัจจัยส าคัญที่

พิจารณา ได้แก่ การน าเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ประวัติการช าระคืนเงินกู้ของผู้กู้   

ความสามารถของผู้กู้ในการจ่ายช าระหนี้คืน  โดยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน    

เงินทุนหรือสินทรัพย์ของผู้ขอกู้   และปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขอ่ืนที่มีผลกระทบต่อรายได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  

อาชีพ รวมท้ังเงื่อนไขในการกู้  นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความส าคัญกับทรัพย์สินที่ผู้ขอกู้น ามาจ านองเป็น

หลักประกันนั้นจะต้องมีคุณภาพและมีมูลค่าเกินหนี้ ซ่ึงเป็นการป้องกันการผันผวนของราคาสินทรัพย์

นั้น  หากลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายช าระหนี้คืนได้ บริษัทจะน าทรัพย์สินดังก ล่าวขายทอดตลาดตามที่

กฎหมายก าหนด   

 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่จะน ามาจ านองเป็นประกันนั้น บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การ

ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554  กล่าวคือใช้มูลค่าท่ีประเมินโดย

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซ่ึงบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะ

เดียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัท และปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของ

บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 กรณีผู้กู้ยืมเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ราคาซ้ือขายของโครงการจัดสรรที่

อยู่อาศัยได้ 
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 การบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม 

 การให้กู้ยืมมีความเส่ียงประกอบด้วยปัจจัยความเส่ียงภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัย

ความเส่ียงภายใน ได้แก่ มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ การกระจุกตัวของสินเชื่อ ประสบการณ์ของ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเช่ือเป็นต้น บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารความเส่ียงดังกล่าวจึงได้

ก าหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติการให้กูย้ืมและการท านติิกรรม โดยการก าหนดกระบวนการวิเคราะห์ และ

อนุมัติเงินให้กู้ยืมนั้น พนักงานผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านเครดิตของผู้กู้จะด าเนินการภายใต้

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมที่ดีและปลอดภัย มีการก าหนดวงเงินให้กู้ยืม และกระบวนการอนุมัติเงินให้กู้ยืม

เป็นล าดับขั้นอย่างชัดเจน 

  ในการปฎิบัติงานด้านเอกสารสัญญามีการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อท านิติกรรมอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน และจัดเก็บเอกสารสัญญาและหลักประกันอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานการปฎิบัติง านที่ดี มี

การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทบทวนและติดตามคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม

ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในอนาคต  บริษัทได้ปลูกฝังให้

ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ มีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

รวมถึงยึดถือหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และพิจารณาการให้กู้ 

 3. เงินลงทุน 

 นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

  การลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่เน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนเป็น

ส าคัญ โดยจะพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทมีการทบทวน

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ส าหรับการลงทุนของบริษัทฯสามารถ

จ าแนกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรกเป็นการลงทุนในตราสารการเงินระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูง 

สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว คือ เงินฝากสถาบันการเงิน ส่วนที่สองเป็นการลงทุนที่ให้รายได้

คงท่ีสม่ าเสมอ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ และส่วนสุดท้ายเป็นการลงทุนใน

ตราสารทุน  ทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์  และหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  ซ่ึงออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

ต่างๆ อีกทั้งบริษัทยังได้ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันวนิาศภยัเพื่อว่าจ้างบุคคลอ่ืนบริหารการ

ลงทุนแทนในรูปของกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซ่ึงบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย

การลงทุน โดยลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงตราสารทุน 
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นอกจากนี้บริษัทฯยังมีเงินลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอ่ืน โดยการขยายการประกอบธุรกิจอ่ืนไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงมีศักยภาพท่ีจะเติบโตได้ และเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หรือ AEC ด้วย ทั้งนี้การลงทุนของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2556 

 การลงทุนในตราสารทุน  สามารถจ าแนกตามลักษณะการลงทุนดังนี้ 

 1. การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) คือการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องและช่วย

สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯอันเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ โดยการเข้า

ร่วมทุนหรือซ้ือหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย ์

 2. การลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ (Long-term Investments in Securities) เป็นการลงทุนซ้ือ

ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ว่ากิจการมีศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืน             

มีความสามารถในการท าก าไรและมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน 

ทั้งนี้นโยบายการลงทุน เป็นการถือหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังที่จะได้รับเงินปัน

ผล และก าไรเกินทุน (Capital Gain) 

 3. การลงทุนระยะส้ันในหลักทรัพย์ (Short-term Investments in Securities) เป็นการลงทุนซ้ือขาย

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน หากจะเน้นการซ้ือขายเพื่อคาดหวังก าไรเกินทุน (Capital Gain) ซ่ึง

นอกจากจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของกิจการเป็นส าคัญแล้ว ยังพิจารณาถึงสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ 

ภาวะตลาดและอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยเชิงมหภาคอ่ืนๆ ณ ขณะนั้นเป็นส าคัญด้วย 

 การลงทุนในตราสารหนี้  สามารถจ าแนกตามประเภทผู้ออกตราสารหนี้ได้ ดังนี้ 

 1. การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ท้ังท่ีมีกระทรวงการคลังค้ าประกัน  และ

ไม่มีกระทรวงการคลังค้ าประกนั บริษัทฯ จะพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีจะได้รับ (Coupon Rate) และอายุ

ของพันธบัตร ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ  ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทมีการใช้

พันธบัตรดังกล่าวในการประกันตัวผู้ขับขี่รถประกันตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 

วางเป็นสินทรัพย์หนุนหลัง และวางเป็นเงินส ารองที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยด้วย ดังนั้น จ านวนเงินลงทุนในพันธบัตรดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาถึง

ความเพียงพอกับความต้องการดังกล่าวด้วย 
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2. การลงทุนในหุ้นกู้เอกชน  บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีคุณภาพดีของกิจการที่มี

ความมั่นคงและน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทของหุ้นกู้  ซ่ึงรวมถึงล าดับที่จะได้รับ

ช าระหนี้  อายุหุ้นกู้  อัตราดอกเบี้ย (Coupon)  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และ/หรือผู้ออกหุ้นกู้ 

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer) จะต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ซ่ึงมีฐานะ

การเงินและมีชื่อเสียงดี  อันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)  

และหุ้นกู้ต้องมีสภาพคล่องสูง เผื่อในกรณีที่ต้องขายหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน  

อนึ่ง บริษัทฯ มักถือตราสารหนี้จนครบก าหนดไถ่ถอนเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้

พิจารณาเผื่อกรณีที่ต้องขายหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด โดยพิจารณาความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest 

Rate Risk) โดยคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคต ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า    ตราสารหนี้

ให้ผันผวนได้ รวมถึงค่าเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ในอนาคตที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า หากมีการ

ปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น  

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 

 ตามหลักพื้นฐานของการเงินการลงทุนนั้น การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูง ย่อมมีความเส่ียงสูง

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่สามารถลดและบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้ 

โดยบริษัทฯมีการก าหนดนโยบายการลงทุน และนโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืนที่ผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน และปฎิบัติงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน

ในหลักทรัพย์ ซ่ึงก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับจนถึงประธานคณะ

ผู้บริหาร จนถึงคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัทฯ เข้าใจในหลักการบริหารความเส่ียง และได้ใช้

นโยบายการบริหารจัดการลงทุนที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อลดความเส่ียงที่เกิดขึ้น 

ได้แก่ การเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับและกิจการที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง      

มีการก าหนดหลักทรัพย์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะลงทุนได้ (Stock Universe) รวมถึงมีการจัดสรรการลงทุน 

(Asset Allocation) และกระจายการลงทุน (Diversification) ตามประเภทสินทรัพย์และตามหมวดธุรกิจ  

นอกจากนี้จะติดตามทบทวนความเหมาะสมในการลงทุนให้เป็นปัจจุบัน  โดยมีหน่วยงานที่มีหน้าที่

รับผิดชอบด้านการลงทุนโดยเฉพาะ ได้แก่ ส านักการลงทุน ซ่ึงมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน

คณะผู้บริหาร 

 ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพและความรู้

ของบุคลากรด้านนี้ โดยได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในระยะส้ันและระยะยาว บริษัทฯได้มีการส่ง

บุคลากรเข้าอบรมและสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ และหลักสูตรที่
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เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน

ด้านการลงทุนมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีพนักงานซ่ึงสอบผ่านหลักสูตร CISA (Certified 

Investment and Securities Analyst) ระดับ 3 หรือหลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ระดับ 3 

โดยเป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์และการลงทุนที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่พร้อมท่ีจะบริหารจัดการการลงทุนได้ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบวิธีปฏิบัติ นโยบาย กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปลูกฝังให้พนักงานยึดมั่นในจรรยาบรรณ

วิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

  ความสามารถในการด ารงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ  

            ปี 2557  บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,778.8 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดและ
ประกันภัยรถยนต์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ส่วนการประกันอัคคีภัย ประกันภัยตัวเรือและประกันภัย
สินค้ามีอัตราการเติบโตติดลบ  โดยเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีสัดส่วนร้อยละ 43.7 เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน    
ส่วนหนึ่งมาจากการขยายงานของช่องทางธุรกิจนายหน้า   โดยเฉพาะการประกันภัยการเส่ียงภัยทุกชนิดที่
มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นมากจากปีก่อน และเบี้ยประกันรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 42.5 
เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย อันเนื่องมาจากมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยจากช่องทางธุรกิจสาขาและการ
ร่วมทุน ผ่านช่องทาง Bancassurance  อีกทั้งช่องทางธุรกิจสถาบันการเงินซ่ึงมีการเข้าร่วมโครงการกับคู่
ค้าบางรายท าให้มีเบี้ยประกันภัยใหม่เพิ่มขึ้น และช่องทางธุรกิจตัวแทน ซ่ึงมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัย
ทั้งกลุ่มนายหน้าบุคคล และกลุ่มตัวแทน   ท้ังนี้ การประกันภัยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากการประกันภัย
เบ็ดเตล็ดและประกันภัยรถยนต์ มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 13.8  ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน 

ประเภท 2557 สัดส่วน% 2556 สัดส่วน% 2555 สัดส่วน%
อัคคีภัย 1,781.5        11.3           1,958.2        12.4            1,571.0       11.9           
ภัยตัวเรือ 41.7             0.3             45.5             0.3              69.0            0.5             
ภัยสินค้า 354.7           2.2             372.4           2.3              368.2          2.8             
ภัยรถยนต์ 6,698.0        42.5           6,694.5        42.4            5,099.7       38.7           
ภัยเบ็ดเตล็ด 6,902.9        43.7           6,731.8        42.6            6,066.4       46.1           
รวม 15,778.8      100.0         15,802.4      100.0          13,174.3     100.0         

หน่วย : ล้านบาท

 

ส าหรับอัตราความเสียหายในส่วนของบริษัทฯ ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 53.3 ต่ ากว่าปี 2556 ซ่ึงอยู่
ในระดับร้อยละ 54.4  โดยความเสียหายท่ีลดลงเป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้บันทึกรับรู้ความเสียหายที่เกิด
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จากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ไว้ในปี 2555 เป็นจ านวนมากแล้ว โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิด
จากการรับประกันอัคคีภัยและการรับประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิด 

อัตราความเสียหายจากการรับประกันภยั 
                                                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio
(%)

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio
(%)

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio
(%)

อัคคีภัย 1,064.6    246.9      23.2     1,062.8    709.6      66.8     1,152.4    3,498.4   303.6   
ภัยตัวเรือ 15.4         9.0          58.4     12.8         17.5        136.4   17.4         6.9          39.7     
ภัยสินค้า 209.0       68.8        32.9     236.2       93.0        39.4     240.8       86.9        36.1     
ภัยรถยนต์ 6,378.3    4,221.1   66.2     5,716.2    3,529.2   61.7     4,363.3    2,511.1   57.6     
ภัยเบ็ดเตล็ด 3,160.5    1,228.2   38.9     3,028.0    1,121.6   37.0     2,567.0    1,484.0   57.8     
รวม 10,827.8  5,774.0   53.3     10,056.0  5,470.9   54.4     8,340.9    7,587.3   91.0     

2557 2556 2555

ประเภท

 

สภาพคล่อง 

นโยบายในการบริหารสภาพคลอ่ง 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่อง โดยจัดการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย

ให้มีความสมดุลและสอดคล้องกัน โดยบริษัทฯ จะด ารงสภาพคล่องในรูปเงินสดไว้ให้น้อยที่สุดแต่ก็

เพียงพอกับการจ่ายเงินตามภาระผูกพันซ่ึงมีก าหนดการจ่ายท่ีแน่นอน สภาพคล่องอีกส่วนจะอยู่ในรูปการ

ลงทุนระยะส้ันเพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับรายจ่ายอ่ืนใดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบล่วงหน้าหรือทราบว่า

เกิดแต่จ านวนเงินยังไม่แน่นอน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการบริหารสภาพคล่อง ปัจจัยที่พิจารณามีดังนี้ 

1. การประมาณการกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่าย 

กระแสเงินสดรับ บริษัทฯ ได้ด าเนินการเร่งรัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่อง

ทางการช าระเบ้ียประกันภัยเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน นายหน้า ให้สามารถน าเงินเข้า

บัญชีได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์และช่องทางอ่ืน ในส่วนรายได้จากการลงทุน 

ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ การผ่อนช าระคืนเงินกู้ จะสามารถประมาณการจ านวนเงินและระยะเวลา

ได้ค่อนข้างแน่นอน ในด้านกระแสเงินสดจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่บริษัทฯ สามารถประมาณจ านวน
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เงินและก าหนดวันจ่ายเงินที่แน่นอนได้ ผู้บริหารสภาพคล่องจะใช้ข้อมูลดังกล่าวและประสบการณ์ของ

ผู้บริหารเงิน ในการบริหารกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการสภาพคล่อง และ

สามารถน าเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหาประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม 

2. การบริหารจัดการเงินลงทุนระยะส้ัน 

       บริษัทฯจะถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการเงินสด

ในธุรกิจของบริษัท สินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนนี้ เช่น เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน โดยบริหาร

ระยะเวลาครบก าหนดของเงินฝากสถาบันการเงินให้มีการทยอยครบก าหนดในแต่ละเดือนตามความ

เหมาะสม อีกทั้งหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่บริษัทลงทุนอยู่ก็มีสภาพคล่องสูงสามารถ

เปล่ียนเป็นเงินสดได้ทันที หากมีความต้องการใช้เงินสดเกินกว่าท่ีประมาณการไว้ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีแหล่งเงินทุนระยะส้ันและระยะปานกลาง เพื่อรองรับความ

ต้องการเงินสดหมุนเวียน ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ระยะส้ัน (Short-term Loan) ของธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงบริษัทฯจะเบิกใช้วงเงินตามความจ าเป็น  ท้ังนี้ วงเงินดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือ

รองรับอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี – 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจประกันภัยได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในประเทศและ
ปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ อาทิ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว   
GDP (Gross Domestic Product) ของประเทศท่ีต่ ากว่าการคาดการณอ์ย่างมาก การใช้จ่ายภาครัฐที่ล่าช้าอัน
เป็นผลมาจากการภาวะทางการเมืองที่ไม่แน่นอน รวมไปถึงการส่งออกของประเทศที่ยังคงมีแนวโน้ม
ขาดดุลการค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญความเส่ียงที่ส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียงจากธุรกิจ
ประกันภัย และ ความเส่ียงจากการลงทุน  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียง  และได้มีการจัดการ
ความเส่ียง ตลอดจนติดตาม ดูแลความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแล
ธุรกิจในภาพรวมให้มีความเส่ียงท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดแูลเกี่ยวกบัความ
เส่ียงท้ังด้านการประกันภัยและความเส่ียงจากการลงทุน ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย 
คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทุน ซ่ึงท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  อีกหน้าที่หนึ่ง      
เป็นต้น 
1.ความเส่ียงจากธุรกิจประกันภัย 

1.1 ความเส่ียงจากการรับประกันภัย (Insurance Risk) 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก การก าหนดเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายจริงที่เกิดขึ้น 

การรับประกันภัยที่มีความเส่ียงสูงหรือกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป การท าประกันภัยต่อที่
ไม่เพียงพอ   รวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงมีจ านวนสูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้และการจัดการ
สินไหมทดแทนที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

จากความเส่ียงดังข้างต้น บริษัทฯ จึงมีการบริหารความเส่ียงโดยการจดัให้มีกระบวนการพิจารณา
รับประกันภัยที่รอบคอบ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงภัยที่แท้จริง อีกทั้ง
ยังมีการควบคุมและติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไข
ความคุ้มครองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป เช่น แม้ว่าเหตุการณ์มหา
อุทกภัยป ี2554 จะผ่านไป และได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่อนข้างครบถ้วน
แล้ว แต่ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติยังคงเป็นความเส่ียงที่บริษัทฯ ยังค านึงถึง ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังคงท า
การพิจารณาวงเงินความรับผิดส าหรับภัยธรรมชาติ รวมถึงการก าหนดเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมตาม
ความเส่ียงภัยที่แท้จริง 

บริษัทฯ ยังค านึงถึงการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการท าประกันภัยต่อ โดยกระจาย
ความเส่ียงในการรับประกันภัย และมีการโอนความเส่ียงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยเน้นบริษัทรับ
ประกันภัยต่อที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นหลัก อีกทั้งยังจัดให้มีสัญญาประกันภัยต่อแบบความ
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เสียหายส่วนเกิน (Excess of  Loss)  อันเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันและควบคุมเส่ียงภัยไม่ให้เกิด
ความผันผวนและกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ 

ด้านการจัดการสินไหมทดแทน  บริษัทฯ มีคณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน  ก าหนด
นโยบายการจัดการค่าสินไหมฯ ก ากับ ดูแล ติดตามสถานะของการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน เช่น 
ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้มีความรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการ
พิจารณาเคลมอย่างรอบคอบและถ่ีถ้วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้า  รวมถึงการก ากับดูแลเพื่อให้
แน่ใจว่าบริษัทฯตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้
คุณภาพการให้บริการการจ่ายด้านสินไหมทดแทนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า  

1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) จากธุรกิจประกันภัย 
  - ความเส่ียงจากการประกันภัยต่อ  

เป็นความเส่ียงท่ีบริษัทฯ อาจไม่ได้รับช าระหนี้ตามสัญญาจากบริษัทรับประกันภัยต่อตามภาระ
ผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ โดยมีสาเหตุมาจากฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงของบริษัทรับประกันภัยต่อ ท าให้
บริษัทฯ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง นอกจากนี้ยังมีความเส่ียงที่มีผู้รับประกันภัยต่อ
จ านวนหนึ่งที่มีความสามารถรับประกันภัยต่อในจ านวนเงินที่ลดลงเนื่องจากการถูกลดอันดับความ
น่าเช่ือถือ หรือเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อไม่ประสงค์จะรับประกันภัยต่อ หรือรับประกันภัยต่อในจ านวน
ที่จ ากัด  

ส าหรับแนวทางในการดูแลความเส่ียงด้านนี้นั้น  บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาฐานะการเงิน และ
อันดับความน่าเช่ือถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ และมีการท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ
หลายรายท่ีเชื่อถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อซ่ึงวิธีดังกล่าวจะช่วยกระจายความเส่ียง
ได้ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดยหน่วยงานที่มีความรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมาย
เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว 

- ความเส่ียงในด้านการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย  
 ความเส่ียงในด้านการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็นความเส่ียงที่มาจากการที่ผู้เอาประกันภัยอาจ
ไม่ช าระเบี้ยประกันภัย หรือตัวแทนและนายหน้าที่ท าหน้าที่เก็บเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า แต่ไม่ช าระค่า
เบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้บริษัทฯ  เผชิญความเส่ียงที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ย
ประกันภัยค้างช าระและอาจก่อให้เกิดหนี้สูญต่อบริษัทฯได้  

บริษัทฯ บริหารความเส่ียงดังกล่าวโดยมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากทั้งผู้เอา
ประกันภัย ตัวแทน และนายหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงก าหนดให้ตัวแทนและนายหน้าน าหลักทรัพย์มาค้ า
ประกันตามวงเงินที่บริษัทฯ ก าหนด 
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2. ความเส่ียงจากการลงทุน 
2.1 ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ 

รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือลง (Credit Rating)  
บริษัทได้บริหารจัดการความเส่ียง ดังนี้  
-  เงินให้กู้ยืม จะพิจารณาถึงฐานะการเงิน  และความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ ตาม

มาตรฐานการวิเคราะห์สินเชื่อที่ดี พร้อมก าหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value) 
ไม่ให้เกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด  

-  ตราสารหนี้ บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเช่ือถือไม่ต่ ากว่าระดับเพื่อการ
ลงทุน (Investment Grade) เลือกประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้ พร้อมทั้งมีการ
ทบทวนฐานะการเงิน ตลอดจนความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารหนี้
อย่างสม่ าเสมอ 
  2.2 ความเส่ียงด้านการกระจุกตัว  (Concentration Risk) 

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่กระจายการลงทุน โดยอาจเลือกลงทุนในตราสารอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป เมื่อเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่มดังกล่าวจะท า
ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก 

บริษัทฯ ได้บริหารความเส่ียงดังกล่าว โดยการกระจายการลงทุนในประเภทของสินทรัพย์ต่างๆ 
และเลือกลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ภายใต้ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงตาม
กฎเกณฑ์ท่ีออกโดยองค์กรก ากับดูแล 

2.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
เป็นความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่

สามารถจัดหาเงินสดได้ หรือสามารถจัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง  
ในด้านการลงทุน บริษัทฯ เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นที่ต้องการของตลาด สภาพคล่องสูง

และสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนส ารอง ได้แก่วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะส้ัน กับ

ธนาคารพาณิชย์  ตลอดจนใช้ข้อมูลการบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงิน ตามภาระผูกพัน
ต่างๆ ท าให้บริษัทฯ ทราบถึงกระแสเงินสดที่ต้องใช้ในแต่ละวัน 

2.4 ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 
  เป็นความเส่ียงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายจากการผันผวนของปัจจัยในตลาดทุน ได้แก่ 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทุน การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียน อันส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน อันได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน  
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เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว บริษัทมีการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
  -  ด้านการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทุน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกมี
ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการท าก าไร และมีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ถือครองตราสารทุนไว้เพื่อการลงทุนในระยะยาว ซ่ึงจะสามารถลดความผันผวน
ของราคาตราสารทุนได้ 
   -  ด้านการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ท าการติดตามการก าหนดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อ
ก าหนดระยะเวลาการลงทุน (Duration) ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบก าหนดเพื่อลดความเส่ียงด้านราคาตราสาร
หนี้ที่เปล่ียนแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้มีจ านวนเงินที่ครบก าหนดทุกๆเดือน 
ในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน ท าให้ลดความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้ 
   -  ด้านอัตราแลกเปล่ียน บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ว่าจ้างให้บริหารกองทุนอาจใช้
เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน ได้แก่ สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest 
Rate Swap) และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อปรับลดความเส่ียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด 
 นอกจากนี้ บริษัทฯมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินระดับความ
เส่ียงของการลงทุน ด้วยวิธีการประเมินและแบบจ าลองต่างๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis, 
Stress Test  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะยังคงมีฐานะการเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นได้ 
3. ความเส่ียงอ่ืนๆ ขององค์กร 

3.1 ความเส่ียงด้านความไม่สัมพันธ์กันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability 
Management) 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างระยะเวลาและจ านวนสินทรัพย์ลงทุนกับ
ระยะเวลาและจ านวนหนี้สินตามภาระผูกพันของทางบริษัทฯ  ได้แก่ เงินส ารองค่าสินไหมทดแทน และ 
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงท าการบริหาร    
ความเส่ียงโดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับหนี้สินหลักของบริษัทฯ              
ทัง้ 2 ประเภทดังกล่าว 

3.2 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
เป็นความเส่ียงจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับ

ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร เป้าหมาย และปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน ซ่ึง
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ส่งผลต่อฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงความเส่ียงในการพึ่งพาคู่ค้า
รายใหญ่ 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ จ านวนเบ้ียประกันภัยรับไม่ถึงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนกล
ยุทธ์ การแข่งขันรุนแรงจากบรษิัทประกันภยัในประเทศและต่างประเทศ สัดส่วนรายได้ที่ไม่ตรงตามแผน
กลยุทธ์ การพึ่งพิงรายได้เบ้ียประกันภัยจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป 

บริษัทฯ บริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์โดยวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษทัฯ 
และวางแผนการด าเนินงานตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงาน อีกทั้งยังมีการสรุปการ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ แสดงสถานะความส าเร็จของแผนงาน พร้อมทั้งก าหนดสัญญาณเตือนใน
กรณีที่มีผลการด าเนินงานมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป เช่น การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง ภาวะการแข่งขัน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดระบบงานภายในทั้งด้านการ
จัดองค์กร บุคลากร  งบประมาณ  ระบบข้อมูลสารสนเทศ  ระบบการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน 
ให้มีความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งเผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังค านึงถึงความเส่ียงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากจ านวนบริษัทรับ
ประกันภัยต่างประเทศที่เข้ามาด าเนินธุรกิจภายในประเทศจะมากขึ้นโดยเฉพาะบริษัทรับประกันภัย
ต่างประเทศที่มีความมั่นคงและมีความแข็งแกร่งทางการเงินสูง ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ
รุนแรงขึ้น และท าให้รายได้จากการรับประกันภัยของบริษัทฯ อาจลดลงหรือไม่เป็นไปตามคาดการณ์ได้ 
บริษัทฯจึงด้มีการเตรียมความพร้อม โดยมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดที่ใกล้กับ
พรมแดนระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายพร้อมกับจัดท าแผนการตลาด
รองรับเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศ  อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนประกอบธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ  

3.3 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  
 คือ ความเส่ียงที่เกิดขึ้นได้จากการด าเนินงานในทุกส่วนงานของบริษัทฯ อันเกิดจากความไม่
พร้อม  ความไม่พอเพียง หรือความบกพร่องของบุคลากร กระบวนการการท างาน  และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงอาจรวมถึงความเส่ียงด้านกฎหมายและปัจจัยภายนอกบริษัทฯ ด้วย 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  โดยมีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน 
รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการท างานแต่ละด้านเพ่ือให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการวางระบบให้
พนักงานสามารถท างานทดแทนกันได้ ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในความรู้ในทุกสาขาวิชาความรู้ที่
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เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังก าหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารความ
เส่ียงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งยังปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการในระดับพนักงาน อันรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วย  

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก  บริษัทฯ มีการจัดท าแผน
รองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยมีสถานที่ท างานส ารองและศูนย์
ข้อมูลส ารองที่พร้อมใช้ได้ทันที  และมีการรวมศูนย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของพนักงานเชื่อมมาจาก
ส่วนกลาง (Server) ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และท าให้ธุรกิจของบริษัทฯ
สามารถด าเนินต่อไปได้ แม้ต้องเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก 
 4.1.1 ที่ดินและอาคาร 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 37 แปลง มีมูลค่าตามบัญชีรวม 
191,380,326 บาท ส่วนอาคาร, อาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์  เพื่อการลงทุนมีมูลค่าตามบัญชีรวม  
551,858,131  บาท 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 92 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จากสมาคมไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯตั้งแต่เดือนตุลาคม 2537
อายุการเช่า 33 ปีขณะนี้เหลืออายุการเช่า 13 ปี ซ่ึงท่ีดินดังกล่าวบริษัทฯใช้เป็นที่ตั้งอาคารส านักงานใหญ่ 
 4.1.2 เงินให้กูย้ืม 
  นโยบายการให้กู้ยืม 

นโยบายการให้กู้ยืมของบริษัทฯที่ส าคัญคือจะให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ที่มีประวัติดี มีความสามารถในการ
สร้างรายได้เพื่อผ่อนช าระคืนเงินต้น ในการกู้ยืมจะต้องมีอสังหาริมทรัพย์มาจดทะเบียนจ านองเป็น
ประกันโดยหลักทรัพย์จ านองจะมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯจะได้รับช าระหนี้โดยส้ินเชิง ในการให้กู้ยืมแก่
บุคคลธรรมดาเพื่อซ้ือบ้านไว้อยู่อาศัย บริษัทฯจะพิจารณาอายุ อาชีพ รายได้ เงินออมและวงเงินให้กู้ต่อ
มูลค่าหลักประกัน 

ในการให้กู้ยืมอ่ืนๆนอกจากเพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทฯจะพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่
น ามาขอกู้  ประวัติของผู้บริหาร ประสบการณ์ในอดีต  ฐานะการเงินของผู้ขอกู้ตลอดจนสัดส่วนหนี้สิน
ต่อทุน 
 นโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 กรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่าบริษัทฯจะได้รับช าระหนี้ไม่เพียงพอกับมูลหนี้ บริษัทฯจะพิจารณาตั้งส ารอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบด้วยได้แก่ประวัติการช าระหนี้ ฐานะการเงินของ
ลูกหนี้ ตลอดจนมูลค่าหลักประกัน โดยเกณฑ์การตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะบันทึกตามผลต่าง
ของมูลหนี้(หมายถึง ผลรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยค้างช าระ) กับราคาประเมินมูลค่าหลักประกันซ่ึง
ราคาประเมินมูลค่าหลักประกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย คือ ราคาประเมินที่ท าการประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยท าการ
ประเมินมาไม่เกิน 36 เดือน 
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 นโยบายการระงับการรับรู้รายได้ 
  รายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยส าหรับระยะเวลาหลังจากที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 6 
เดือน บริษัทฯจะหยุดรับรู้รายได้ และจะน าดอกเบี้ยส่วนนั้นมารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ได้รับช าระหนี้ เมื่อเข้าเกณฑ์ดังนี้ คือ คาดหมายว่าจะไม่สามารถได้รับช าระหนี้หรือมีกรณีให้เห็น
ชัดเจนว่าลูกหนี้ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพอที่จะช าระหนี้ เป็นต้น 
 นโยบายในการปรับโครงสร้างหนี้ 
  การปรับโครงสร้างหนี้เป็นการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาเพื่อให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับช าระเงินกู้ยืม
คืนได้มากที่สุด หรือเพื่อให้ลูกหนี้สามารถอยู่รอดเพื่อช าระหนี้ได้ ด้วยภาระผูกพันที่ไม่มากเกินไปจนเป็น
อุปสรรคต่อการฟื้นตัวของกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้อาจกระท าได้โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขการ
ช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ได้แก่ การลดอัตราดอกเบี้ย การขยายเวลาช าระหนี้ออกไป การจัดให้ลูกหนี้ผ่อน
ช าระตามกระแสเงินสดของลูกหนี้โดยลูกหนี้ต้องพิสูจน์ว่าประสบปัญหาการไม่สามารถผ่อนช าระหนี้ได้
โดยแท้จริง 
 4.1.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
ในการลงทุน บริษัทฯ มีนโยบายหลักคือเน้นความมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุน โดยมีการ

กระจายการลงทุนและเลือกลงทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่บริษัทฯ 
ยอมรับได้ การลงทุนของบริษัทฯ มักจะเป็นการลงทุนระยะยาว ได้แก่ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ 
อาทิเช่น หุ้นกู้ พันธบัตร จนครบก าหนดไถ่ถอน นอกจากนี้ยังลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์และหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์  

การบันทึกมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ถือตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยจัด
ประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย กล่าวคือผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนจะแสดงในส่วนของ
เจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน ในส่วนของหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนทั่วไปแสดงไว้ใน
ราคาทุน 
 การบริหารความเส่ียงจากการลงทุน 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีกระบวนการพิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ 
ทางเศรษฐกิจที่อาจกระทบต่อตราสารที่บริษัทจะลงทุนได้ ซ่ึงบริษัทฯ เห็นว่าการพิจารณาโดยละเอียด
รอบคอบโดยใช้ข้อมูลที่ครบถ้วนนี้ จะช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุนได้  ท้ังนี้ ข้อมูลข่าวสารที่บริษัทฯ 
ใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการลงทุนนั้น เป็นข้อมูลซ่ึงรวบรวมมาจากหน่วยงานทางด้าน
เศรษฐกิจ สถาบันวิจัย ตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงและเชื่อถือได้ ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจตลอดจนพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับโลก 
ระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรม และระดับหลักทรัพย์   
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ในด้านตราสารทุน เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุน บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนระยะยาว
และวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อ
หุ้น อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผล และมีกำรประเมินควำมเส่ียงของ
กำรลงทุนด้วย 

ส าหรับในด้านของตราสารหนี้นั้น บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ซ่ึงมีความเส่ียงต่ า รวมถึงลงทุนในหุ้นกู้ซ่ึงออกโดยกจิการซ่ึงได้รับการจัดอันดบัความน่าเช่ือที่ดีระดับเพือ่
การลงทุน (Investment Grade) และก าหนดอายุเฉล่ียและระยะเวลา (Duration) ของตราสารหนี้ให้
สอดคล้องกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  อนึ่ง บริษัทฯ ได้ลงทุนบางส่วนผ่านกองทุน
ตราสารหนี้ด้วย 
 การตั้งส ารองค่าเผื่อการด้อยค่า 
  เพื่อให้สินทรัพย์สะท้อนมูลค่าที่ควรจะเป็น บริษัทฯ มีการติดตามและสอบทานเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด หากมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน เช่น กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมากหรือตราสารหนี้ซ่ึงมีส่วนที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับ
ช าระ เป็นต้น บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่างนั้นเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 
4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
              การลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการลงทุนที่บริษัทฯ  เข้าไปถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน    
ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย โดยบริษัทฯ สามารถก าหนดนโยบายการบริหารและการ
ด าเนินงานผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในปัจจุบันบริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศซ่ึงประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและช่วยสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงนอกจำกมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย
โอกำสกำรท ำธุรกิจในต่ำงประเทศ แล้วบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกำรลงทุนระยะยำว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใน
รูปเงินปันผลและก ำไรเกินทุนด้วย 
4.3   การประเมินราคาทรัพย์สิน 
 บริษัทฯ ไม่ได้มีการท ารายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือขายทรัพย์สิน อันต้องมีการ
ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่ได้มีการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซ่ึงทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงปี พ.ศ.2556 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือคดีฟ้องร้องในลักษณะใด ๆ ที่มีผลกระทบทางด้านลบ
ต่อทรัพย์สิน  ฐานะทางการเงิน และการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 
6.1.1 รายละเอยีดบริษัท 
 

ชื่อบริษทั     บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
 
ทะเบียนบริษทัเลขที ่   0107536000625 
 
ประเภทธุรกิจ    รับประกันวินาศภัย 

 
ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ ่ อาคารกรุงเทพประกันภัย 

25   ถนนสาทรใต้  กรุงเทพฯ  10120 
โทรศัพท์  0 2285 8888   
โทรสาร  0 2610 2100 

      รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620
       www.bangkokinsurance.com 
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6.1.2 การลงทนุในบริษทัอื่น 
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ลงทุนโดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10.0 ขึน้ไปของจ านวนหุน้ที่

ออกจ าหน่ายแล้วของบรษิัทนั้น ดังต่อไปนี ้
 

ล าดับ 
 

ชื่อ/สถานที่ตั้ง 
ประเภทธุรกิจ 

ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 

ร้อยละของ
จ านวนหุน้ที่

ออกจ าหน่ายแล้ว
ของบริษัทนัน้ 

1 บริษัท เอเซียนอินชัวรันส์  
อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จ ากัด  
คาร์เรนดอน เฮ้าส์, 2 เชิ้ท สตรีท,  
เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม 11, เบอร์มิวด้า 

ประกันภัย สามัญ 23,936 41.70 

2 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์  
(ประเทศกัมพูชา) จ ากดั (มหาชน) 
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวตัพนม  
คั้นดวนเปญ พนมเปญ กัมพูชา 

ประกันภัย สามัญ 962,683 22.92 

3 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์  
อินเวสท์เมนท์ จ ากัด  
ชั้น 16 เวิลด์ไวดเฮ้าส์ , 
19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง 

ประกันภัย สามัญ 15,210,000 19.50 

4 บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากัด  
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 10  
ถนนราชด าริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 

ธุรกิจบรกิาร
เฉพาะกิจ 

สามัญ 1,159,950 19.33 

5 บริษัท พีที เอเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล 
อินเวสอินโด จ ากัด 
วิสมา เอเซีย แอลที. 12 เอ, เจแอล.  
เลทเจน เอส.ปราแมน คาว์. 79,  
ศลีปิ - จาการ์ตา บาราท.  

ประกันภัย สามัญ 6,080,000 19.00 

6 บริษัท พี ซี ที เอเซียอินชัวรันส์ จ ากดั  
43-47 ถ.ล้านช้าง บ้านหัสดีใต้  
อ าเภอจันทะบุลี เวียงจันทน ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประกันภัย สามัญ 237,500 19.00 



56-1-57 

หน้า 43 
 

 
 

ล าดับ 
 

ชื่อ/สถานที่ตั้ง ประเภท
ธุรกิจ 

ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 

ร้อยละของ
จ านวนหุน้ที่

ออกจ าหน่ายแล้ว
ของบริษัทนัน้ 

7 บริษัท สรชัยววิัฒน์ จ ากดั  
23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท คลอง
ตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ10110 

พัฒนา
อสังหา- 
ริมทรัพย ์

สามัญ 405,000 15.00 

8 บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้  
(ประเทศไทย) จ ากัด  
29 อาคารวานิสสา ช้ัน 20 ซอยชิดลม 
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

นายหน้า
ประกันวินาศ

ภัย 
สามัญ 6,000 15.00 

9 บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั 
(มหาชน) 
33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) 
คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

การแพทย ์ สามัญ 106,760,417 14.62 

10 บริษัท บางกอกชโยรตัน ์จ ากัด  
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ 
ไว.ดับยู.ซี.เอ. ช้ัน 10 ถนนสาทรใต ้ 
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 

นายหน้า
ประกันวินาศ

ภัย 
สามัญ 10,000 10.00 

11 บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส 
จ ากัด  
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 8  
ถนนปั้น สีลม บางรัก กรุงเทพฯ10500 

ลีสซ่ิง สามัญ 60,000 10.00 
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6.1.3 บุคคลอ้างอิงอืน่ๆ 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 62  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ 0 2229 2800, 0 2654 5599 

 
โทรสาร 0 2654 5427 
Call Center : 0 2229 2888 

 Email : TSDCallCenter@set.or.th 
 www.tsd.co.th 
  
ผู้แทนผู้ถอืหุ้น - ไม่มี - 
   
ผู้สอบบญัช ี นางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย ์
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 
 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
 193/136-137 ถนนรัชดาภษิก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ 0 2264 0777 
 โทรสาร 0 2264 0789-90 
 Email : ernstyoung.thailand@th.ey.com 
 www.ey.com 
  
ที่ปรึกษากฎหมาย ส านักงานมนกูิจทนายความ 
 59/6 ถนนเสือป่า กรุงเทพฯ  
 โทรศัพท์ 0 221 6226 
 โทรสาร 0 2221 3191 
  
ที่ปรึกษาทางการเงนิ -ไม่มี- 
  
สถาบันการเงินที่ตดิต่อ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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ความภาคภูมิใจ ปี 2557 
 

การจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ 
บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ได้รับการจดัอันดับความน่าเช่ือถือทางการเงิน จาก 

Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นน าของโลก ในระดับ A- (Stable) ซ่ึง
แสดงถึงเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่ม่ันคงแข็งแกร่ง   
   นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) จาก
สถาบันการจัดอันดับทางการเงนิ A.M. Best Company ซ่ึงเป็นสถาบันที่จัดอันดับความน่าเช่ือถือของ
บริษัทประกันวินาศภัยและประกันชวีิตมากที่สุด โดยบริษทัฯ ได้รับการจัดอนัดับอยู่ที่ระดับ                   
A- (Excellent) สะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน และความมีเสถียรภาพทางการเงนิ  

สถาบันจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ    

Standard & Poor’s                                                                      7 พ.ย. 57 
Counterparty Credit Rating Local Currency A- (Strong)  
Financial Strength Rating Local Currency A- (Strong)  
ASEAN Regional Scale axAA  
Outlook  Stable 
 

A.M. Best                                                                                    16 มิ.ย. 57 
Financial Strength Rating A- (Excellent)   
Financial Strength Rating Outlook Stable   
Issuer Credit Rating  a- (Strong)   
Issuer Credit Rating Outlook Stable 

 

ได้รับรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัยติดต่อกันถึง 3 คร้ัง  

 นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งที่ในปี 2557 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้รับ

รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย  

จากงาน IAIR  AWARDS 2014 จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review) 

โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ติดต่อกันถึง 3 ครั้ง ในปี 2556 - 2557 ถือเปน็ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยึดมั่นใน

ความซ่ือตรงและยุติธรรมตลอดมา รวมทั้งยังให้ความใส่ใจต่อการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ 

และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ  
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ส่วนท่ี 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 (ก)  บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  
 (ข)  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 1,064,700,000 (หนึ่งพันหกสิบส่ีล้านเจ็ดแสน) 
บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จ านวน 106,470,000 (หนึ่งร้อยหกล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่น) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 10 (สิบ) บาท  
 (ค) บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุ้นสามัญ 
 (ง) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกนั (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่         
ในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ                    
7.2 ผู้ถือหุ้น 
    (ก)  กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก 

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด  10  อันดับแรกของบริษัทฯ  พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ ถือ และสัดส่วน           
การถือหุ้น  ณ  วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ 

(%) 
1.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 10,613,194 9.97 
2.  HWIC ASIA FUND * 6,752,114 6.34 
3.  นายชัย     โสภณพนิช ** 4,273,026 4.01 
4.  มูลนิธิชิน โสภณพนิช 3,370,934 3.17 
5.  บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จ ากัด 3,370,934 3.17 
6.  AIOI INSURANCE CO., LTD. 2,989,599 2.81 
7.  นายเชิดชู  โสภณพนิช 2,691,452 2.53 
8.  นายชาตรี  โสภณพนิช 2,514,033 2.36 
9.  นายนิติ     โอสถานุเคราะห์ 2,224,362 2.09 
10. นายชาญ  โสภณพนิช 2,104,025 1.98 

 
 



56-1-57 

หน้า 47 
 

หมายเหตุ   * มีสถานะเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ท าหน้าที่เป็นผู้ถือ 
 หลักทรัพย์แทน (Trust Company หรือ Nominee Account) ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถเปิดเผยรายช่ือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate 
Shareholder) ได้  

                 ** นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่ 
                 คูส่มรส – นางนุชนารถ  โสภณพนิช  จ านวน  465,746  หุ้น 

 (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้นิยาม
ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกวา่
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น  

จากสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่า   มีผู้ถือ
หุ้นรายใดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ ดังนี้  บริษัทฯ 
จึงไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่ก าหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้น
สูงสุด 10 อันดับแรกดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด 

อนึ่ง ส าหรับกรณีที่กรรมการบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ และนาย
สุวรรณ แทนสถิตย์ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อที่ว่าด้วยโครงสร้างการ
จัดการนั้น ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร (ตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม 
รวมถึงกรณีที่กรรมการบริษัท ฯ ได้แก่ นางณินทิรา โสภณพนิช ซ่ึงเป็นคู่สมรสของผู้บริหาร (ตามนิยาม
ในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ท่ีให้นับรวมถึงผู้ที่
ด ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็น     
ผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นการส่งผู้แทนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน หรือมีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. บริษัทฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นการส่วนตัว 
เนื่องจากท่านทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนดไว้  
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2. บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับการท าธุรกรรมบางรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อรายการ
ระหว่างกันแล้ว 

3. บริษัทฯ ได้ก าหนดกลุ่มกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซ่ึงมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการที่มา
จากสถาบันการเงิน  ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อ กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แล้ว                                                                                                                                                
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอ่ืน นอกเหนือจากหุ้นสามัญ 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 โดยที่คาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะขยายตัวได้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัท ฯ จึงจะ
พยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีเงินได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส) ท้ังนี้ บริษัท ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท ฯ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ต่อไป  
 ส าหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้ 

(บาท/หุ้น) 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่/ป ี

เงินปันผล 
ประจ าปี 

เงินปันผลและหุ้นปันผล รวม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หุ้นปันผล 

18/2554 2553 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
19/2555 2554 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
20/2556 2555 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
21/2557 2556 2.75 2.75 2.75 3.75 4* 16 
22/2558 2557 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 

หมายเหตุ  *  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2557 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
     ผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 760.5 ล้านบาท เป็น 1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่าย 
     เป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล ในกรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในส่วน 
     ของเศษหุ้นนี้ เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4 บาท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1. คณะกรรมการบริษัทฯ  และ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ อีก 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซ่ึงรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารอีก 9 คณะ ได้แก่   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  คณะกรรมการพิจารณาการรับ
ประกันภัย   คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน   คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ    
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR    คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกจิการ  และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า         

5 คน และไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ตามข้อบังคับ
บริษัทฯ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและสามารถก ากับ
ดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) มีจ านวนทั้งส้ิน 12  ท่าน ประกอบด้วย 
1.   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน  2 ท่าน และกรรมการ ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาบริษัทจ านวน 1 ท่าน  
2.   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นจ านวน

มากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ  
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของ

กรรมการแต่ละท่าน ในปี 2557 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
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รายชื่อ - ต าแหนง่คณะกรรมการบริษัท ฯ  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ัง

ที่เชิญประชุม 
ค่าตอบแทน
ประจ าปี 
2557 

(บาท) **** 
1 2 3 4 

1.) กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร และทีป่รึกษาบริษัท  

1. นายชัย  โสภณพนิช                              ประธานกรรมการ 
                                                              และประธานคณะผู้บริหาร 

4/4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

622,500 
 

2. นายพนัส   ธีรวณิชยก์ุล            กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
                                                             และกรรมการธรรมาภิบาล           

4/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1/1 

622,500 
   75,000 

3. นายวรวิทย์   โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัท 
                                                                        และที่ปรึกษาบริษัท 

4/4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

622,500 
 

2.) กรรมการที่ไมเ่ปน็ผู้บริหาร 
4. นายฮิเดะโยชิ  คะมกิะตะ                              กรรมการอสิระ 
 

4/4 - - - 622,500 

    2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ** 

5. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช                   กรรมการอิสระ 
                                           และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
- 

- 
6/6 

- 
- 

- 
- 

622,500 
309,000 

6. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช                       กรรมการอสิระ 
                                                                และกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
- 

- 
5/6 

- 
- 

- 
- 

622,500 
309,000 

7. นายช.นันท์      เพ็ชญไพศิษฏ์                  กรรมการอิสระ 
                                                                และกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
- 

- 
6/6 

- 
- 

- 
- 

622,500 
309,000 

    2.2) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา*** 

8. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์                           กรรมการอิสระ          
         และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

3/4 
- 

- 
- 

- 
1/1 

- 
- 

622,500 
   72,000 

9.นายสุวรรณ  แทนสถิตย์                         กรรมการอิสระ 
                               และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4/4 
- 

- 
- 

- 
1/1 

- 
- 

622,500 
   72,000 

10.หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล                  กรรมการอิสระ 
                               และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

  4/4 
- 

- 
- 

- 
1/1 

- 
- 

622,500 
   72,000 

 
 
 



56-1-57 

หน้า 52 
 

รายชื่อ - ต าแหนง่คณะกรรมการบริษัท ฯ  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ัง
ที่เชิญประชุม 

ค่าตอบแทน
ประจ าปี 
2557 

(บาท) **** 
1 2 3 4 

     2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***  
11. นายวีระศกัดิ์   สุตณัฑวิบูลย์                   กรรมการอิสระ      
                                         และประธานคณะกรรมการธรรมภิบาล 

             และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา          
(ได้รับการแต่งต้ังมีผล เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) 

4/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1/1 

622,500 
  75,000 

12. นางณินทิรา โสภณพนิช                        กรรมการอสิระ 
                                                             และกรรมการธรรมาภิบาล 

2/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1/1 

622,500 
   75,000 

                                รวม 4 ครั้ง 6 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง    8,838,000 
 

หมายเหตุ :  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนครั้งที่เชิญประชุม 
  1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญ
ประชุมจ านวนรวม 6 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมี
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ านวน 2 ครั้ง 

3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการบริษัท ฯ เม่ือวันที่  14 พฤศจิกายน 2557     
มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2560 โดยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ดังรายช่ือที่ปรากฏข้างต้นเป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็น
ผู้บริหารของบริษัท ฯ  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท ฯ ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ท างานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่
ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ 

** คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับการแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 14  
สิงหาคม  2556  มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2556 และครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ได้รับการแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2558 ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีผล
ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  
มีวาระ ด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลต้ังแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2560 

**** ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจ าปี 
2557 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 ไว้เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000.- บาท 



56-1-57 

หน้า 53 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่า          

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติเป้าหมายของการด าเนินงานที่น าเสนอ           
และมุ่งมั่นในการสร้างผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม             
ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1. พิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร น าไปปฏิบัติ  ซ่ึงรวมถึง
การทบทวนประเมินผลการปฏิบัติเพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม และรายงานไวใ้นรายงาน
ประจ าป ี
 2. พิจารณาความเหมาะสมให้ค าแนะน าและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ที่น าเสนอโดยฝ่ายบริหาร  รวมถึงการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน  

3. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีเหมาะสม  
4. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และ
ผู้อ านวยการใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 5. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ของกรรมการและพนักงาน รวมถึงการส่ือสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย 
 7. พิจารณามอบอ านาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ เพื่อให้
สามารถด าเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว 

8. จัดท ารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการจัดท ารายงานทางการเงินไว้
ในรายงานประจ าปี  

9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และ
ผู้อ านวยการใหญ่ รวมท้ังก ากับดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูง 

10. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท  และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของเลขานุการบริษัท 

11. จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อส่ือสารกับคณะกรรมการ เพื่อแจ้งข้อมูล
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดต่อไป 
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12. ด าเนินการอ่ืนๆ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4  ครั้งต่อปี  เพื่อให้          

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุม
พิเศษเพิ่มได้ตามความจ าเป็น    หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้
กรรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการประชุม  ท้ังนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอ
เรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท ในการประชุมประธานการประชุมมีหน้าที่
จัดสรรเวลาในการน าเสนอสารสนเทศและการอภิปราย  ซักถาม  เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการ
แต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องที่
พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว กรรมการสามารถขอค าชี้แจง
หรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการ
บริษัทได้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเอง
ได้   โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อ านวยความสะดวกเมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมกำรที่มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท 
 กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัทสองในจ านวนสามคน ได้แก่      
นายชัย โสภณพนิช หรือ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล หรือ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา  ลงลายมือชื่อร่วมกัน 
และประทับตราส าคัญบริษัทฯ 
 

8.2 คณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหำร 
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหาร

ได้รับมอบอ านาจตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ ในการปฏิบัติภารกิจ
ประจ าวัน และภารกิจทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินกิจการงานใด ๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ แต่ทั้งนี้ การใช้
อ านาจของคณะผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท าได้หากผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับบริษัทฯ   
 ส าหรับการด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในของบริษัทฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน 
การก าหนดกฎ ระเบียบ ค าส่ัง และประกาศ อ่ืนใด เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้อ านวยการใหญ่
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จะเป็นผู้มีอ านาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ ที่ประกอบธุรกิจประกันภัย 
และให้ค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

รำยช่ือคณะผู้บริหำร 
ค าว่า “คณะผู้บริหารของบริษัทฯ” ตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ คณะผู้บริหารของบริษัท หมายถึง ประธาน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ระดับผู้อ านวยการ (ณ วันที่ 31ธันวาคม 
2557 ) รวม จ านวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

รายช่ือคณะผู้บริหาร  ต าแหน่ง 

1.  นายชัย              โสภณพนิช  ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 
2.  นายพนัส           ธีรวณิชย์กุล   กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
3.  นายอานนท์       วังวส ุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
4.  นายสุพัฒน์        อยู่คงพันธุ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
5.  ดร.อภิสิทธิ์        อนันตนาถรัตน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
6.  นายสาธิต           ลิปตะสิร ิ   ผู้อ านวยการ 
7.  นางศรีจิตรา       ประโมจนีย ์ ผู้อ านวยการ 
8.  นายจักรกริช       ชีวนันทพรชัย ผู้อ านวยการ 
9.  นางสาวพิมพ์ใจ   เลื่อมรุ่ง    ผู้อ านวยการ 
10. นายสุชาติ          จิรายุวัฒน ์ ผู้อ านวยการ 
11. นายอารีย ์          วันแอเลาะ ผู้อ านวยการ 
12. นายเลิศ              วงศ์ชัย               ผู้อ านวยการ  

13. นายณัฐดนัย       พรชัยสิริอรุณ   (แต่งต้ังมีผล เม่ือวันที่ 1 เมษายน  2557) ผู้อ านวยการ 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะผู้บริหำร 
1.  พิจารณากล่ันกรอง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี รวมถึงนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 
2.  พิจารณากล่ันกรองน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาการจัดหาหรือจ าหน่าย

ทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ  
3.  ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  รวมถึงการประเมินผล

การปฏิบัติ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา 
4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมาย 
5.  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2551ได้มีมติแต่งตั้ง       

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 
2551 เป็นต้นไป จนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อท าหน้าที่ดูแล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้ งเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถที่จะท าหน้าที่เลขานุการบริษัทและด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
โดยมีการก าหนดคุณสมบัติและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 
1.  มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน

เลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้ านกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ  

2.  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่
ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3.  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระท าการใดๆ อันจะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 

4.  ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับ
ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

5.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงาน    
ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ   

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดู แล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนก าหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบงาน ดังนี้
 1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปล่ียนแปลงในข้อก าหนดกฎหมายที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการ  

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น  และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย   ข้อบังคับของ
บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ  

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
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4. จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัทฯ  หนังสือนัดประชุม          
ผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม  

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดท าส าเนา
ส่งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่
ได้รับรายงาน 

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับ
บรษิัทฯ ตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ  

7. ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ  ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ
บริษัทฯ  

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
9. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
 

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
8.4.1  ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

(ก) ในปี 2557 บรษิัทฯ บรษิัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่ภายใน
วงเงินที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละไม่เกิน 9 ล้านบาท  ซ่ึงในปี 2557     
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเปน็จ านวนเงินทั้งส้ิน 8,838,000 บาท  โดยมีหลักเกณฑ์
การจ่าย ดังนี ้

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายป ี
(บาท/ คน) 

แบ่งจ่ายรายไตรมาส 
(บาท/ คน) 

กรรมการบรษิัท 630,000 157,500 
กรรมการตรวจสอบ 312,000 78,000 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 75,000 - 
กรรมการธรรมาภิบาล 75,000 - 

 (ข)        บรษิัทฯ มกีรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวนรวม 13 ราย            
ได้รับค่าตอบแทนรวมเปน็จ านวนเงนิทั้งส้ิน 72,944,350 บาท  ประกอบดว้ยเงนิเดือน 

 โบนัส ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง  
ทั้งนี้ในจ านวนผู้บริหาร จ านวน 13 ราย นั้นประกอบด้วย กรรมการบริหารจ านวน 2 ราย 
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8.4.2  ค่ำตอบแทนอืน่  
ในปี 2557 บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้กับ

กรรมการบริหารและผู้บริหารจ านวนรวม 13 ราย เปน็จ านวนเงินทั้งส้ิน 4,425,880 บาท 
ดังนั้น ในปี 2557 บรษิัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมท้ังท่ีเปน็ตัวเงิน(ตามข้อ 8.4.1 ข.) และ

ค่าตอบแทนอ่ืน (ตามข้อ 8.4.2)  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 77,370,230 บาท 
 

8.5 บุคลำกร 

จ านวนพนักงานทัง้หมด 
บริษัทฯ  มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 1,446 คน โดยแบ่งเป็นพนกังาน

ที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก จ านวน 1,069 คน และสายงานสนับสนุน จ านวน 377 คน 

จ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก มดีังนี ้
สายงานหลัก จ านวนพนักงาน (คน) 

ธุรกิจตัวแทน 
ธุรกิจนายหน้า 
ธุรกิจลูกค้าองค์กร 
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 
ส านักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ 
ส านักประเมินความเส่ียงภัย 
ฝ่ายสินไหมทดแทน 
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต ์

70 
75 
82 
76 
83 

                              268 
13 
 9 
52 

                              341 
รวม                            1,069 

ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กบัพนกังำน 
ในปี  2557  บริษัทฯ  จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส  เงินสมทบ

ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ค่าล่วงเวลา  ค่าโทรศัพท์  ค่ารถยนต์  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
และเงินชดเชยปลดเกษียณ จ านวนเงินทั้งส้ิน 886,852,968 บาท 

นโยบำยในกำรพฒันำพนักงำน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพนกังานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเชื่อมั่นว่า “คนเป็นทรัพยากรที่มี

ค่าท่ีสุดในองค์กร” ดังนั้น จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัท ฯ ทั้งด้านความสามารถทางการจัดการ 
(Managerial Competency) และความสามารถทางเทคนิค (Technical Proficiency) อันจะก่อให้เกิด
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ประสิทธิผลการท างานของตัวบุคคลและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Personal/Interpersonal Effectiveness) 
เพื่อน าพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างโอกาสที่จะเติบโตและก้าวหน้า
ไปพร้อมๆ กับองค์กร ด้วยกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น เป็นระบบ 
ต่อเนื่อง ท้ังความรู้ในเชิงวิชาชีพ ได้แก่ความรู้ด้านการประกันภัย รวมถึงความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
อาทิ การตลาดประกันภัยและการขายเชิงรุก การขายในเชิงที่ปรึกษาประกันภัย ทักษะการน าเสนองาน 
การเจรจาต่อรอง รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการบริหารทุกระดับ โดยร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้บริหาร Mini MBA  และ
ร่วมกับ Development Outsourcing (Thailand) จัดอบรม Leadership Development Program เพื่อพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้น า   อีกทั้งจัดอบรมและกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ 
มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล พร้อมรับการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างเป็นสากล  นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้า
รับการอบรม/สัมมนาต่างประเทศ รวมถึงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาชั้นน าทั้งใน
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งส้ิน 269 
หลักสูตร มีจ านวนวันของการฝึกอบรมให้กับพนักงานเฉล่ียเป็นเวลามากกว่า 7 วัน/คน/ปี  มีพนักงาน  
เข้ารับการอบรม/สัมมนาต่างประเทศรวม 25 คน มีค่าใช้จ่ายเพื่อการอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นจ านวน
เงินกว่า 9 ล้านบาท 

บริษัทเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารขององค์กร เพื่อความสามารถในการ
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงมีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession 
Planning) ส าหรับผู้บริหารระดับสูง โดยก าหนดเป็นแผนการพัฒนาผู้บริหารอย่างเป็นระบบ รวมถึง
โครงการพัฒนาผู้บริหารสาขา เพื่อรองรับการขยายสาขาของบริษัทฯ ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ให้
สามารถบรกิารลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
คู่ค้าของบริษัทฯ อีกทั้งยังสนับสนุนการสับเปล่ียนและหมุนเวียน (Job Rotation) ทั้งการโอนย้ายภายใน
หน่วยงานและการโอนย้ายข้ามสายงาน เพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ ท าให้
พนักงานมีมุมมองการท างานที่กว้างขึ้น พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง รวมถึงสามารถบริหารจัดการ
รายละเอียดของงานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังค านึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร (Knowledge Management) โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม DNA Trainer ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ผ่าน
กระบวนการต่างๆ อาทิ 

 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาชีพประกันภัยทั้งในการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ให้กับพนักงาน ในรูปแบบ Insurance Camp 

 จัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์จาก Best Practice ของบริษัทฯ 
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 เขียนบทความความรู้จากประสบการณ์การท างานและการอบรม /สัมมนาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ภายในบริษัทฯ 

 จัดเก็บและเผยแพร่ส่ือความรูต้่างๆ ได้แก่ ส่ือเสียงบรรยาย ส่ือวีดิทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และ
แบบเรียน E-Learning เป็นต้น 

โดยข้อมูลความรู้ทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมและจัดเก็บไวใ้นระบบ Knowledge Based ของบริษัทฯ 
ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในการศึกษาด้วยตนเองและน าไปปรับใช้กับการ
ท างาน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) หรือองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) ที่สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม 
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9. การก ากับดูแลกิจการ  
9.1 นโยบายก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  โดยยึดหลักความโปร่งใส  ถูกต้อง และเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานทุกคนใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนอย่างดีที่สุด อันจะ
ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัท มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้า สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี                  

ในปี 2557  บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน ได้แก่ 

น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี น าเสนอนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าไปยังบริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุม น าเสนอประวัติและรายละเอียด
เกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น น าเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น น าเสนอข้อเท็จจริง
พร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แจ้งวิธี
ลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามในที่ประชุมและบันทึกค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บันทึกผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ทั้งเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง
ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ไม่มีการพิจารณาวาระอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น 

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่
ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ น าเสนอหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามจ านวนหุ้นที่
ถือ รวมท้ังการก าหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและส่ือสารให้กรรมการและผู้บริหารทราบ 
 หมวดการค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   บริษัทฯ  ก าหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ครอบคลุมทุกกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีช่องทางในการ
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ให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียน ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ และ ศูนย์
ควบคุมคุณภาพ ทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com ด้วย  

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลส าคัญ เช่น นโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการพร้อมผลการปฏิบัติ  โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการพร้อมประวัติและบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ การด าเนินธุรกิจและผลประกอบการอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ ผ่าน
ช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เว็บไซต์ของบริษัทฯ  รายงานประจ าปี  รวมถึงการแถลงข่าวที่
เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินทุกไตรมาสด้วย นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะ  ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address ที่
แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของคณะกรรมการที่ครอบคลุมถึง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติของกรรมการ การประชุม 
การประเมินตนเอง ค่าตอบแทน และการพัฒนาคณะกรรมการและผู้บริหาร  

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายคณะกรรมการ หมวดการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หมวดโครงสร้างของคณะกรรมการ หมวดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 
หมวดการจัดเตรียมและด าเนินการประชุมคณะกรรมการ และหมวดคุณสมบัติของคณะกรรมการ ส าหรับ
วิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวขอ้โดยอิสระ แล้วน าคะแนนการประเมินใน
แต่ละข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนกรรมการ ผลการประเมินรวมทุกหมวดโดย
เฉล่ียได้คะแนน 4.84 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.0  ใกล้เคียงกับผลการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา   ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลน าผลการ
ประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป  

ส าหรับรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกจิการของบริษทัฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 คณะ 

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล* 

2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซ่ึงรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น  9 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาการรับ
ประกันภัย คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรและ CSR  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

http://www.bangkokinsurance.com/


56-1-57 

หน้า 63 
 

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ** และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ*** 

หมายเหตุ * คณะกรรมการธรรมาภิบาล  ได้รับการแต่งต้ังโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ เม่ือวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมอีก 1 คณะ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

   ** คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 8 คณะดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ฯ เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดท าเป็น
ประกาศของบริษัท ฯ ที่ 2556/010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผล
ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 

   *** คณะกรรมการบริหารด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศได้รับการแต่งต้ังโดยมติที่ประชุม
คณะผู้บริหาร และจัดท าเป็นประกาศของบริษัท ฯ ที่ 2556/008 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
ล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดท าเป็นประกาศของบริษัท ฯ ที่ 2556/010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
การแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 

1.  คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ชุดต่างๆ จ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการเป็น
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยกล่ันกรองงานส าคัญให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  และกฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ละคณะมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้   

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็น

กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  
1.  นายเปล่งศักดิ์        ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางสาวพจนีย์       ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายช.นันท์           เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การท างานด้าน
บัญชี การเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผย 

ข้อมูลที่ส าคัญ โดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป 
2.  สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal  Control) ระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม
ตามกรอบท่ีได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง   โยกย้าย  
เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วยการประกนัวนิาศภยั ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4.  พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

 6.  ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัย
ว่ามีรายการหรือการกระท า ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต มีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

 ของบริษัท 
7.  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซ่ึง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ 
                             บริษัทฯ  

(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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                           ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

                             ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ 

                             หน้าที่ตามกฎบัตร  (Charter)   
(ซ)  รายการอ่ืนที่เห็นว่า  ผู้ถือหุ้น  และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ 

                             ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
8.  ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ* 
หมายเหตุ * ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุดโดยมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
ก าหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 

1.2   คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) ประกอบด้วย

กรรมการจ านวน 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้  
1.  นายสิงห์                     ตังทัตสวัสดิ์    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
                                                               และสรรหา 
2. นายสุวรรณ                  แทนสถิตย์     กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ    ดิศกุล             กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
4. นายวีระศกัดิ์               สุตณัฑวิบูลย*์ กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

โดยประธานคณะกรรมการและกรรมการอย่างนอ้ยอีก 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงทุกครั้ง
ที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  จะท าหน้าที่พิจารณา
ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ เพื่อก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ  

หมายเหตุ * นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ ได้รับการแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2558 ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีผล
ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1.  ดูแลสัดส่วนจ านวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร 
2.  พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ และ

น าเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง  แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของ       
บริษัทฯ 

3.  พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหาร  และผู้อ านวยการใหญ่  ในกรณีที่
ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืน ๆ  และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

4.  ดูแลและก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของคณะกรรมการ ประธาน
คณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร 

5.  ดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ 
การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1  ครั้งต่อปี 
1.3   คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557) ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ 

ผู้บริหาร จ านวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 
1.  นายวีระศกัดิ์         สุตณัฑวิบูลย ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
2.  นางณินทิรา          โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 
3.  นายพนัส              ธีรวณิชยก์ุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล  

โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาก าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้

เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม 
2. พิจารณาก าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อก าหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม  
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล    
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1  ครั้งต่อป ี



56-1-57 

หน้า 67 
 

2.  คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร  
คณะผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซ่ึงรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น  9 

คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณา
การรับประกันภัย คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ โดยแต่งตั้งผู้บริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกล่ันกรองเรื่องส าคัญเพื่อแบ่งเบาภารกิจ
ของคณะผู้บริหารและกระจายอ านาจในการกล่ันกรองงานส าคัญสอดคล้องนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและขอบเขต
ความรับผิดชอบดังนี้  

2.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารอย่างน้อย            
5  ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง  โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมให้ครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่างๆ 
ที่ส าคัญของบริษัทฯ  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณา 

2. พิจารณาก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงการติดตามดูแล
ความเส่ียงของบริษัทฯ  ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติตามนโยบาย 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  ทุก 6 เดือน 
2.2   คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน  ตลาดเงิน  และตลาดทุน อย่างน้อย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม         
อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปล่ียนแปลงไป  โดยค านึงถึง
ความเส่ียง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง น าเสนอคณะผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 

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

ไป 
2.3   คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย   ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ 

และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประกันภัย  และการพิจารณาความเส่ียงภัยในแต่ละประเภท รวมถึงการ
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ประกันภัยต่อ  อย่างน้อย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการรับประกนัภยัและการเอาประกนัภยัต่อที่เหมาะสมยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่
เปล่ียนแปลงไป โดยค านึงถึงความเส่ียงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องน าเสนอคณะผู้บริหาร 

2. กระท าการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้ด าเนินการรับประกันภัยตามนโยบายที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะผู้บริหาร 

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

ประกันภัยต่อของบริษัทฯ 
6. พิจารณาและอนุมัติการรับประกันภัย ตามระดับของอ านาจการอนุมัต ิ
7. สอบทานและปรับเปล่ียนนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อเพื่อให้เหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
8. ก ากับดูแลการวางแผนธุรกิจของ Business Units พิจารณาความเหมาะสมของดัชนีวัดผลการ

ปฏิบัติงาน เป้าหมาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อท าให้กลยุทธ์และแผนธุรกิจของ Business Units บรรลุเป้าหมาย 

9. รายงานผลการรับประกันภัยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6  เดือน 
2.4  คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน  ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน  อย่างน้อย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่าง
น้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
2. ก ากับดูแลสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และกระท าการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ

ได้ส ารองค่าสินไหมทดแทนหรือส ารองประกันภัยอย่างเพียงพอและครบถ้วน 
3. จัดการข้อพิพาทจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงจัดการและแก้ไขในกรณีที่เกิดคดี

การทุจริตเรื่องค่าสินไหมทดแทน 
4. ก ากับ ดูแล ติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อท าให้คุณภาพบริการด้านสินไหม

ทดแทนเป็นที่พึงใจของลูกค้า คู่ค้า  
5. รายงานผลการรับประกันภัยต่อคณะผู้บริหารทุก 3 เดือน 
2.5  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และ

ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม      
อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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1. ก าหนดนโยบายและแผนงานหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดเกณฑ์วัดผลส าเร็จและเป้าหมายที่เหมาะสม (KPIs) กับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี 
3. ติดตามก ากับดูแล  และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่ อท าให้กลยุทธ์และแผนงานด้าน

เทคโนโลยีบรรลุเป้าหมาย 
4. วินิจฉัยและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการใหม่  ระบบงาน  การจัดหาและขยายเครือข่ายระบบ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
5. ติดตามศึกษาแนวโน้มความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะเกิดขึ้น และส่ือสาร

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงท่ีอาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
6. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มความสามารถเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
7. เป็นที่ปรึกษาและประสานงานในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลการบริหาร 
2.6  คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆอย่างน้อย 

7 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ริเริ่ม กล่ันกรองกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนารูปแบบหรือสร้างสรรค์กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรบรรลุ

เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพ 
3. ก ากับดูแลแผนเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรประจ าปีขององค์กร รวมทั้งพิจารณา

ความเหมาะสมของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน  เป้าหมาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน  
4. ริเริ่ม กล่ันกรองกลยุทธ์ CSR และด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและ

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและหน่วยงาน (พันธมิตร) ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ก ากับ ดูแล  และรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรม  “แคร์คุณทุกย่างก้าว”  ให้เกิดกับพนักงานใน

องค์กรอย่างยั่งยืน   
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.7  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ประกอบด้วย

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

1. ส ารวจด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัยในการท างานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน เพื่อความปลอดภัยใน
การท างานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถาน
ประกอบกิจการต่อนายจ้าง 
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3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของสถานประกอบกิจการ 

4. ก าหนดระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบ
กิจการเสนอต่อนายจ้าง 

5. จัดท านโยบาย  แผนงานประจ าปี  โครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การ
ประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท างานเสนอต่อ
นายจ้าง  

6. จัดท าโครงการหรือแผนการฝึกอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างานรวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง  
หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอต่อนายจ้าง 

7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องท่ีเสนอนายจ้าง 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมท้ังระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบตัิ

หน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง 
9. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริม พัฒนาและ

รักษามาตรฐาน 5ส ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งระบุปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง 
2.8   คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงาน

ต่างๆอย่างน้อย 7 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้งโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 
2. ให้ค าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในกรจัดสวัสดิการส าหรับลูกจ้าง 
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง 
4. เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่ เป็นประโยชน์ส าหรับลูกจ้า งต่อ

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 
2.9  คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ*  ประกอบด้วยผู้บริหารที่มี

ความรู้ ความช านาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ     
2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
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2. ผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความส าคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ การปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

3. สนับสนุนทรัพยากรส าหรับการจัดตั้งระบบ การใช้งานและบริหารจัดการ การตรวจสอบและ
ทบทวน การบ ารุงรักษาและการปรับปรุงระบบบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

หมายเหตุ * ยกเลิกประกาศ เรื่องคณะกรรมการบริหารและผู้แทนบริหารด้านความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ ที่ 2556/008 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และใช้ประกาศ เรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ 
2556/010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 (เฉพาะหัวข้อที่ 9 คณะกรรมการบริหารด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ) แทน  

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็น

ผู้รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จ านวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  ให้เหมาะสมกับ
องค์กร โดยท าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก 
หรือกรณีอ่ืนๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “ คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา ” โดยมีการก าหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อคัดเลือก
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
ดังต่อไปนี้ 
1) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

1.1) คุณสมบัติของกรรมการ  
  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ ทักษะที่หลากหลาย
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ  และลักษณะ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย  สามารถ
อุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่  

1.1.1)  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว กรรมการ

อิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
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2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุม  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  ก่อนได้รับการแต่งตั้ง  ทั้งนี้ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส  พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  นิติ
บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น  ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม  นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุม  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  
ลูกจ้าง  พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
 



56-1-57 

หน้า 73 
 

1.1.2) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.  มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ 
2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการ

ของ บริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3.  ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 

4.  กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท า
หน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

5.  เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ 
  1.2) กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

ในการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซ่ึงจะต้องได้รับการ
รับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
3. การเลือกตั้งกรรมการ ให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ           

1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงช้ีขาด 

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1ใน 3 และกรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวม
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอ่ืนที่ไม่ใช่เนื่องมาจาก
การครบวาระ  ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3ใน 4 
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ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เท่ากับวาระเดิมท่ีเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป 

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 
ธันวาคมของทุกปี ซ่ึงบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com โดยก าหนดหลักเกณฑ์การ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อ
กรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 

2.) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร 
ประธานคณะผู้บริหาร ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และด าเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ โดยด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการ
อิสระ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ท าให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ทั้งยังมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันแต่อย่างใด 

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

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติ
อนุมัติในหลักการให้บริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย สามารถท าธุรกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกัน         
กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ท้ังรายการที่ท าไว้อยู่ก่อนแล้ว และ/หรือ ที่จะมีขึ้น
ในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 
รายการระหว่างกัน 

http://www.bangkokinsurance.com/
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9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมนั้น บริษัทฯ มีเฉพาะบรษิัทรว่ม 
จ านวน 2 บรษิัท เท่านั้น     ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทร่วมนน้     บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร่วม  โดยกรรมการของบรษิทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกบุคคลเป็นกรรมการใน
บริษัทร่วม และเสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการบรษิทั     โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในบรษิัทร่วม   มีหน้าทีด่ าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทรว่ม  และก าหนดให้บุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนจะลงมตใินเรื่องส าคัญในระดับเดียวกับท่ี
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการด าเนินการโดยบรษิัทฯ เอง 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 
 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้ผู้ท่ีเกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยตรงในเรื่องนัน้ ๆ ที่จะได้รับข้อมูล  ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมกีารก าหนดระดับช้ันของผู้
มีสิทธ์ิในการเข้าไปดูข้อมูลโดยมรีหัสผ่าน รวมท้ังคณะกรรมการและผู้บริหารได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่
เผยแพร่ข้อมูลการด าเนนิงานของบรษิัทฯ หรือน าไปใชห้าประโยชนใ์ห้ตนเองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จาก
ต าแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบรษิัทก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ในกรณีที่
พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาตามความหนกัเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่
บริษัทฯ ก าหนดไว ้

บริษัทฯ ได้จดัท าระเบียบปฏิบัตใินการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์
อักษร  โดยก าหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึง
ก าหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ซ่ึงนอกจากเป็นการส่ือสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการ
ดูแลการใชข้้อมูลภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย 

ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัตติามระเบียบที่ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี      
 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ ในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
      1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส     1,439,000  บาท                      
ค ่  2. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) ส าหรับปี 2557 และ 
           ไตรมาสที่ 2 ปี 2557              520,000  บาท 
               รวม                                      1,959,000  บาท 
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9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
1. หมวดสิทธิของผูถ้ือหุน้  

1.1. การตระหนักในความส าคญัถงึสิทธขิองผู้ถอืหุ้น  
บริษัทฯ ให้ความส าคญัและเคารพต่อสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทุกรายซ่ึงเปรียบเสมือนเจ้าของ

กิจการ โดยมีนโยบายสนับสนนุและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย  ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถ
ใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกนัตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงปรากฏอยูใ่นข้อบังคับและ
นโยบายก ากับดูแลกิจการของบรษิัทฯ ได้แก ่สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น สิทธิการมีส่วนแบ่งในก าไร
ของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   สิทธิในการเสนอวาระการประชุม  สิทธิ
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินสอบบัญช ี  สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ 
โดยมุ่งเน้นให้มีการเปดิเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบโดยเท่าเทียมกนัและโปร่งใส รายละเอียดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบาย
ก ากับดูแลกิจการและข้อบังคับของบริษัทฯ  

1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถอืหุ้น  
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวาระส าคัญ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจเกีย่วกับการด าเนิน 

งานในเรื่องต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ซ่ึงปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดือนนับแตว่ันส้ินสุด
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมคีวามจ าเปน็เร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ี
กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชนข์องผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายทีใ่ช้
บังคับท่ีต้องได้รับการอนุมัตจิากผู้ถือหุ้นแล้ว บรษิัทฯจะเรยีกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป บรษิัทฯ 
จะก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีเหมาะสม โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ระบุรายละเอียด
วาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ และเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอใน
การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมตใินวาระต่าง ๆ ได้  รวมถึงมีการเผยแพร่ข่าวหนังสือเชิญประชุมผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ดว้ย และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบคุคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือจะมอบฉนัทะให้แก่
กรรมการอิสระผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของ
บริษัทฯ เข้ารว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้  โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้น
ทราบเรื่องท่ีบริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว  ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระเข้า
ประชุมในวันดังกล่าวได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทกุ
ท่านโดยเฉพาะประธานคณะอนกุรรมการชุดต่าง ๆ  และผู้บริหารระดับสูงของบรษิัทฯ    เข้าร่วมประชุม
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เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนัน้บรษิัทฯ ได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน
เข้าประชุม  โดยก่อนเริ่มการประชุม  ประธานที่ประชุมไดช้ี้แจงกตกิาท้ังหมด  รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบรษิัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งนี้จะไม่มีการเพิ่มวาระ
การประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็นโดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ 
ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิ 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้
ทุกวาระ โดยประธานฯ และผู้บริหารจะให้ความส าคัญกบัทุกค าถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและ
ตรงประเด็น พร้อมท้ังมีการบนัทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา  

ส าหรับปี  2557  บริษัทฯ  จดัให้มกีารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เมื่อวันที่  25  เมษายน  2557   เวลา 
14.00 น.   ณ  ห้อง 1105  ชั้น 11  อาคารกรุงเทพประกันภยั   เลขที่ 25  ถนนสาทรใต ้  แขวงทุ่งมหาเมฆ    
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการจ านวน 10  ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน และผู้บริหารของ
บริษัทฯ 12 ท่าน เข้ารว่มประชุมและไดด้ าเนินการประชุมตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ข้างต้นทุกประการ
ด้วยกระบวนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลักษณะทีส่่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกันของบรษิัทฯ เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ ได้ 97.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
2. หมวดความเท่าเทยีมกันของผูถ้ือหุน้  

2.1. การปฏิบัตติ่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หัวข้อ การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น 
2.2. การให้สิทธิแกผู่้ถอืหุ้นส่วนนอ้ย  
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนรว่มโดยการเสนอเรื่องท่ีเห็นว่าส าคัญและควร

บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความ 
สามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมี
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบรษิทัฯ จะได้พิจารณากล่ันกรอง และเตรียมความ
พร้อมเพื่อน าวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นก าหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบรษิัทฯ 
ต่อไป โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซตข์องบริษัทฯ  และเริ่มปฏิบัติตั้งแต่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2550 เป็นต้นมา  

ส าหรับผลการด าเนินการในเรื่องนี้ตลอด 8 ปีท่ีผ่านมา (2550 - 2557) แม้บริษัทฯได้พยายาม
รณรงคใ์ห้ผู้ถือหุ้นทราบสิทธิในเรื่องนี ้ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบรษิัทฯ รวมถึงไม่มีการเสนอเรื่องเพือ่บรรจุวาระการประชุมแต่อย่างใด  
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2.3. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  
ได้รายงานไว้แล้วในหวัข้อการจัดการ เรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  เพราะเชื่อว่าแรงสนับสนุน

จากผู้มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผล
ก าไรให้กับบรษิัทฯ  ในระยะยาวได ้ทั้งนี้บริษัทฯ  ตระหนกัดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีบรษิัทฯ   ควรมี
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม  ซ่ึงต่างมีความคาดหวังที่แตกต่างกนั  ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดถือแนวทางใน
การปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคต่อทกุฝ่าย โดยมีแนวปฏิบัติภายในองคก์รเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
(Code of  Corporate  Conduct)  จริยธรรมของกรรมการ  ผู้บริหารและพนักงาน (Code of  Ethics) อย่าง
ชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกจิ ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี ้ 

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมท้ังมีการ     
เปดิเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้  

พนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการท างาน และยึดหลัก 
คุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบคุคล โดยไม่น าความแตกต่างในเรื่อง เพศ     
เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจ ากัดโอกาสของพนักงาน ตลอดจนให้ความส าคญัเรื่องการ
พัฒนาพนกังานทกุระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จและสามารถสร้างความพงึพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยจัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพใน
งานที่รับผิดชอบ เช่น โครงการอบรมประกันภัย การพัฒนาความรู้ระบบบริหารคณุภาพ การบริหารความ
เปล่ียนแปลง การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน เป็นต้น นอกจากนัน้ยัง
สนับสนุนให้พนกังานทกุระดับศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม   ดว้ยการให้ทุนการศกึษา
และสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างและ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อันน าไปสู่
การสร้างวัฒนธรรมองคก์รให้เป็นองค์กรเรยีนรูใ้นที่สุด ส าหรับนโยบายการพัฒนาพนกังานตลอดจน
งบประมาณที่ใช้ไปในป ี2556 แสดงไว้ใน หัวข้อนโยบายในการพัฒนาพนกังาน อนึ่งนอกจากบรษิัทฯ จะ
ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแล้ว การให้สวัสดิการต่าง ๆ ที ่บริษัทฯ ได้จัดให้แก่พนกังานยังมีมาตรฐานสูง
กว่าท่ีกระทรวงแรงงานก าหนด เช่น การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ การจัดท าแผนประกนัชีวิตและ
สุขภาพให้กับพนกังานและครอบครัว การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานทุกระดับ การด าเนิน
กิจกรรม 5 ส การดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย 
การส่งเสริมกิจกรรมให้พนกังานผ่อนคลาย เป็นต้น  
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ลูกค้า บริษัทฯ เสนอขายผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในราคาท่ียุติธรรม อีกทั้งการชดใช้ค่าเสียหาย บริษัทฯ ได้ยึดหลัก
ความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมท้ังตระหนกัถึงความส าคัญในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่
ลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ  

คู่ค้า บรษิัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า บริษัทฯ จึงให้ความเสมอภาคใน
เรื่องของการคดัเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน รวมท้ังเปิดโอกาสให้คูค่้าได้แสดงความคดิเห็นและให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกจิร่วมกัน นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังให้ความเสมอภาคแก่คูค่้าในเรื่อง
ของการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทัดเทียมกันอีกด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้า บริษัทฯ จะไม่
น าข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน  

คู่แข่ง บริษัทฯ มุ่งแข่งขันทางการค้าตามกติกา และมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างเป็นธรรม โดยไมฉ่วยโอกาสท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง เพียงเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน ์ทั้งนี ้
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการแข่งขนัทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้า และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณข์องธุรกิจประกันภัยโดยรวม 

เจ้าหนี ้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทกุรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บน
พื้นฐานของความซ่ือสัตย์และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ไดต้กลงกนัไว้
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการหาแนวทางในการด าเนนิการแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเรว็เพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
จึงมีนโยบายให้การสนับสนนุกจิกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่ชุมชน  การช่วยพฒันาสังคมในการจ้าง
แรงงานผู้พิการ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถ่ินร่วมกับหนว่ยงานต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
เช่น คณะผู้บริหารออกหนว่ยแพทย์เคล่ือนที่ให้การรกัษาโรคแก่ชาวบ้านในถ่ินทุรกันดาร การสนับสนุน
ทุนการศกึษาแก่เดก็นกัเรียนยากจน การสนับสนุนเงนิทุนเพื่อบูรณะโบราณสถาน การอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาส่ิงแวดล้อม รวมถึงการจัดการอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร
และพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบัติตนให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึง
ทุกกจิกรรมบริษัทฯ  ได้มีการด าเนนิงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่ไม่ส้ินสุดและพัฒนาโครงการ
ต่าง ๆ จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยสม่ าเสมอ  

สาหรับกิจกรรมที่ด าเนนิการตลอดปี 2557 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบรษิัทฯ 
www.bangkokinsurance.com  

ภาครัฐ บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจภายใตข้้อก าหนดของกฎหมายและด ารงไว้ ซ่ึงสัมพันธภาพท่ีดี
กับหน่วยงานก ากับดูแลบรษิัทฯ โดยการติดต่อประสานงานที่เปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลข่าวสารตามท่ีหนว่ยงานก ากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสตลอดจนสร้างความมั่นใจ
และความเชื่อถือซ่ึงกันและกัน  
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การปฏิบัตติามหลกัสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
โดยเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถน าหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใชใ้นการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสทิธิ์   บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ริเริ่มสร้างผลงาน  
ใหม ่ ๆ อยู่เสมอ  ทั้งด้านการพฒันาคู่มือการท างาน การออกแบบผลิตภณัฑ ์ ตลอดจนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ ซ่ึงนอกจากเพื่อประโยชนด์้านธุรกจิแล้วยังเป็นการพฒันาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึ่ง
ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลงานใด ๆ ที่พนักงานสร้างขึ้นในระหว่างการเป็นพนักงานของบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ 
เป็นผู้มอบหมายหรือใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ งานดังกล่าวให้ถือเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดยีว  และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจ
และข้อมูลลับอ่ืน ๆ  ของบริษัทฯ โดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากบรษิัทฯ นอกจากนัน้บริษัทฯ ยังก าหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระท าผิดกฎหมายลิขสิทธ์ิและพระราชบัญญัติว่าดว้ยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่ือสารให้ทราบทัว่ทัง้บริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติ
ตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ  

การต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ มีนโยบายห้ามการใชอ้ านาจหน้าที่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงห้ามการเสนอ
ผลประโยชน์เพ่ือจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ  

การสื่อสารกบัผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จดัช่องทางอ านวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม
สามารถติดต่อให้ข้อเสนอแนะ ติชมหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบรษิัทฯ ถึงคณะ 
กรรมการบรษิัทฯได ้โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ และศูนยค์วบคุมคุณภาพทางเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ด้วย 
4. หมวดการเปดิเผยข้อมลูและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีนโยบายให้บริษัทเปดิเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบรษิัทฯ ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่มิใชข่้อมูลทางการเงินตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  โปร่งใส  ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพยฯ์ แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษา อังกฤษผ่านเว็บไซตข์องบริษัท โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ ข้อมูลส าคัญที่เปิดเผย โดย
สรุปมีดังนี ้ 

4.1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบัติ  
ตลอดปี 2557  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี  ยกเวน้เรื่องต่อไปนี ้ 
(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ  และด ารงต าแหน่งประธานคณะผู้บริหารด้วย 

เนื่องจากธุรกจิประกันวนิาศภัยจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถ และประสบการณใ์น
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ธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อน าพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลส าเร็จที่ได้ตั้งไว ้   อย่างไรก็ตาม  การด าเนนิการของ  
บริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ แม้ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเป็นบคุคลคน
เดียวกนั แต่ในทางปฏิบัต ิ  ประธานกรรมการก็มิไดใ้ช้อ านาจกระท าการแทนคณะกรรมการ โดยที่
คณะกรรมการไม่ไดร้ับทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผูบ้ริหาร มีอ านาจด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มอบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและข้อบังคับของบรษิัทฯ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบ
และอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการบรษิัทฯ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่เปน็อิสระเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด   ท าให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสและ
รัดกุม  อีกทั้งการมอบอ านาจดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ประธานคณะผู้บริหาร 
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย  อนึ่ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพนัส ธีรวณิชยก์ุล 
ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ ่ เพื่อเป็นการเริ่มต้นของการแยกต าแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ออกจากกันเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง  

(2) บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไปด ารง
ต าแหน่งไว ้ เนื่องจากเกรงว่าจะท าให้บรษิัทฯ สูญเสียโอกาสในการได้บคุลากรที่มีคุณภาพมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มกีารทบทวนจ านวนบรษิัทท่ีกรรมการแต่ละท่าน
ด ารงต าแหน่งอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

4.2. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
ได้รายงานไว้แล้วในหวัข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
4.3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  
คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดท างบการเงินของบริษัทฯ ที่

สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมท้ังมีการเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบริษัทฯ  ตามมาตรฐานการบัญชีที่
เหมาะสม  และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดท ารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจ าปี   และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี  (แบบ 56-1) ด้วย 

4.4. บทบาทและการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ  
บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัตขิองกรรมการแตล่ะท่าน รวมท้ังบทบาทหน้าทีข่อง

คณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ
คณะกรรมการธรรมภิบาล ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละ
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ท่านไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจดัการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ ์และข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บรษิัทประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกจิได ้ 

4.5. ความสัมพันธก์ับผูล้งทุน  
นอกจากการส่ือสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัท ฯ ได้จดัตั้งหน่วยงาน

ลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการส่ือสารข้อมูลของบรษิัทกับนกัลงทุน และบุคคลภายนอก ให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม  

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 
และ E-mail address ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทฯ www.bangkokinsurance.com ด้วย  

4.6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  และผลการปฏบิัต ิ 
ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม  

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบรษิัทฯ  ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือ

หุ้น มีหน้าที่ส าคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญของบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่า
คณะผู้บริหารได้น านโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดน้ าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติดังต่อไปนี ้

 5.1. โครงสร้างคณะกรรมการ  
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ  
ได้รายงานไว้แล้วในหวัข้อโครงสร้างการจัดการ  
2.วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  
บริษัทฯ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้อยา่งชัดเจนในข้อบังคับบริษัทฯ 
ข้อที่  23 ซ่ึงบริษัทเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
ได้รายงานไว้แล้วในหวัข้อ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ         
5.2. คณะกรรมการชุดย่อย  
ได้รายงานไว้แล้วในหวัข้อคณะกรรมการชุดย่อย  
5.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
1. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศนข์องคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบรษิัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิที่มากดว้ยความรู้และประสบการณ์ ในหลาย ๆ 

ด้าน ซ่ึงล้วนแต่เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบรษิัทฯ กรรมการทุกท่านได้รว่มในการพิจารณา
ก าหนดวิสัยทัศน ์ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจทีส่ าคัญของบริษัท ฯ ด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการด าเนนิกจิการให้คณะกรรมการ
บริษัทฯทราบทกุไตรมาส นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ ยังมีส่วนรว่มในการพจิารณาให้ความ
เห็นชอบต่อแนวทางการด าเนินการของคณะอนกุรรมการด้านต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นระยะ ๆ ด้วย  

การใช้อ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะค านึงถึงหลักการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
รวมท้ังก ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีก่อให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  

2. การให้ความเห็นชอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผู้อนุมัติจดัท านโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลาย

ลักษณ์อักษรครั้งแรกในป ี 2548    และได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงอีก 4 ครั้ง   ในป ี 2549   ปี 2551             
ปี 2552  และป ี 2554   เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่เปล่ียนแปลงไป    
ในการนี้ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารรับผิดชอบในการตดิตามผลการปฏิบัติ เพื่อรายงานข้อเสนอแนะ
ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนว
ปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึน้  

ส าหรับรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกจิการของบริษทัฯ สามารถดูได้จากเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  

3. จริยธรรมทางธุรกิจ  
คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณของบริษัทฯ มอบให้แก่กรรมการ และ

พนักงานของบริษัทฯ  ทุกคน  รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบรษิัทฯ ไว้ใน Intranet เพื่อส่ือข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ  มุ่งหวังให้กรรมการและพนกังานทกุคนทราบ และยึดเป็นคติประจ าใจในการปฏิบัติ
ตามอย่างสม่ าเสมอ  โดยก าหนดให้เป็นหน้าทีข่องผู้บรหิารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใตก้าร
บังคับบัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบรษิัทฯ ที่เป็นรูปธรรม  บริษัทฯ 
จัดให้มกีารอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบรษิัทให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ าเสมอ  

รายละเอียดจรรยาบรรณของบรษิัทฯสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com  

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือป้องกันการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก าหนดเป็นหลักการไวใ้นจรรยาบรรณส าหรับกรรมการและพนกังาน 
นอกจากนั้นยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลและรายงานให้คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณา
รายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน ์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซ่ึงได้มีการพิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ด ี
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เพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ โดยรวมเป็นส าคญั เสมอืนกบัการท ารายการเกีย่วกับบุคคลภายนอก และได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทกุ
ไตรมาส รวมท้ังได้มีการเปดิเผยไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี(แบบ 56-1) 
ด้วย  

5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบรษิัทฯ  เล็งเห็นความส าคัญของระบบการควบคุมภายใน   ทั้งในระดับบริหารและ

ระดับปฏิบัติงาน โดยมกีารก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบและอ านาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน  อีกทั้งยังก าหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท า
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนั้น     
บริษัทฯ ยังมีส านกัตรวจสอบท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหนว่ยงาน เพื่อ
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ก าหนด ตลอดจนสอดคล้อง
ข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีสายการบังคับบัญชาและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อสนับสนุนให้ส านักตรวจสอบมีความอิสระ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  โดยปราศจากการ
แทรกแซง อันส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ด ี  มีความโปร่งใสในการบริหารงานและรกัษา
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบรษิัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานมคีวามสอดคล้องกับ
นโยบายการก ากับดูแล รวมถึงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  บริษัทฯ จึงมีประกาศที่ ทบ. 2557/003 เรื่อง 
ปรับโครงสร้างหนว่ยงาน โดยได้แยกงานก ากับดูแลและบริหารความเส่ียงออกจากส านักตรวจสอบ และ
จัดตั้งเป็น 2 หนว่ยงานใหม่  ซ่ึงมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557  รายละเอียดดังนี้ 

- ส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ   รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมประเมินความ
เหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ รวมท้ังติดตามทันทีเมื่อเกดิความบกพร่องหรือไม่
เหมาะสม  และศึกษาวิเคราะห์  ให้ค าปรกึษาแนะน าเกีย่วกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย  พรอ้มท้ังดูแลติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

-   ส่วนบริหารความเส่ียงองคก์ร  ขึน้ตรงต่อส านกักรรมการผู้อ านวยการใหญ่ มีหน้าทีร่ับผิดชอบ
ในการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัตกิารบริหารความเส่ียงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง    ก าหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียง พร้อมจัดท าดัชนีชีว้ัดรว่มกับหนว่ยงานต่าง ๆ  
และให้ค าปรึกษา  แนะน าขัน้ตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเส่ียงแก่หนว่ยงานต่าง ๆ ท่ัวทั้งองค์กร 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็น
ผู้รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง  และติดตามดูแลความเส่ียงของบรษิัทฯ ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม  รวมถึงทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเส่ียง  ตลอดจนส่ือสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและรายงานผลให้
คณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
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5.4. การประชุมคณะกรรมการ  
1. ก าหนดการประชุม   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 

1 ครั้ง โดยมกีารแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทกุท่าน
ทราบก าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได ้ ทั้งนี้ อาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ส าหรับปี 2557 การประชุมคณะกรรมการ
เป็นไปตามก าหนดการที่แจ้งไว้ เปน็ผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉล่ียเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการทั้งชุด 

2. การพิจารณาก าหนดวาระการประชุม    เลขานกุารบรษิัทฯ   เป็นผู้รวบรวมเรื่องท่ีส าคัญทีจ่ะ
ก าหนดเป็นวาระการประชุม น าเสนอต่อท่านประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบ แล้วจัดเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพจิารณาในแต่ละวาระ ทั้งนี้
กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ 
 3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบรษิทัฯ จะเป็นผู้จัดท าหนังสือเชิญประชุม
กรรมการ และน าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 7 วันพร้อมท้ังวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการไดม้ีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้ารว่มประชุม ทั้งนี้ในป ี 2557 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการแต่ละท่านภายในก าหนดทุกครั้ง 
 4. การด าเนินการประชุม ประธานกรรมการเปดิโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคดิเห็น
และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการด าเนนิงาน การบรหิารความเส่ียง การควบคุม ดูแล และอ่ืน ๆ ได้
ทุกเรื่องโดยไม่จ ากัดเวลา ในการพจิารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณา ไม่มี
สิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะบันทกึการประชุมแบบสรุป
ประเด็นที่สาคัญ พร้อมมติของท่ีประชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป และในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบรษิัทจะจดัเก็บรายงานการ
ประชุมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้
โดยสะดวก 

5. การเชิญผูบ้ริหารระดับสงูเขา้ร่วมประชุม ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ทุกครั้งตลอด
ปี 2557 จะมีผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 4 ท่าน ได้แก ่ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อ านวยการใหญ ่
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้ารว่มประชุม เพื่อตอบข้อ
ซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของคณะกรรมการด้วยทกุครั้ง 

6. การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้มีการประชุมกนัทุกเดือน ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงจดัท ารายงานผลการด าเนนิงานเสนอให้คณะกรรมการทกุท่านทราบเปน็ประจ าทกุเดือน โดย
เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นกรรมการยังสามารถขอค าชี้แจงหรือ
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ขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีพิจารณาเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผู้อ านวยการใหญ่หรือเลขานุการ
บริษัทฯ ด้วย 

7. การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไมเ่ปน็ผูบ้ริหาร ในป ี 2549 คณะกรรมการบริษทัฯอนุมัติ
นโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้
เลขานุการบรษิัทฯ เป็นผู้อ านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2557   นอกจากการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ซ่ึงเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังมิได้มกีาร
ประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด  

สรุปการเข้ารว่มประชุมของกรรมการแต่ละท่านในป ี2557 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ ว่า
ด้วยเรื่องคณะกรรมการบริษัทฯ  

5.5. กระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบรษิัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบ

ได้กับบรษิัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยูใ่นธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือที่มีผลประกอบการใกล้เคยีงกนั   ในการ
นี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท าหน้าที่พิจารณาโดยค านึงถึงขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละท่าน ก่อนเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง  

5.6. การพัฒนากรรมการและผูบ้ริหาร  
คณะกรรมการบรษิัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่

เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไดร้ับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม ่ บริษัทฯ มอบหมายให้
เลขานุการบรษิัทฯ จัดปฐมนิเทศพร้อมมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีข่อง
กรรมการใหมด่้วย  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  
 - สร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารและพนกังานทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกจิกรรมด้านนี้ของบรษิัทฯ  
 -   ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการอนุรกัษ์โบราณวัตถุซ่ึงเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตรข์องชาติไทย 
 -    จัดสรรงบประมาณส าหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง  
 -  ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพท่ี
ประเทศไทยขาดแคลน เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 - รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความรว่มมือจากหลายองค์กรในการด าเนินโครงการ
ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถขยายความชว่ยเหลือหรือการด าเนินกจิกรรมได้อย่างกว้าง 
ขวางและครอบคลุมท้องถ่ินทุรกันดารของประเทศได้อย่างทั่วถึง 
 

การก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 ได้รายงานไว้แล้วในหวัข้อ “การก ากับดูแลกิจการ”  
 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทฯ มกีารด าเนินงานโดยค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรมและมีความซ่ือสัตย์ในการด าเนนิ
ธุรกิจโดยการปฏิบัตติามกฎหมายทีก่ าหนดอย่างเคร่งครดั และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิตามหลัก 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
 บริษัทฯ ไดก้ าหนดให้มกีารปฎิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมในการด าเนนิธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนที่ได้มาจาก
การด าเนนิงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบริหารและ
ด าเนินการ ดังนี ้
 - มีความมุ่งมั่นทีจ่ะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าและบริการทีด่ี มีคณุภาพ  ในระดับราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ไดก้ าหนดไว้ รวมท้ังปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มกีารพฒันา
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพท่ีดีและยั่งยนืกับลูกค้าอย่าง
จริงจัง และสม่ าเสมอ รวมถึงไม่น าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพือ่ประโยชน์ของบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง 
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 - ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซ่ือสัตย์ในการด าเนนิธุรกจิ  
โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาท่ีก าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ  ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี
 - ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และยึดถือกตกิา
ของการแข่งขันทีด่ีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กดีกนัผู้อ่ืนในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท าลายช่ือเสียง
ของคู่แข่งทางการค้า หรือมกีารท าการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน 
 - ให้ความส าคญักับความโปร่งใส และค านึงถึงความซ่ือสัตย์สุจริตในการติดต่อ ท าธุรกรรมกับ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินการที่ขัดต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนนิธุรกจิอย่างโปร่งใส  ถูกต้อง และเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เนื่องจาก
จะส่งผลดีและส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกจิของประเทศ จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครง 
การแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)   
 ในปี 2557  สถาบันไทยพัฒน์ ได้มีการประเมนิระดับการพัฒนาความยั่งยืน เรื่อง การป้องกนัการ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น  โดยผลประเมินของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 2 คือ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ 
โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต  บริษัทฯ 
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน่ จึงได้น าเสนอกระบวนการในการขอรับรอง
เข้าร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (Certification Process) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทยต่อคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิัทฯ ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 
2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้บริษัทฯ ขอการรับรองเข้ารว่มโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทจุริต 
 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

     

ประเด็น 
 

ประเด็นมุ่งเน้น ส่ิงท่ีบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 
ด าเนินการ 

สิทธิและการมี
ส่วนร่วมของ
พนักงาน 

- การให้ความส าคัญกับการสาน                  
เสวนา 
- การมีส่วนร่วมในการเจรจาของ     
พนักงานร่วมกัน 
- สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

 มีการอบรมสัมนาแนวปฏิบัตดิ้านสิทธิ
มนุษยชนผ่านจรรยาบรรณ (Code of 
Conduct) ของบริษัท ให้พนกังานทกุคน 

 มีคณะกรรมการสวัสดกิาร เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมในการเจรจาของพนกังาน



56-1-57 

หน้า 89 
 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร     
อย่างเท่าเทียม 
- การสร้างความสัมพันธ์และการ  
มีส่วนร่วมของทุกระดับพนกังาน 

และบริษัทร่วมกันเพื่อจัดสวัสดกิารที่
เหมาะสมแก่พนักงาน 

 มีการส ารวจสุขภาพองคก์ร(Engagement 
Survey) จากพนกังานทกุคนเป็นประจ า
ทุกปี ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีพนกังาน
ได้มีร่วมแสดงความคดิเห็นต่อบริษัทใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับพนกังาน เพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับปรับปรุง พัฒนา ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของ
พนักงานและ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงาน 

 จัดท าระบบ Intranet ภายใต้ชื่อ BKI 
Connect  เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของบรษิัทฯ และ
ข่าวสารที่น่าสนใจภายนอกบรษิัท อีกทั้ง
ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่พนักงานสามารถ
แสดงความคดิเห็นต่อบริษัทฯ 
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างพนกังาน
กันเองได้โดยสะดวกทุกเวลา  เช่นหัวข้อ 
Me Idea2Solution , BKI Knowledge,    
Law & Regulation, HR News, ทันข่าว, 
เดินเรื่องด้วยภาพ เป็นต้น   
 

 

การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม 

ประเด็น 
 

ประเด็น
มุ่งเน้น 

ส่ิงท่ีบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด(มหาชน) ด าเนินการ 

การจ้างงาน - การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ
การจ้างงาน 

 มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่
2 พ.ศ. 2551)  พระราชบัญญตัิแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  
พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537  พระราชบัญญัติประกันสังคม  
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- การไมใ่ช้
แรงงานบังคับ
หรือแรงงาน
เด็ก 
- การไม่เลือก
ปฏิบัติในการ
จ้างงาน 

พ.ศ.2553 พระราชบัญญัตกิองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่3 พ.ศ. 2550) 
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่อง ความปลอดภัยใน
การท างานของลูกจ้าง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน   

 ไมร่ับบุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าท างาน 
 ในการจ้างงานไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทุกคนมโีอกาสเท่า

เทียมกันในการเข้ารับการคดัเลือกผ่านแบบทดสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview ตามมาตรฐานของ 
บริษัทฯ 

การพัฒนา
และส่งเสริม
พนักงาน 

- มีแนวทาง
ในการพัฒนา
ทักษะและ
ฝึกอบรมเพื่อ
โอกาสใน 
ความก้าว 
หน้าของ
พนักงานอย่าง
เท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

 ในปี 2557 ไดจ้ัดให้พนกังานรับการอบรมเฉล่ียคนละ 7.37 วัน โดย
มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มคีวามรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะทีต่อบสนองกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ ในแต่ละปี  ผ่านรูปแบบการเรยีนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้
สอดคล้องกับการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  เชน่ 

- การอบรมภายในห้องเรียน (Classroom Training)                      

- การสอนหน้างานจริง (On the Job Training)                            

- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Learning) ผ่านระบบ                  

E-Learning                                                                                 

- การน าพนกังานที่มีความช านาญในงานหรือพนักงานที่มี      

- ประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจมาถ่ายทอด

(Expert Sharing)  ให้แก่พนกังาน                                                                              

- การฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศ (Oversea 

Training) 

 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศกึษาในระดับปริญญาโทแก่พนกังานที่ศึกษา
ในสาขาท่ีสนับสนุนต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นประจ าทุก ๆ 
ปี 

 มีระบบพ่ีเล้ียง (Mentor)ซ่ึงพนักงานเก่าจะเป็นพี่เล้ียงให้แกพ่นักงาน
เพื่อช่วยแนะน าแนวทางการท างาน การปรับทัศนคติและการประพฤติ
ปฏิบัติให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทฯ ท าให้เกิดบรรยากาศการ
ท างานฉันพีน่้อง 
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สุขภาพและ
ความ
ปลอดภัย 

- ให้
ความส าคัญ
กับระบบ
สุขภาพและ
ความ
ปลอดภัยใน
การท างาน
ของพนักงาน 
ลูกจ้าง 

 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน   เพื่อก าหนดนโยบาย ควบคมุ ดูแล และ
ด าเนินกจิกรรมเกี่ยวกับความปลอดภยัในการท างานของลูกจ้าง 
ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการ
ในสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ  กิจกรรมทีจ่ัดให้มีขึน้ในปี 2557 
เช่น กิจกรรม 5 ส.    การตรวจสอบรายงานคณุภาพอากาศภายใน
สถานที่ท างาน การฉดีฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศทั่วอาคารส านกังาน 

 ในรอบปี 2557 ไม่มีอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ในระดับท่ีร้ายแรงใดๆ 

สวัสดิการ - การดูแลและ
ให้
ความส าคัญ
กับชีวิต
ส่วนตัวและ
ครอบครัว
ของพนักงาน
ให้มีชีวิต
ส่วนตัวและ
ชีวิตการ
ท างานที่
สมดุล มี
ความสุขใน
การท างาน 

 บริษัทฯ ได้จัดสวัสดกิาร ตามแนว Happy 8 Workplace องค์กรแห่ง
ความสุข เพื่อให้เกิด Work Life Balance  มีชีวิตการท างาน ชีวิต
ส่วนตัวและครอบครัวที่มีสมดุล ดังนี ้
Happy Body  สุขภาพด ี

 บริษัทฯ จดัให้มกีารตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจ าปี 
โดยใช้บรกิารจากโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศ 

 จัดให้มีแอโรบคิ โยคะ และมีสนามแบดมินตัน สนามฟุตบอล 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนกังานออกก าลังกาย 

 จัดให้มีโครงการGood Health Good Life เพื่อให้พนักงานลด
ความอ้วน โดยว่าจ้างโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์เป็น
ผู้ด าเนินการ 

 จัดอบรมวิธีป้องกันตัวดว้ยมือเปล่า 
 จัดอบรมการดูแลโรคความดนั / โคเลสเตอรอล 
 จัด Workshop “Change Your Look” แนะน าการแต่งหน้า ท า

ผม การแต่งกายท่ีเหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี 
Happy Heart น้ าใจงาม 

 บริษัทฯ จัดกจิกรรม D.I.Y( Do It Yourself) ให้พนักงาน
จัดท าสมุดท ามือเพื่อน้อง เพื่อให้พนักงานมีความภูมิใจใน
ผลงาน และสุขใจที่ได้มอบให้แก่นกัเรียนในโรงเรียนชนบท 

 บริษัทฯจดักจิกรรม Bhappy3 “แต้มฝัน ปันยิ้ม เพื่อน้อง” เพื่อ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองไผ่
แก้ว อ.พนัสนคิม จ.ชลบุรี และกิจกรรม Bhappy3 “ปล่อยปู 
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ปลูกป่า พาเพลิน” เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติ ณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี โดยรับสมัครพนกังานที่มีจิตอาสาในกิจกรรม
ดังกล่าว เพ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้พนกังานมจีิตใจ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 

Happy Relax ผ่อนคลายชีวิต 
 บริษัทฯ ได้จัดสวัสดกิารบ้านพักตากอากาศเพื่อให้พนกังาน

ไปพักผ่อน โดยมีบ้านพักอยู่ 4 แห่ง ตั้งอยูใ่น จ.ชลบุรี และ  
จ.ระยอง 

  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมป้องกัน Office Syndrome  อบรมให้
ความรู้เรื่อง “ คิดบวกชวีิตบวก”   

 จัดให้มกีิจกรรม Lucky Door Birthday ส าหรับพนักงานทกุ
เดือน เพื่อส่งมอบของขวัญในวันเกิดสร้างความสุขให้กับ
พนักงาน 

Happy Brain  หาความรู้ พัฒนาตนเอง 
 นอกจากสวัสดิการต่างๆที่ระบุในหัวข้อการพัฒนาและ

ส่งเสริมพนักงาน ดังข้างต้นแล้ว บรษิัทฯยังได้จัดกิจกรรม 
Me Idea Solution 2U เพื่อให้พนักงานฝึกคดิและน าเสนอการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนางานและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสะสมคะแนนแลกเป็นของรางวัล 

 จัดอบรมวิธีการฝึกสมองป้องกันอัลไซเมอร์ 
Happy Soul มีคุณธรรม ศรัทธาในศาสนา 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกจิกรรมส าหรับ ผู้บริหารระดับตั้งแต่
ผู้บริหารทีมขึ้นไป ให้ไปทัศนศกึษาจารึกบ าเพ็ญบุญตามรอย
พระบาทพระตถาคตฯ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดียและ
ประเทศเนปาล เป็นปีท่ี 2 เพื่อให้เข้าถึง และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น  เกิดความสงบทางจิตใจ สามารถ
น ามาปรับใชใ้ห้ด าเนินชวีิตการท างานและชีวติส่วนตวัได้
อย่างมีสติ อีกทั้งผู้บริหารได้มีการเรียนรูใ้นการอยู่รว่มกนั
ตลอด 9 วัน 9 คนื ท าให้เกดิความเข้าใจ และให้อภัยกันได้ 
ลดช่องว่างของแต่ละคน น ามาซ่ึงการท างานทีร่าบรื่นยิ่งขึน้  
ทั้งนี้มีการจัดทั้งหมด 2 รุน่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 60 คน 
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 จัดกจิกรรม สปาใจ ท่ีสถานปฏิบัติธรรมภายนอกบรษิัทฯ เพื่อ
ฝึกปฏิบัติสมาธิ สงบจิตใจ ทุกๆ 3 เดือน จัดรวมท้ังหมด 4 รุ่น  

 มีจัดกจิกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา การฟังธรรม การฝึกสมาธิ 
ที่ส านักงานใหญ ่จ านวน 12 ครั้ง 

 บริษัทฯ และพนกังานรว่มกนัเป็นเจ้าภาพในงานท าบุญ
ทอดกฐิน เป็นประจ าทุกป ี

Happy Money  บริหารเงนิเป็น 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีให้พนักงานเกบ็

ออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ และบริษัทฯร่วมสมทบในจ านวนเงิน
ที่เท่ากันอัตรา 5 – 10% 

 มีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนกังานในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า
ตลาด เพื่อช่วยเหลือพนักงานในเหตุที่จ าเป็น ได้แก่ สร้าง
บ้าน ซ้ือที่อยู่อาศัย ค่าเทอมบุตร และเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ค่า
รักษาพยาบาลของบิดา มารดา บตุร คู่สมรส 

 จัดอบรมความรู้เรื่องการออมเงิน “ Investment for Young 
Gen”  และ “ จ่ายภาษีอย่างไรให้เงินออมเพิ่ม” เพื่อเป็นการ
แนะน าแนวทางในการออมเงิน และแนะน าช่องทางการ
ลดหย่อนภาษี เพื่อให้พนักงานมีความมัน่คงทางการเงิน
เพิ่มขึ้น 

 บริษัทฯ ได้ประสานงานกับธนาคารออมสิน และธนาคาร
อิสลามเพื่อรับ Refinance หนี้จากบัตรเครดิตของพนกังานที่
มีดอกเบี้ยสูง เพื่อให้พนักงานได้รับดอกเบี้ยท่ีต่ ากว่ามาก และ
สะดวกต่อการช าระหนี้จากเจ้าหนี้หลายรายมาช าระให้กับ
ธนาคารเพียงแห่งเดียว 

Happy Family ครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่น 
 จัดกจิกรรมบรรยาย “เพิ่มศักยภาพสมองลูกน้อยดว้ยเกม

กระดาน”  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ส าหรับบุตรของพนกังาน 

Happy Society ที่ท างานและที่พักอาศัยมีสังคมและสภาพแวดลอ้มทีด่ี 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดอณุหภูมิ และการฆ่าเชื้อไวรัส

ในสถานที่ท างานของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ที่
ท างานสะอาด ปลอดภัย  
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 ในแต่ละชั้นของส านักงานบริษัทฯ ได้จดัให้มีพ้ืนที่โล่ง โปร่ง
สบาย สวยงาม เหมาะส าหรับพักคลายเครียดจากการท างาน 
หรือสังสรรค์ระหว่างพนกังานดว้ยกันในเวลาพักกลางวัน 
และพักเบรกเวลา 15.00 น. โดยมีบรกิารเครื่องดื่มฟรีตลอด
ทั้งวัน ได้แก่ น้ าดื่มท่ีผ่านเครื่องกรองอย่างดี ชา กาแฟ  
เครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น้ าเก๊กฮวย 

 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

 ผลิตภัณฑ์และการเข้าถึง 

              -กเกพฒันาผลิตภณัฑ์ประกันภัยและช่องทางการรบัประกันภัย                                                    
 บริษัทฯ ได้มกีารวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ เพื่อคิดค้น และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกนัภัยให้สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าไดด้ียิ่งขึน้  รวมถึงการ
ริเริ่มและพัฒนาช่องทางการตดิต่อส่ือสารที่ลูกค้าเข้าถึงไดอ้ย่างสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของลูกค้า   เช่น  
การส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้าในการซ้ือประกันภัย ซ่ึงเป็นตาม
กฎหมายป้องกันการฟอกเงินนั้น  เดิมลูกค้าจะต้องถ่ายเอกสารและส่งแฟกซ์หรืออีเมลมายังบริษัทฯ   ซ่ึง
ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สะดวกที่จะหาเครื่องแฟกซ์ รวมท้ังยังมีค่าใช้จ่ายในการส่งแฟกซ์  ดังนั้น เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าต่อเรื่องดังกล่าว ประกอบกับในยคุปัจจบุันคนส่วนใหญ่ม ีSmartphone บริษัทฯ จึงได้
เปิดช่องทางการส่งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น LINE  โดยหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าจะสร้าง 
Account LINE ของหน่วยงานขึ้น  และติดตั้งโปรแกรม LINE บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน เมื่อลูกค้าส่ง
ไฟล์เอกสารเข้ามาจะมีสัญญาณกระพริบเตือนบนคอมพิวเตอร์ให้พนกังานทราบและสามารถบันทึกไฟล์
ดังกล่าวเข้าระบบเพื่อใช้ด าเนนิงานต่อไปได้ทันท ี
  ในด้านการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย  บริษัทฯ ไดพ้ฒันาออกกรมธรรม์แบบออนไลน์และ
ระบบการซ้ือประกันภัยออนไลน์เพิ่มขึ้น ส าหรับผลิตภณัฑ์ประกนัอัคคภีัยที่อยู่อาศัย นอกเหนือจาก
ประกันภัยประเภทอ่ืนๆ  ได้แก่  แพคเกจรักษ์บ้าน ทีใ่ห้ความคุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าฝ่า ระเบิด  ภัยลูกเห็บ  
ภัยลมพายุ  และเงินชดเชยค่าท่ีพกัอาศัยชั่วคราว  เนื่องจากการประกันอัคคีภัยเป็นประกนัภัยที่ท าใน
ลักษณะแพคเกจส าหรับท่ีอยู่อาศัยของบุคคลทั่วไป ความเส่ียงไม่สูงมาก จึงลดความยุ่งยากในขัน้ตอนการ
พิจารณารับประกนัภัยลงได้ โดยบรษิัทฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการขายบน
เว็บไซต์  ลูกค้าเพียงกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตวับ้านแล้วคลิก “ค านวณเบี้ยฯ”  เพื่อพิจารณาเบี้ยประกันภัย ซ่ึง
กรณีที่ลูกค้าสนใจซ้ือประกนัภัย ยังสามารถช าระเบ้ียประกันภยัและรับกรมธรรม์แบบออนไลน์ได้อย่าง
สะดวกสบายโดยใช้เวลาเพียงไมก่ี่นาท ี
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 นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับลูกค้ารายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ไปรษณีย์ไทย  และคูค่้ารายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
ประกันภัยขัน้พื้นฐานส าหรับประชาชน  โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสพัฒนาการ
ขายกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  (พรบ.) แบบออนไลน์  โดยขายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา และสามารถรับกรมธรรม์ประกนัภัย ณ จุดขาย  แล้วน ากรมธรรม์ประกนัภัยไป
ต่อทะเบียนรถยนต์ได้ทนัที  ด้วยการน าส่งข้อมูลลูกค้าจากบริษัทฯ ไปยังส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) แบบ real time เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
อีกช่องทางหนึ่ง 

- จัดตั้ง Corporate Contact Center 

ในปี 2557  บรษิัทฯ จดัตั้งโครงการ Corporate Contact Center ขึ้น เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมท้ังปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และที่

ส าคัญคือสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า  โดยพนกังาน  Corporate Contact 

Center ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลภายในองค์กร ความรูด้้านการประกันภัย และการเคลม

สินไหมทดแทน โดยสามารถตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและคูค่้าได้ทนัที  รวมถึงการช่วยโอน

สายไปยังหน่วยงานที่ลูกค้าต้องการติดต่อได้อย่างถูกต้องแม่นย า  และในกรณีทีจ่ าเป็นต้องมีการโอนสาย

ลูกค้าไปให้ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พนกังาน Corporate Contact Center จะรวบรวมข้อมูลที่ไดร้ับจาก

ลูกค้า  ส่งผ่านระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซ่ึงจะช่วยให้พนกังานทราบว่าลูกค้าท่ี

โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาเปน็ใคร ทั้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ และสถานที่ติดต่อของลูกค้า และยังท าให้

ทราบว่าลูกค้าเคยซ้ือสินค้าอะไรบ้าง ปัญหาท่ีเคยพบมีอะไร  ปัญหาใดที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และปัญหา

ใดที่ยังค้างอยู่และด าเนินการถึงขั้นตอนใด รวมท้ังยังมีข้อมลูประวัติการท ากิจกรรมต่างๆ ระหว่างลูกค้า

กับบริษัทฯ อีกดว้ย   

 การบริหารจัดการเคลมสินไหมทดแทน 

 บริษัทฯ ได้มกีารบริหารจดัการด้านการเคลมสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าและคูค่้า เพื่อการ
บรรเทาความเสียหายหรือความสูญเสียของชีวิตและทรัพยสิ์น ด้วยการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตาม
เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภัยอย่างถูกต้อง รวดเรว็ และเป็นธรรม โดยยดึถือแนวคดิ       
“ใจเขา ใจเรา” ที่ปลูกฝังให้พนักงานทกุระดับยึดมัน่ในการปฏิบัติงานเสมอมา และยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ 
ได้ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยมาใช้ในการจัดการด้านสินไหมทดแทนเพื่อให้เกดิความ
สะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิารลูกค้าในสถานการณ์ทีค่บัขันตลอดเวลา โดยมีบริการดังต่อไปนี ้
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- ระบบ EMCS e-Claim (Electronic Motor Claim Solution e-Claim) 

 บริษัทฯ น าระบบ EMCS e-Claim มาใชก้ับอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศเป็นแห่งแรก ซ่ึงเป็นระบบ
บริหารการจดัการ และควบคุมค่าใชจ้่ายด้านสินไหมทดแทนยานยนต์ ประกอบดว้ย ระบบการรับแจ้ง
อุบัติเหตุ การตรวจสอบความเสียหาย การบริการลูกค้าท่ีประสบอุบัติเหตุ และการประเมินความเสียหาย 
โดยขั้นตอนทั้งหมดจะประมวลผลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับ
อู่ซ่อม และยังได้ต่อยอดความทันสมัยด้วยการพัฒนาระบบ E-Document  เช่น  E-Spare parts  และ E-
Billing   

- Teleclaim 

 เพราะเราตระหนกัดีว่า เวลาของลูกค้าเป็นส่ิงส าคัญ บริษัทฯ จึงได้เสริมบริการท าเคลมทาง
โทรศัพท์ (Teleclaim) หรือการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ผา่นทางโทรศัพท์ โดยในกรณีที่รถเกดิอุบัติเหตุ
และไม่มีคู่กรณี เพียงโทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุมาท่ีหมายเลข 1620 ลูกค้าสามารถน ารถเข้าอู่ซ่อมรถได้ทันที 
ไม่ต้องรอพนักงานส ารวจอุบัติเหตุไปยังท่ีเกิดเหตุ เปน็การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา
ให้แก่ลูกค้า 

- Smart Girl Surveyor 

 กรุงเทพประกันภยั สร้างจุดแตกต่างในการให้บริการลูกค้า เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของ
การบรกิารเคลมสินไหมทนแทนยานยนต์ โดยยกระดับบุคลากรหญิงท่ีมากด้วยความสามารถและความ
ช านาญจากประสบการณ์ทางด้านการเคลมสินไหมทดแทนยานยนต์ ภายใต้ชื่อ “Smart Girl Surveyor” 
ในการให้บรกิารส ารวจอุบัติเหตุรถยนตน์อกสถานที่ ณ จดุเกิดเหตุ เน้นการบรกิารที่มีประสิทธิภาพ ดว้ย
ความอบอุ่น มั่นใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

- E-Surveyor (Electronic Surveyor) 

 กรุงเทพประกันภยั เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ โดยได้เริ่มน า 
PDA (Personal Digital Assistance) มาให้บริการ เชือ่มต่อระบบการบรกิารสินไหมทดแทนรถยนต์
ระหว่างบริษัทฯ (ส านกังานใหญ่และสาขาท่ัวประเทศ) และพนักงานส ารวจอุบัติเหตุที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุ
ได้อย่างสะดวก ซ่ึงระบบดังกล่าวจะแจ้งต าแหน่งการเกดิอุบัติเหตุรถยนต์ของลูกค้า เพื่อให้พนกังาน
ส ารวจอุบัติเหตุที่อยู่ใกล้จุดเกดิเหตุมากที่สุดเดนิทางไปให้บริการเคลมแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้
ยังสามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบอัตโนมตัิแล้วเรียกพิมพใ์บแจ้งความเสียหาย (Claim Slip) ให้ลูกค้าน า
รถยนต์เข้าอู่ซ่อมได้ทันที และในปี 2556 ได้มีการเปล่ียนชุดอุปกรณ์จาก PDA มาใช้ “iPad” และ
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“Sumsung Galaxy Note 3” ซ่ึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึน้ เพื่อรองรับการให้บรกิารแก่ลูกค้าใน
ปัจจุบันและอนาคต 

- Smart Claim 

 บริษัทฯ ยกระดับคุณภาพการให้บรกิารเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ ด้วยการท า Smart Claim 
ได้ด้วยตนเองผ่านทางสมาร์ทโฟน หรือเรียกว่า Smart Claim เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ด้วยขั้นตอน
ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก พร้อมรับใบเคลมรถยนต์ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ทันที โดยกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าเกิด
อุบัติเหตุที่มีความเสียหายไม่มากนัก (ไม่เกิน 6 ชิ้น) และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมท้ังสามารถระบุได้ว่า
เป็นฝ่ายถูกหรือผิด โดยจะมีคูก่รณีหรือไม่มีคูก่รณกี็ตาม เพียงโทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุมาท่ีโทรศัพท์ 1620 
หรือ 0 2285 8000  เจ้าหน้าที่จะสอบถามถึงความสะดวกในการท า Smart Claim โดยจะแบ่งออกเป็น 2 
ช่องทาง คือการใช้แอพพลิเคชั่น “Line”  หรือการส่งลิงก์อีเมลของบริษัทฯ ไปยังกล่องข้อความบน
โทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยจะส่งข้อมูลและรูปภาพความเสียหายกลับมาทาง
ช่องทางดังกล่าว หลังจากนัน้เจ้าหน้าที่จะส่งใบเคลมรถยนต์ตอบกลับมาตามช่องทางท่ีผู้เอาประกันภัย
และคู่กรณีสะดวกโดยผ่านทางสมาร์ทโฟน 

 การวางแผนรองรับสถานการณ์วิกฤต  

  เพื่อการเตรียมความพร้อมในการให้บรกิารลูกค้าและคู่ค้ารองรับกับสถานการณภ์าวะฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึน้ได้ บรษิัทฯ จึงได้มกีารจดัท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยได้
ก าหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน รวมถึงได้มกีารซักซ้อมท าความเข้าใจ
ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างรวดเรว็
ในกรณีที่เกิดภาวะวกิฤต ซ่ึงจะช่วยป้องกนัและการจัดการความเสียหายท่ีอาจเกดิขึ้นให้ลดลงและสามารถ
ท าให้เหตุการณ์ดังกล่าวกลับสู่สภาวะปกติได้รวดเรว็ ที่ส าคัญที่สุดคือสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความ
มั่นใจให้แก่ลูกค้า คูค่้า และผู้มีส่วนเกีย่วข้องท่ีมีต่อธุรกิจและการบริการของบรษิัทฯ 

 สิทธิของผูบ้ริโภค 

- การเปิดเผยข้อมูล   
                บริษัทฯ ได้มกีารเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคล่ือนไหวต่างๆ ผ่านช่องทางการ
ส่ือสาร ได้แก่ วารสาร BKI News, email, รานงานประจ าปี และเว็บไซต์ bangkokinsurance.com เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ  ส าหรับผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา อาทิ  ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองคก์ร 
และกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยลูกค้าหรือผู้ท่ีสนใจสามารถ
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ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์ประกนัภัยได้จากเว็บไซต์ของบรษิัทฯ เพื่อการพิจารณา
รายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจท าประกันภัยได้ทนัที 
 นอกจากนี้ กรุงเทพประกันภัยยังเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเปิดให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร
ผ่านส่ือ Social Media อย่าง Facebook  เพื่อเผยแพร่กจิกรรม ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวของบรษิัทฯ 
เนื้อหาสาระประโยชน์ต่างๆ รวมท้ังอ านวยความสะดวกในการให้ค าแนะน าและค าปรกึษาด้านการ
ประกันภัย ซ่ึงสามารถส่ือสาร 2 ทางระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วอีกดว้ย 

- การเปิดช่องทางการรับฟังความคดิเห็น  
              บริษัทฯ ได้มกีารจดัตั้งหนว่ยงานศูนย์ควบคุมคณุภาพ (Quality Control) ในการท าหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียน รวมถึงรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคูค่้า ภายใตก้ารบริหารตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 โดยสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ทุกช่องทาง และจะมีการจัดท ารายงาน
การร้องเรียนจากลูกค้า (External Customer Complain  Report) แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ
น ามาปรับปรุงคณุภาพและพัฒนากระบวนการท างานและการบรกิารให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และ
สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมคุณภาพยัง
ท าหน้าที่โทรศัพท์ติดตามและสอบถามความพึงพอใจแก่ลูกค้าหลังจากที่ได้รับบรกิารของกรุงเทพ
ประกันภัย 

การด าเนินการด้านการจัดการสิง่แวดล้อม 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเรื่องการการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการไมก่่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมต่อสังคม ชุมชน รวมท้ัง
ส่งเสริมให้พนักงานรูจ้ักใช้พลังงานอย่างรูคุ้ณค่า อีกทั้งยังตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของพนักงานในองค์กร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตาม
หลักการและข้อก าหนดตามกฎหมาย ดังนี ้

 1. การจัดการดา้นพลงังาน 
 บริษัทฯ มคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะบริหารการจดัการด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน จึงไดก้ าหนดนโยบายอนรุักษ์พลังงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงาน และจดั
กิจกรรมลดการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพลังงานปี 2555 โดยมุ่งเน้นทีก่าร
บ ารุงรักษาเครื่องจกัรให้ท างานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ตรวจสอบควบคุมการใช้พลังงาน 
 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานด้านการจดัการพลังงานขึ้น เพื่อด าเนินการและประสานงานการ
ท างานตามนโยบายให้บรรลุผลส าเร็จโดย คณะท างานฯ ได้จัดกิจกรรมและรณรงคก์ารอนุรกัษ์พลังงาน 
ให้พนักงานไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมประกวด
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ไอเดียการลดใช้พลังงานภายในอาคาร กิจกรรมการประกวดประหยัดไฟฟ้า และกิจกรรมอ่ืนๆที่
เสริมสร้างและรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างยั่งยนื นอกจากนี้ยังมกีารเผยแพร่ข่าวสารและความรู้
ต่างๆให้แก่พนกังานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บรษิัทได้มีโครงการเปล่ียนการใช้หลอดไฟแสงสว่าง
จากหลอดฟลูออเรสเซนซ์เป็นหลอด LED ที่บริเวณอาคารจอดรถ บันไดหนีไฟ และโถงทางเดิน
ส่วนกลาง ซ่ึงเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยนื 

 2. การจัดการดา้นอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม  
 การบริหารจดัการเรื่องน้ าและคุณภาพน้ า บริษัทฯ มกีารใชเ้ทคโนโลยีโอโซนรกัษาคุณภาพน้ าใน
การกกัเก็บ และเพิ่มคณุภาพน้ าดื่ม โดยตดิตั้งเครื่องกรองน้ าดื่มอย่างเพียงพอ และมีการบ ารุงรักษาเปล่ียน
อุปกรณก์ารกรองอย่างสม่ าเสมอ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคบรโิภค ตามมาตรฐานการประปา
นครหลวงตามรอบการตรวจอย่างเคร่งครดั และมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ าเป็นประจ าวนัเพื่อ
ควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ าให้เหมาะสมและไม่สูญเปล่า การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายใน
ส านักงานปีละ 2 ครั้ง ให้มีค่ามาตรฐานกรมสาธารณสุขและป้องกันโรค ทั้งนี้เพื่อสามารถป้องกันและ
แก้ไขกรณีมคีวามเส่ียงเกิดขึ้น 
 ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม มกีารตรวจสอบระบบบ าบดัน้ าเสีย และคุณภาพน้ าเสียให้มคี่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก่อนปล่อยออกท่อระบายน้ า
สาธารณะ พร้อมท้ังส่งรายงานประจ าเดือนต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
  

 3. การบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ 
  บริษัทฯได้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในส านกังานเป็นประจ าปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้แนใ่จว่า
สภาพอากาศภายในส านกังานอยู่ในเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนด นอกจากนี้ ยังได้ท าการเลือกใช้อุปกรณ์
ส านักงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น เลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสาร และ เครื่อง Multifunction ที่ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เป็นต้น 

  4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
  บริษัทฯ ได้เห็นการจัดการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) จึงได้จัดให้มี
กิจกรรมรณรงค์ 5ส อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะและการใช้ทรัพยากร
ส านักงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะจากส านักงาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
มลภาวะและบรรยากาศในสถานที่ท างาน อีกทั้งยังไดจ้ดัหาถังขยะเพื่อด าเนินการแยกขยะตามประเภท
ต่างๆ ก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะเปียก เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสามารถน าขยะหรือ
วัสดุที่ยังสามารถใช้งานไดน้ ากลับไป reuse และ/หรือ ขายวัสดุ recycle ให้แก่ผูร้ับซ้ือต่อไป 
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 5. การบริหารจัดการด้านการป้องกนัเหต ุ
  นอกจากการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยงัเห็นความส าคัญถึงความปลอดภัยของ
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้บรกิารภายในอาคารเป็นส าคญั จึงได้จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใต้การ
ดูแลของบริษัทฯ  มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้หนว่ยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องคอยก ากับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 5.1 จัดท าแผนการบ ารุงรักษา/ตรวจสอบเครื่องจกัร ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ระบบ
ดับเพลิง และระบบอ่ืนๆอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัเหตุภายในอาคาร 
 5.2 จัดตั้งทีมกู้ภยัฉกุเฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการระงับเหตุเบ้ืองต้น
และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได ้
 5.3 จัดอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานทั่วไป 
 5.4 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม  

 ด้วยบรษิัทฯ ตระหนกัดวี่าการมีส่วนรว่มรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นหน้าที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่พึงกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตไปพร้อมกนัอย่างสมดุลและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ปลูกฝังสร้างจิตส านกึที่ดีแก่
ผู้บริหารและพนักงานทกุระดับ ให้ตระหนกัรู้ในการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และถือเป็น
หน้าที่ในการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาชมุชน สังคม และส่ิงแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน ทั้งด าเนินการโดยตรงและด าเนนิการร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกนัภัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนทั้งก าลังคนอย่างเต็มที่และงบประมาณ  รวมท้ังส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนรว่มในการท า
กิจกรรมรว่มกับชุมชน สร้างวัฒนธรรมจิตอาสาท่ีตระหนกัถึง “ใจเขา ใจเรา” ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่
หวังผลตอบแทนให้ขยายออกไปในวงกว้างถึงลูกค้า คู่ค้า และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ  ซ่ึงพนกังานทกุ
ระดับได้ยดึถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีได้
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน                                                                                                                                     
 ในปี 2557 บรษิัทฯ ได้มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข  
บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
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ด้านการศึกษา 

 สมทบทุนมลูนธิิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 - สนับสนุนทุนในมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศกึษา
ส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางวิชาการ ได้มโีอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่าง ๆ ในต่างประเทศ
จนถึงขั้นสูงสุด เพื่อน าความรู้กลับมาท าคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป 
 - สนับสนุนทุนในมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริ ชว่ยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การศกึษา ส่ิงแวดล้อม และพัฒนาสังคม  
 - สมทบทุนโครงการบัณฑติคืนถ่ิน เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาของ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์  

 โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดบัอดุมศกึษา  

 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศกึษาระดับอุดมศกึษาให้แก่นกัเรยีนที่เรียนดีแตข่าดแคลนทุนทรัพย์เปน็
ประจ าทุกป ีโดยในป ี2557 บรษิัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรยีนเป็นจ านวน 119 ทุน รวมเปน็เงินทุน
ทั้งส้ิน 6,509,550 บาท ซ่ึงเป็นทุนส าหรับค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังมีโครงการปลูกฝังจริยธรรม คณุธรรม และจติสาธารณะให้แก่นกัเรียนทนุ โดยในปี 2557 ได้
จัดกจิกรรมส าหรับนักเรียนทุน ดงันี ้
 - คา่ยอาสาพัฒนาชนบท  โดยพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภยั และนักเรียนทุนมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภยักว่า 80 คน ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศนร์อบอาคารห้องสมุด ทาสีอาคารเรียน และมอบ
ทุนสร้างห้องสมุดและมอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน คิดเป็นมูลค่า 400,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านค ามืด   
อ.น้ าพอง จ.ขอนแกน่ 
 - จัดค่ายธรรมะให้แก่นกัเรียนทนุ รุ่นที่ 19-21 จ านวน 48 คน ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร 
โดยมีการฝึกปฏิบัติธรรม ฟังธรรม และช่วยเหลือท างานภายในวดั 

 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

 บริษัทฯ ได้สนับสนุนต ารา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียน
ในโครงการส่งเสริมการอ่าน จ านวน 11 แห่งใน 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม  กาญจนบุรี ลพบุรี 
สุพรรณบุร ีขอนแก่น สกลนคร นครพนม และบุรีรัมย์ พร้อมทั้งจัดอบรมครูเพื่อสร้างมาตรฐานการจัด
กิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีนิสัยรักการอ่านและเห็น
คุณค่าของการอ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ โดยในปี 2557 บริษัทฯ ใช้งบประมาณทั้งส้ินกว่า 256,000 บาท 
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ด้านสาธารณสุข 

 โครงการหน่วยแพทย์เคลือ่นที่  

 บริษัทฯ ได้รว่มกับโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ โดยน าพนักงาน แพทย์ และพยาบาลด าเนิน
โครงการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที่เป็นประจ าทกุปี มาตั้งแต่ปี 2531 จวบถึงปัจจุบัน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ
ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนในถ่ินทุรกันดาร ที่ขาดโอกาสได้รับบรกิารทางการแพทย์อย่าง
ทั่วถึง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ีและมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึน้ ส าหรับในปี 2557 หน่วยแพทย์เคล่ือนที่ได้
ออกให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบนธนากโร อ.ภูพาน จ.
สกลนคร โดยผู้รับบรกิารไมต่้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน พร้อมมอบส่ิงของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็น โดยมี
ชาวบ้านมารอรับการรกัษาจ านวนกว่า 6,800 คน 

 สนับสนนุมูลนธิิสายธารแห่งความหวัง 

 บริษัทฯ ไดใ้ห้การสนับสนนุมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง (Wishing Well Foundation) ซ่ึงส่งต่อ
ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลจ านวน 17 แห่ง ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเดก็ที่เป็นโรคมะเร็งรกัษา
ยาก โดยบรษิัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบนั และในปี 2557 พนักงาน
จิตอาสากรุงเทพประกันภยัและมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง จัด
กิจกรรม “BKI พาน้องชมวิถีไทยในสวนสามพราน” พาน้องๆ ไปสัมผัสธรรมชาติ ทัศนศึกษาวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่แบบไทยๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณใ์หม่ ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม 

 BKI สมทบทนุช่วยผ่าตัดเดก็หัวใจพิการแต่ก าเนดิ 

 บริษัทฯ มอบเงินสมทบทุนในโครงการ “รักษใ์จไทย” ของมูลนิธิโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เพื่อ
ช่วยผ่าตัดเดก็โรคหัวใจพกิารแตก่ าเนิดส าหรับผู้ด้อยโอกาส โดยได้สมทบทุนในนาม บมจ. กรุงเทพ
ประกันภัย 30,000 บาท มูลนิธิกรุงเทพประกนัภัย 100,000 บาท และมูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช 
100,000 บาท รวมเป็นเงิน 230,000 บาท 

ด้านบรรเทาสาธารณภัย 

 โครงการช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภัย  

     บริษัทฯ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดนิไหว ดว้ยการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างต่างๆ น าไป
บริจาคให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยแผ่นดนิไหวในพื้นที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อให้ผู้ประสบภัยไดก้ลับมาใช้
ชีวิตความเป็นอยู่เช่นเดิมก่อนเกิดภัย 
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ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม 

 โครงการ “Bhappy3” 

 โครงการ “Bhappy3” เป็นโครงการที่กรุงเทพประกนัภัย โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ และกรุงเทพ
ประกันชวีิต ได้ร่วมกันจดัตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของท้ัง 3 องคก์รได้มีส่วนร่วมท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชนต์่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนกังานขององค์กร โดยในปี 2557 ได้จัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3” ครั้งที่ 5 
ตอน “แต้มฝัน ปันยิ้ม เพื่อน้อง” น าโดยคณะผู้บริหารและกลุ่มพนักงานจิตอาสาของท้ัง 3 บริษัท รวมกว่า 
250 คน ร่วมกันปรับปรุงอาคารเรียน ห้องพยาบาล ห้องน้ า ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาแกน่ักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แกว้ จ.ชลบุรี และต่อด้วย
กิจกรรม ครั้งที่ 6 ตอน “ปล่อยปู ปลูกป่า พาเพลิน”  โดยผู้บริหารและพนักงานได้ลงพื้นที่ปล่อยพ่อพันธ์ุ
แม่พันธ์ุปูม้า ปลูกป่าชายเลน และมอบเงินสนับสนุนให้แกอุ่ทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อใชใ้น
การด าเนนิกจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อมของทางสถาบัน ณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุร ี

 โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน 

 บริษัทฯ ไดจ้ัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้านจังหวัดมกุดาหาร ซ่ึงริเริ่มมาตั้งแต่ ป ี
2538 จนถึงปัจจุบัน โดยฝึกอบรมชาวบ้านท างานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเส่ือกก ผ้าขาวม้าทอ
มือสีธรรมชาติ พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการสอนและพฒันาวิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาด
รองรับสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อันน าไปสู่การมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นอย่างยั่งยนื โดยในป ี 2557 บรษิัทฯ ได้ใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการเป็นจ านวน
เงิน 1,365,000 บาท  

 สนับสนนุมูลนธิิสถาบันราชพฤกษ ์

 บริษัทฯ ได้สนับสนนุกจิกรรมของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน โดย
การมอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ตน้ไม้และการปลูกป่า รวมถึงส่ิงแวดล้อมด้านอ่ืนๆ 
พร้อมส่งพนักงานจติอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับในปี 2557 บรษิัทฯ ได้
มอบเงินสนับสนุนจ านวนกว่า 132,800 บาท 

 โครงการ LOST AND FOUND ของหายได้คืน 

     บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ “LOST  AND  FOUND ของหายได้คืน” ของสถานีวิทยุ สวพ.    
FM 91 เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  รวมท้ังรณรงคใ์ห้
ประชาชนท าความดีและมีจิตอาสาใน การเก็บของมีค่าต่างๆ ได้ แล้วส่งคืนเจ้าของ คิดถึงใจเขาใจเรา หาก
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ส่ิงของนั้นๆ ของเราหายไป   ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพประกันภัยที่ส่งเสริมและมุ่งเน้นให้
พนักงานในองค์กรยดึมั่นการให้บริการด้วยแนวคดิ  “ใจเขา ใจเรา” ตลอดมา  อีกทั้งบริษัทฯ ยังเห็น
ความส าคัญของโครงการดังกล่าว ซ่ึงเป็นจดุเริ่มต้นของการสร้างก าลังใจและเห็นคณุค่าของคนดีในสังคม 
ซ่ึงจะเป็นพลังต่อยอด ในการท าความดใีห้ขยายวงกว้างไปยังผู้อ่ืนต่อๆ ไปอย่างไม่ส้ินสุด 

 โครงการน้ าดื่มสะอาดเพือ่น้อง   

 บริษัทฯ รว่มกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดโครงการน้ าดืม่สะอาดเพ่ือน้อง ด้วยการเข้าไปติดตั้ง
ระบบเครื่องกรองน้ าให้แกโ่รงเรียนต่างๆ ที่มีน้ าดื่มยังไมถู่กสุขอนามัยส าหรับเด็กนกัเรียน ในเขตพื้นที ่  
จ.สระแก้ว อ่างทอง อุตรดิตถ์ นครราชสีมา บรุีรัมย์ และราชบุรี จ านวน 25 โรงเรียน คดิเป็นมูลค่ากว่า 
1,142,534 บาท เพื่อให้นักเรียนมีน้ าดื่มที่สะอาด ถูกหลักอนามัยบริโภค 

ด้านศาสนาและศลิปวฒันธรรม 

 สนับสนนุนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ 

 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ “สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน 
พ.ศ. 2408 – 2409” เป็นจ านวนเงิน จ านวน 274,000 บาท ซ่ึงได้จัดแสดงขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ
หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า ทั้งนี้ เพื่อร่วมรณรงค์การเผยแพร่เรือ่งราวในประวัติศาสาตร์อันส าคัญของประเทศ
ไทยให้ประชาชนทัว่ไปได้ทราบเรื่องราวในอดีต และเพือ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขในการท างาน 

 กรุงเทพประกันภยั ได้ส่งเสริมพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้ารว่มปฏิบัติธรรมเจริญ
สมาธิภาวนา เพื่อสร้างความสุข และพัฒนาคณุภาพชีวิตในการท างานและการด าเนนิชีวิตประจ าวัน โดย
ในแต่ละปีจะจัดโครงการดังกล่าวขึน้ทุก 3 เดือน ณ ส านกัปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 

 โครงการพุทธวจน 

 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน จดัพิมพ์หนังสือปฐมธรรม 20 พระสูตร
ในโครงการประกวดชวนน้องท่องพุทธวจนในโรงเรียนทัว่ประเทศ รวมท้ังมอบทุนการศกึษาส าหรับ
โรงเรียนที่ไดร้ับรางวัลระดับเขต จ านวน 10 โรงเรยีน นอกจากนี้ บรษิัทฯ ไดจ้ัดหลักสูตร สปาใจ@
พุทธวจน ให้พนกังานทกุระดับสมัครเข้ารว่มปฏิบัติธรรมตามแนวทางพุทธวจน จ านวน 3 ครั้ง ณ ศูนย์
ปฏิบัติพุทธวจน พุทธวจนสถาบันคลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
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 โครงการสารพันธรรมะ 

 ในปี 2557 บริษัทฯ สานต่อโครงการสารพนัธรรมะ ซ่ึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนกังานเข้า
ร่วมศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่น่าสนใจ หลักธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์โดยละเอียด ในรูปแบบ
การสนทนาธรรมและนั่งสมาธิ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้เป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 

 ทอดกฐินประจ าปี  

 บริษัทฯ ได้จัดท าบญุทอดกฐินเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ผู้บริหาร พนกังาน และคูค่้า ได้มีส่วนร่วม
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยในปี 2557 ได้จัดทอดกฐิน ณ วดัวังเพิ่ม – พระภาวนา 
(หลวงปู่แบน ธนากโร) จ. นครราชสีมา ซ่ึงยอดเงินท าบุญกฐินรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,810,839 บาท              
 กิจกรรมทั้งหมดนี้ เกิดขึน้จากความร่วมแรงรว่มใจของพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัย ที่มี
วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายเดียวกัน ภายใต้การส่งเสริม การสนับสนนุ และปลูกฝังของบรษิัทฯ 
เพื่อให้พนักงานด าเนินชวีิตและปฏิบัติงานโดยค านึงถึง “ใจเขา ใจเรา” รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
มาตรฐานด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อรักษาความเปน็ “บริษัทพลเมือง” 
(Corporate Citizenship) ที่ดีพร้อมของสังคมต่อไป และเรายังเชื่อมั่นว่าการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง พนักงาน และคนในสังคม นั้น เป็นพื้นฐานส าคัญที่
จะน าพาให้องค์กรและธุรกิจเติบโตอย่างม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

 ด้วยความตระหนักในความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึน้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพฒันาผลิตภัณฑ ์ การบริการ และกระบวนการ
ท างาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนัและเกดิประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้า คูค่้า และผู้บริโภคให้
สามารถตอบสนองความต้องการและได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยในปี 2557 บรษิัทฯ ได้มกีาร
พัฒนานวตักรรมการบริการในด้านต่างๆ ดังนี ้

 ประกันภัยรถยนต์ BKI Insurance Telematics 

      กรุงเทพประกันภยั ได้ศกึษาตลาดประกันภัยรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ไปสู่การปลูกฝังจิตส านกึของการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับสังคม โดยน าเทคโนโลยี Telematics เข้ามา
ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลการขับขี่รถยนตข์องลูกค้า และน าเสนอแนวทางท่ีจะช่วยให้การขับขี่ของลูกค้าแต่
ละรายมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น  โดยบริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยี Telematics มาใช้ศึกษาและน าเสนอข้อมูล
พฤติกรรมการขับขี่รถยนตใ์ห้กับลูกค้าแต่ละราย เพื่อประโยชน์ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการขับขีใ่ห้
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ปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถช่วยให้บริษัทฯ ประเมินระดบัความเส่ียงภัยที่ส่งผลต่อการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย 
  Telematics เป็นระบบท่ีน ามาใชใ้นการวดัผลพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ โดยมีอุปกรณ์ “Dongle” 
ติดตั้งที่ตวัรถ สามารถท าได้ด้วยตนเองง่ายๆ โดยจะมีท้ังระบบ GPS และเซ็นเซอร์ในการตรวจวดัอัตรา
ความเร็ว อัตราการเร่งเครื่อง การเปล่ียนเลนกะทนัหัน การกระแทก ฯลฯ แล้วจะส่งสัญญาณมาท่ี
เซิร์ฟเวอร์ หลังจากนั้นจะประมวลผลออกมาเป็นคะแนน (Score) การขับขี่รถยนต์ โดยผู้เอาประกนัภัย
สามารถดูคะแนนการขับขี่ของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือระบบ IOS และ Android หรือ
ตรวจสอบได้จากเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 
 นอกจากนี้  ระบบ Telematics ยังช่วยให้บรษิัทฯ สร้างความใกล้ชิดให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึน้ 
(Customers Engagement) สอดรับกับสโลแกน “แคร์คณุทกุย่างก้าว” เนื่องจากขณะที่ผู้เอาประกนัภัยขับขี่
รถยนต์ ระบบจะมกีารเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างบรษิัทฯ และรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยตลอดเวลา ท าให้
บริษัทฯ สามารถให้บรกิารลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ยิ่งขึน้ ดังนี้ 

- แคร์ความปลอดภัยของลูกค้า 
 เนื่องจากระบบ Telematics ช่วยให้บริษัทฯ Connect กับรถยนต์ของลูกค้าตลอดเวลาท่ีม ี
การขับขี่ (Always Connect, Always Assist) ดังนั้น จึงสามารถให้บริการความชว่ยเหลือได้อย่างทันท่วงที  
ซ่ึงเพิ่มเติมจากประกันภัยปกติ เช่น  บรกิาร eCall คือ การแจ้งเตือนในกรณีที่ระบบตรวจพบว่ารถยนต์เกิด
แรงกระแทกมากกว่าปกติ (G Force สูงเกินค่าปกติ) เช่น ตกหลุม หรือเกิดการกระแทกอย่างรนุแรง ซ่ึง
สงสัยได้ว่าอาจเกิดอุบัติเหตกุับรถยนต์ที่เอาประกันภัย ระบบจะส่งสัญญาณมายังบรษิัทฯ พร้อมกับข้อมูล
ลูกค้า ได้แก่ หมายเลขกรมธรรม์  สถานที่เกิดเหต ุ (ระบุต าแหน่งของรถยนต์) และหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ท าให้พนักงานรับแจ้งอุบัติเหตุสามารถติดต่อลูกค้าพร้อมสอบถาม เพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือในทันที โดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าเป็นฝ่ายโทรศพัท์เข้ามาแจ้ง    

- แคร์ความห่วงใยใส่ใจต่อครอบครัว 
 ด้วย ฟังก์ชั่น Location & Trip log ซ่ึงจะสามารถระบุต าแหน่งและเส้นทางการขับขีข่องรถยนต ์
รวมท้ังรายละเอียดการขับขี่ต่างๆ เช่น หักเล้ียวแรง ณ จดุใด  ความเร็วทีใ่ช้  ระยะทางและระยะเวลาใน
การขับขี่แต่ละทริป โดยสามารถจัดเก็บ log book รายละเอียดเส้นทางการใช้รถในแต่ละวนัหรือแต่ละ 
ทริปได้ ลูกค้าสามารถทราบความเคล่ือนไหวของบุคคลในครอบครวัที่คณุห่วงใยผ่าน Smart Phone เพิ่ม
ความสบายใจให้แก่พ่อและแม่ได้ เนื่องจากสามารถทราบได้ว่าลูกของตนอยู่ที่ใด มีพฤตกิรรมการขับขี่
เป็นอย่างไร หรือกรณีที่เป็นในรูปแบบของบริษัท (Corporate) ที่ต้องการตดิตั้งอุปกรณ์บนรถของบริษัท 
เพื่อให้ทราบต าแหน่งรถและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้ 

- แคร์ทรัพย์สินในทกุย่างก้าว 
 ด้วยฟังก์ชั่น Out of Areas Alert ที่จะแจ้ง SMS เตือนในกรณีรถยนต์ออกนอกเขตพืน้ที่ที่ลูกค้าได้
ก าหนดไว้ โดยลูกค้าจะเป็นผู้ตั้งค่าตามความเหมาะสมกบัเส้นทางขับขี่ประจ าของตนว่าจะให้แจ้งเตือน

http://www.bangkokinsurance.com/
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เมื่อใด  ได้แก่  การแจ้งเตือนเม่ือรถออกนอกจังหวัด หรือเมื่อออกนอกเขตภูมภิาค แม้กระทั่งออกนอกเขต
ประเทศไทย  หรือกรณีที่รถหายก็ท าให้ทราบได้ว่ารถอยู่ทีใ่ด ซ่ึงฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยแจ้งเตือนลูกค้าใน
กรณีที่มิได้เป็นผู้ขับขี่หรือใช้รถ ลูกค้าจะได้ทราบเหตุได้อย่างทันท่วงที 
 ส าหรับข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ทีไ่ด้รับจากระบบ Telematics นั้น จะมีการประมวลผลออกมา
เป็นคะแนน โดยในปีแรกที่เริ่มโครงการ บรษิัทฯ จะใช้เบี้ยประกันภัยเดิมของรถแต่ละรุ่น โดยลูกค้าจะ
ได้รับอุปกรณ์ Telematics เพิ่มเติมเพื่อท าการติดตั้งด้วยตนเอง ซ่ึงบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการขับขี่ที่เก็บได้
จริง ในช่วงเวลาท่ีก าหนดมาพจิารณาประกอบกนักับหลักการคณติศาสตร์ประกันภยัเพื่อเป็นแนวทางใน
การพิจารณาเบี้ยประกันภยัในปีต่ออายุตามพฤติกรรมการขบัขี่  รวมท้ังผู้เอาประกันภัยยังสามารถทราบ
พฤติกรรมการขับขี่ของตนเองเพื่อน าไปใช้ในการปรับพฤติกรรมการขับขีใ่ห้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง
และผู้ใช้รถใช้ถนนคนอ่ืนๆ ลดสถิติในการเกดิอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อีกทางหนึ่ง 

 ร่วมกับการการบินไทยเพิ่มช่องทางการขายประกันภยั 

            บริษัทฯ รว่มกับบรษิัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) พัฒนาระบบการขายประกันภัยการเดินทาง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศบนเว็บไซต์ของการบินไทย  โดยลูกค้าท่ีเข้าเว็บไซต์การบนิไทยสามารถ
ซ้ือประกันภัยการเดนิทาง  ช าระเบ้ียประกันภัย และรับกรมธรรม์แบบออนไลน์ได้ทันที   

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ 

- ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอบุัติเหตุการใช้รถยนต์ 

 เนื่องจากในระหว่างท่ีลูกค้าต้องน ารถยนต์เข้าซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุนั้น แมจ้ะมีประกันภยั
รถยนต์แล้ว แตใ่นหลายๆ ครั้งพบว่า ประกนัภัยที่มียังไมค่รอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในช่วงดังกล่าว  
เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางในชว่งท่ีไม่มีรถยนต์ใช้   เปน็ต้น    ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต ์  โดยเพิ่มความคุ้มครองค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่อาจ
เกิดขึน้ซ่ึงประกนัภัยรถยนต์ที่มีอยู่อาจไม่ครอบคลุมถึง  เช่น  ชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตใุนกรณีที่
ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ชดเชยเงินค่า Excess ชดเชยคา่ยางรถยนต์ที่ระเบิดเนื่องจากอุบัติเหตุ  เป็นตน้ 

- ประกันภัยรถยนต์ ส าหรับรถยนต์กลุ่ม SUV 

 กรุงเทพประกันภยั ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ส าหรับรถยนต์นั่งอเนกประสงค ์
หรือ SUV (Sport Utility Vehicle) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ า
ท่วม และความเสียหายจากภัยก่อการร้าย พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
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  1.“ประกนัภัยรถยนต์ประเภท 1 SUV Special DG” รับประกันภัยรถยนต์อาย ุ 2-5 ปี ทุน
ประกันภัย 450,000 – 690,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 21,200 บาท ทุนประกันภัย 700,000 – 
990,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที ่21,800 บาท และทุนประกนัภัย 1,000,000 – 1,250,000 บาท เบี้ย
ประกันภัยเท่ากนัที่ 22,400 บาท พร้อมม่ันใจในคณุภาพการซ่อมจากศูนย์ซ่อมตัวแทนจ าหน่าย 

  2.“ประกนัภัยรถยนต์ประเภท 1 SUV Special GG” รับประกันภัยรถยนต์อาย ุ 2-5 ปี ทุน
ประกันภัย 450,000 – 690,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 19,700 บาท ทุนประกันภัย 700,000 – 
990,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที ่20,400 บาท และทุนประกนัภัย 1,000,000 – 1,250,000 บาท เบี้ย
ประกันภัยเท่ากนัที่ 21,000 บาท และอายุรถยนต์ 6-12 ปี ทุนประกนัภัย 200,000 – 490,000 บาท เบี้ย
ประกันภัยเท่ากนัที่ 17,500 บาท ทุนประกันภยั 500,000 – 700,000 บาท เบี้ยประกันภยัเท่ากันที ่18,500 
บาท พร้อมม่ันใจในคุณภาพการซ่อมจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานของกรุงเทพประกนัภัย 

 -  ประกันภัย iPhone 6 iPhone 6 Plus   
  กรุงเทพประกันภยั ร่วมกับ iStudio by Copperwired และ iStudio by UFicon เพิ่มความอุ่นใจ
ให้กับผู้ใช้ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ด้วยการเสนอกรมธรรม์ประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิดที่
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายจากอุบัติเหตุครอบคลุมไปถึงเครื่องตก กระแทก และเปียกน้ า 
นอกจากนี้  ยังเพิ่มความคุม้ครองในส่วนของความสูญเสีย/สูญหายจากการลักทรัพย์ท่ีปรากฏร่องรอยงัด
แงะของบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร หรือสถานที่จัดเก็บ ครอบคลุม 24 ชั่วโมง ทั่วโลก โดยมีระยะเวลา
ความคุ้มครอง 1 ปี ซ่ึงไม่รวมถึงการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีสูญหายหรือเกดิ
ความเสียหายโดยส้ินเชิง (Total Loss) ลูกค้าจะมีส่วนรับผิดชอบค่าซ่อม 10% ของราคาเครื่อง ด้วยเบี้ย
ประกันภัยเพียง 1,350 บาท โดยผู้ท่ีสนใจประกันภัย iPhone 6 และ iPhone 6 Plus สามารถซ้ือประกันภัย
ได้ที่ iStudio by Copperwired และ iStudio by UFicon ทุกสาขา 
 
             - เแผนประกันภัยสขุภาพ Happy Healthy Plan 
 กรุงเทพประกันภยั ออกแผนประกนัภัยสุขภาพ Happy Healthy Plan ที่ลูกค้าสามารถเลือกวงเงิน
ความคุ้มครองคนไขใ้น (IPD) และคนไขน้อก (OPD) ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคล จากแผน
ประกันภัยที่มีให้เลือกถึงแบบละ 5 แผน เช่น ลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองคนไข้ในแผน 5 คู่กับความ
คุ้มครองคนไขน้อกแผน 1 ต่างจากเดิมที่ไม่สามารถเลือกได้ นอกจากนี้ ยังไม่จ ากัดวงเงินความคุ้มครอง
สูงสุดต่อโรคหรืออาการบาดเจ็บตลอดอายุกรมธรรม์ โดยรับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 55 ปี และ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนท าประกันภัย  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการออกแผนประกันภัยใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า
ผ่านช่องทางการขายต่างๆ เช่น ประกันภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล โครงการบัวหลวงรกัษ์ครอบครัว 
ประกันภัยร้านค้าและธุรกิจรายย่อย Business Property Insurance 1st ขายผ่านช่องทาง Bancassurance 
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ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตวัในโรงพยาบาล Hospital Cash Plan ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล Zero Accident Plan, Family Accident Plan,  All Gen PA ทุกวยั ประกนัภัยโรคมะเร็ง Zero 
Cancer Plan และ Cancer Worry Free ประกันภยัค่ารกัษาพยาบาล All In One ขายผ่านช่องทางเทเลมาร์
เก็ตติ้ง และประกันภัย PA 200 ส าหรับรายย่อย (Micro Insurance) ขายผ่านช่องทางไปรษณีย์ เป็นต้น  
 

ความภาคภูมิใจ ปี 2557 
 
ได้รับรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวนิาศภยัตดิต่อกันถงึ 3 คร้ัง  
 นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งที่ในปี 2557 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไดร้ับ
รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกจิประกันวินาศภยั  
จากงาน IAIR  AWARDS 2014 จัดโดยนติยสาร IAIR (International Alternative Investment Review) 
โดยกรุงเทพประกนัภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไดร้ับรางวัลดังกล่าว
ติดต่อกนัถึง 3 ครั้ง ในป ี2556 - 2557 ถือเป็นความส าเร็จของการด าเนินธุรกจิประกันวนิาศภัยที่ยดึมั่นใน
ความซ่ือตรงและยุติธรรมตลอดมา รวมท้ังยังให้ความใส่ใจต่อการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ 
และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ  
 
การจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ 
             บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ได้รับการจดัอันดับความน่าเช่ือถือทางการเงิน จาก 
Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นน าของโลก ในระดับ A- (Stable) ซ่ึง
แสดงถึงเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่ม่ันคงแข็งแกร่ง   
   นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) จาก
สถาบันการจัดอันดับทางการเงนิ A.M. Best Company ซ่ึงเป็นสถาบันที่จัดอันดับความน่าเช่ือถือของ
บริษัทประกันวินาศภัยและประกันชวีิตมากที่สุด โดยบริษทัฯ ได้รับการจัดอนัดับอยู่ที่ระดับ                  
A- (Excellent) สะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน และความมีเสถียรภาพทางการเงนิ  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

11.1 ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทฯ จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้
ซ่ึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง ซ่ึงช่วยให้การด าเนนิงานของบรษิัทสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย ได้ท าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ        
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์   ซ่ึงครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมการบรษิัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและท าหน้าที่ในการก ากับ

ดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคมุภายใน 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการ

และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใตก้ารก ากับ
ดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงคข์ององค์กร 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจจะกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมท่ัวทั้งองคก์ร 

8. องค์กรไดพ้ิจารณาถึงโอกาสที่จะเกดิการทจุริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององคก์ร 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององคก์ร
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

11. องค์กรเลือกและและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค ์

12. องค์กรจดัให้มกีิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงไดก้ าหนดส่ิงท่ีคาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไวน้ั้นน าไปสู่การปฏิบัติได ้

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด าเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว ้

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงคแ์ละความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว ้

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุม
ภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
บุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิัทได้ประเมนิการควบคุมภายในของบรษิัทฯ  แล้ว  มีความเห็นเป็นเอกฉันท์
ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม ไม่มี
ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน  มีการควบคุม ดูแลการป้องกันรกัษาทรัพย์สินของบรษิัทฯ และมี
บุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ  
ตามแบบประเมินฯ ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีความเห็น
เป็นเอกฉันท์ เช่นเดียวกับคณะกรรมการบรษิัท  คือ บรษิัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกันรกัษาทรัพย์สินของบรษิัทฯ และมีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
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 11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัติงานของบริษัทฯ 
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของ นายปรีชา  ศรมณี  ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัตขิองหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบรษิัท อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของ
นายวิเชียร  โมลีวรรณ 

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ข้อมลูรายละเอียด คุณสมบัติของหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบรษิัทฯ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกนั 
 บริษัทฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมีผู้
ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ ค านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทาง
กฎหมาย หรือสัญญาที่ก าหนดให้เป็น  รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไป
ตามราคาตลาด นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2557 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 และข้อที่ 28  บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับ
รายการธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ 

          (ล้านบาท) 

รายการ กิจการที่เกีย่วขอ้ง 
ลักษณะ 

ความสัมพันธก์ับบริษัทฯ 
2557 2556 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 - 154.9 144.1 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์- 
หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28 - 26,120.9 19,566.0 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์- 
หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28 - 528.9 343.5 

เบี้ยประกันภัยรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกัน 
108.3 101.2 

ดอกเบี้ยรับ * ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกัน 
58.4 48.5 

ดอกเบี้ยจ่าย * ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกัน 
- -   

เงินปันผลรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกัน 
221.6 221.6 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกัน 
3,633.5 2,483.6 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกัน 
4.7 5.3 

* ส าหรับอัตราดอกเบี้ยทีบ่ริษัทฯได้รบัหรือจ่าย กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกัน 

  รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินนั้น  เพ่ือช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ 
และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง และในด้านความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซ่ึงบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ
เงื่อนไขทางการค้าท่ีเป็นมาตรฐาน ด้วยราคาท่ีเป็นธรรมตามราคาตลาด  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ เป็นส าคัญ 
12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

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

  การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

  อย่างไรก็ตาม    บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจด้วย ความชัดเจน  โปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า  คู่ค้า  
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 
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ส่วนท่ี 3 
  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

(ก) สรุปรายงานการสอบบญัช ี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 โดยนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขทะเบียน 4951 และประจ าปี 2556 และ 2555 โดยนางนงลักษณ ์ พุ่มน้อย  ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

- ส าหรับปี  2557 ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบรษิัทฯ ว่าได้แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

- ส าหรับปี  2556  ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบรษิัทฯ  ว่าได้แสดง 
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน   และกระแสเงินสด   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ  ตาม
มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และมีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นดังต่อไปนี ้
 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากการน ามาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงนิได ้มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบ
การเงิน ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงนิเฉพาะกจิการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคา
ทุนส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุง
จากการเปล่ียนแปลง นโยบายบัญชีดังกล่าว และน าเสนองบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย และงบแสดง ฐานะการเงินเฉพาะกจิการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 
2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้น ามาถือปฏิบัติใหม่
ดังกล่าวดว้ยเช่นกัน ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 

- ส าหรับปี 2555 ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นดังต่อไปนี ้ 
ข้าพเจ้าขอให้สังเกต  หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2  ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งร้ายแรง

บริษัทฯ ได้ประมาณการอย่างดีที่สุดส าหรับส ารองค่าสินไหมทดแทน โดยอ้างอิงจากเอกสารหลักฐาน
และรายงานการส ารวจภัยที่ได้รับ  อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาตกลงมูลค่าความ
เสียหายกับคู่สัญญา และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  ซ่ึงความไม่แนน่อนดังกล่าว  อาจมีผลกระทบต่อ
ส ารองค่าสินไหมทดแทน และส ารองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการเอาประกันภัยต่อ  ซ่ึง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าวอย่างมีสาระส าคัญ   ทั้งนี ้ ข้าพเจ้ามิได้แสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณนีี้แต่อย่างใด 
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2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 %
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 304,422           0.57 517,513          1.02 1,556,898      2.74 304,422          0.57        517,513          1.02       1,556,898      2.74

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 65,772             0.12 61,515            0.12 28,980            0.05 65,772            0.12        61,515            0.12       28,980            0.05

เบ้ียประกนัภัยคา้งรับ - สทุธิ 2,412,889       4.50 2,437,253      4.81 2,008,941      3.54 2,412,889      4.51        2,437,253      4.81       2,008,941      3.54

สนิทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ - สทุธิ 6,491,851       12.12 12,586,506    24.82 22,372,176    39.37 6,491,851      12.13      12,586,506    24.84    22,372,176    39.40

สนิทรัพย์ลงทุน

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

      เงินลงทุนเผ่ือขาย - สทุธิ 32,076,090     59.87 25,680,781    50.64 23,880,433    42.02 32,076,090    59.93      25,680,781    50.69    23,880,433    42.05

      เงินลงทุนท่ีจะถอืจนครบก าหนด - สทุธิ 6,788,062       12.67 3,848,359      7.59 1,208,691      2.13 6,788,062      12.68      3,848,359      7.59       1,208,691      2.13

      เงินลงทุนท่ัวไป - สทุธิ 566,575           1.06 571,643          1.13 506,235          0.89 566,575          1.06        571,643          1.13       506,235          0.89

   เงินให้กูยื้ม - สทุธิ 1,892,720       3.53 1,893,084      3.73 2,109,971      3.71 1,892,720      3.54        1,893,084      3.74       2,109,971      3.71

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 154,896           0.29 144,100          0.28 140,077          0.24 102,256          0.19        102,256          0.20       102,256          0.18

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สทุธิ 221,402           0.41 242,067          0.48 264,458          0.47 221,402          0.41        242,067          0.48       264,458          0.47

ท่ีดนิ  อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 1,140,605       2.13 1,015,520      2.00 925,819          1.63 1,140,605      2.13        1,015,520      2.00       925,819          1.63

สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน - สทุธิ 178,772           0.33 154,950          0.31 135,568          0.24 178,772          0.33        154,950          0.31       135,568          0.24

สนิทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 817,392           1.53 1,054,545      2.08 1,316,752      2.32 817,392          1.53        1,054,545      2.08       1,316,752      2.32

สนิทรัพย์อ่ืน

   สทิธิการเช่าท่ีดนิ 64,008             0.12 64,447            0.13 70,389            0.12 64,008            0.12        64,447            0.13       70,389            0.12

   ลกูหนี้จากการขายเงินลงทุน -                        - -                       - 1,332              0.00 -                       -          -                       -        1,332              0.00

   อ่ืน ๆ 398,775           0.75 434,645          0.86 299,210          0.53 398,775          0.75        434,645          0.86       299,210          0.53

รวมสินทรพัย์ 53,574,231     100.00 50,706,928    100.00 56,825,930    100.00 53,521,591    100.00    50,665,084    100.00 56,788,109    100.00

งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการซึง่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทนุ 

(ข)  สรุปงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557, 2556 และ 2555 

(พันบาท) 
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2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 %
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 19,024             0.04 -                       - 12,835            0.02 19,024            0.04        -                       -        12,835            0.02
เจา้หนี้บริษัทประกนัภัยต่อ 2,155,211       4.02 2,528,048      4.99 2,504,721      4.41 2,155,211      4.03        2,528,048      4.99       2,504,721      4.41
หนี้สนิจากสญัญาประกนัภัย
   ส ารองคา่สนิไหมทดแทน
      และคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย 8,031,189       14.99 12,829,596    25.30 21,746,508    38.27 8,031,189      15.00      12,829,596    25.32    21,746,508    38.29
   ส ารองเบ้ียประกนัภัย 7,333,611       13.69 7,110,475      14.02 5,920,355      10.42 7,333,611      13.70      7,110,475      14.03    5,920,355      10.43
ผลประโยชน์พนักงานคา้งจา่ย 367,613           0.69 375,508          0.74 364,956          0.64 367,613          0.69        375,508          0.74       364,956          0.64
คา่นายหน้าคา้งจา่ย 372,513           0.69 373,201          0.73 327,586          0.58 372,513          0.69        373,201          0.74       327,586          0.58
หนี้สนิภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 4,738,375       8.84 3,447,717      6.80 3,332,516      5.86 4,730,479      8.84        3,441,440      6.79       3,326,842      5.86
หนี้สนิอ่ืน
   เบ้ียประกนัภัยรับลว่งหน้า 1,468,291       2.74 1,267,447      2.50 1,081,911      1.91 1,468,291      2.74        1,267,447      2.50       1,081,911      1.91
   หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 56,606             0.11 69,839            0.14 81,678            0.14 56,606            0.11        69,839            0.14       81,678            0.14
   คา่ใช้จา่ยคา้งจา่ย 430,303           0.80 475,996          0.94 656,844          1.16 430,303          0.80        475,996          0.94       656,844          1.16
   อ่ืน ๆ 630,142           1.18 556,083          1.10 417,271          0.73 630,142          1.18        556,083          1.10       417,271          0.73
รวมหนี้สิน 25,602,878 47.79 29,033,910    57.26 36,447,181    64.14 25,594,982 47.82      29,027,633    57.29 36,441,507    64.17

งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการซึง่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทนุ 
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2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 %
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
  ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้
    ปี2557 หุ้นสามญั 106,470,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ10บาท
    ปี2556,2555 หุ้นสามญั 76,050,000 หุ้น 
    มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 1,064,700       1.99 760,500          1.50 760,500          1.34 1,064,700      1.99        760,500          1.50       760,500          1.34
สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 1,442,500       2.69 1,442,500      2.84 1,442,500      2.54 1,442,500      2.70        1,442,500      2.85       1,442,500      2.54
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 106,470           0.20 76,050            0.15 76,050            0.13 106,470          0.20        76,050            0.15       76,050            0.13
      ส ารองอ่ืน 3,100,000       5.79 3,100,000      6.11 3,100,000      5.46 3,100,000      5.79        3,100,000      6.12       3,100,000      5.46
   ยังไมไ่ดจ้ดัสรร 3,335,769       6.22 2,528,207      4.99 1,692,328      2.97 3,291,025      6.15        2,492,640      4.92       1,660,181      2.93
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ
  สว่นเกนิทุนจากการวัดมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย
    - สทุธิจากภาษีเงินได้ 18,921,914     35.32 13,765,761    27.15 13,307,371    23.42 18,921,914    35.35      13,765,761    27.17    13,307,371    23.43
รวมส่วนของเจ้าของ 27,971,353     52.21 21,673,018    42.74 20,378,749    35.86 27,926,609    52.18      21,637,451    42.71 20,346,602    35.83
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 53,574,231     100.00 50,706,928    100.00 56,825,930    100.00 53,521,591    100.00    50,665,084    100.00 56,788,109    100.00

งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีราคาทุน

 
 
 
 

(พันบาท) 
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2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 %
ก ำไรหรือขำดทุน :
รายได้
เบ้ียประกนัภัยท่ีถอืเป็นรายไดส้ทุธิ 10,827,807     90.91 10,056,060    90.56 8,340,869      91.65 10,827,807    90.91      10,056,060    90.56    8,340,869      91.65
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 1,082,789       9.09 1,048,462      9.44 760,032          8.35 1,082,789      9.09        1,048,462      9.44       760,032          8.35
รวมรายได้ 11,910,596     100.00 11,104,522    100.00 9,100,901      100.00 11,910,596    100.00    11,104,522    100.00  9,100,901      100.00
ค่าใช้จ่าย
การรับประกนัภัย
   คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจดัการ
      คา่สนิไหมทดแทน 5,773,987       48.48 5,470,972      49.27 7,587,276      83.37 5,773,987      48.48      5,470,972      49.27    7,587,276      83.37
   คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 2,228,405       18.71 2,150,686      19.37 1,847,727      20.30 2,228,405      18.71      2,150,686      19.37    1,847,727      20.30
   คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภัยอ่ืน 1,457,077       12.23 1,306,074      11.76 1,141,439      12.54 1,457,077      12.23      1,306,074      11.76    1,141,439      12.54
เงินสมทบบริษัท กลางคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั 30,106             0.25 30,423            0.27 25,501            0.28 30,106            0.25        30,423            0.27       25,501            0.28
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 809,386           6.80 1,200,954      10.82 668,436          7.35 809,386          6.80        1,200,954      10.82    668,436          7.35
รวมค่าใช้จ่ายการรบัประกันภัย 10,298,961     86.47 10,159,109    91.49 11,270,379    123.84 10,298,961    86.47      10,159,109    91.49    11,270,379    123.84
ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกันภัย 1,611,635       13.53 945,413          8.51 (2,169,478)     (23.84) 1,611,635      13.53      945,413          8.51       (2,169,478)     (23.84)
รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 974,752           8.18 953,722          8.59 762,649          8.38 974,752          8.18        953,722          8.59       762,649          8.38
ก าไรจากเงินลงทุน 24,044             0.20 161,442          1.45 2,011,917      22.11 24,044            0.20        161,442          1.45       2,011,917      22.11
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10,796             0.09 4,023              0.04 8,374              0.09 -                       -          -                       -        -                       -
รายไดอ่ื้น 156,842           1.32 145,144          1.31 158,633          1.74 156,842          1.32        145,144          1.31       158,633          1.74
ก าไรจากการด าเนินงาน 2,778,069       23.32 2,209,744      19.90 772,095          8.48 2,767,273      23.23      2,205,721      19.86    763,721          8.39
เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
   สง่เสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 33,311             0.28 33,004            0.30 27,866            0.31 33,311            0.28        33,004            0.30       27,866            0.31
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภัย 37,888             0.32 37,505            0.34 31,082            0.34 37,888            0.32        37,505            0.34       31,082            0.34
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 2,458               0.02 2,484              0.02 2,082              0.02 2,458              0.02        2,484              0.02       2,082              0.02
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 3,744               0.03 4,680              0.04 3,860              0.04 3,744              0.03        4,680              0.04       3,860              0.04
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,700,668       22.67 2,132,071      19.20 707,205          7.77 2,689,872      22.58      2,128,048      19.16    698,831          7.68
หัก: คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 394,921           3.31 383,605          3.45 43,253            0.47 393,302          3.30        383,002          3.45       41,997            0.46
ก าไรส าหรบัปี 2,305,747       19.36 1,748,466      15.75 663,952          7.30 2,296,570      19.28      1,745,046      15.71    656,834          7.22

งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการซึง่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธค. 2557, 2556 และ 2555 (พันบาท) 
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2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 %

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน :
ก าไรจากการวัดมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 6,445,191       54.11 572,988          5.16 4,405,120      48.40 6,445,191      54.11      572,988          5.16       4,405,121      48.40
หัก ภาษีเงินได้ (1,289,038)      (10.82) (114,598)        (1.03) (881,024)        (9.68) (1,289,038)     (10.82)    (114,598)        (1.03) (881,024)        (9.68)
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบัปี 5,156,153       43.29 458,390          4.13 3,524,096      38.72 5,156,153      43.29      458,390          4.13       3,524,096      38.72
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 7,461,900       62.65 2,206,856      19.88 4,188,048      46.02 7,452,723      62.57      2,203,436      19.84    4,180,930      45.94

ก าไรต่อหุ้น :
ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 
   ก าไรส าหรับปี 21.66 16.42 8.73 21.57 16.39 8.64

งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี
(พันบาท)

งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี
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งบกระแสเงินสด ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธ.ค. 2557, 2556 และ 2555

(พันบาท)

2557 2556 2555 2557 2556 2555
      

เบ้ียประกนัภัยรับจากการประกนัภัยโดยตรง 15,377,164       14,785,037    12,300,671    15,377,164     14,785,037    12,300,671     

เงินรับ(จา่ย)เกีย่วกบัการประกนัภัยต่อ (959,634)           5,110,362       12,703,272    (959,634)         5,110,362      12,703,272     

คา่สนิไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรง (6,587,408)        (12,796,889)   (23,735,940)  (6,587,408)      (12,796,889)  (23,735,940)    

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภัยโดยตรง (2,060,997)        (1,915,333)     (1,569,646)     (2,060,997)      (1,915,333)     (1,569,646)      

คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภัยอ่ืน (1,788,627)        (1,642,483)     (1,437,876)     (1,788,627)      (1,642,483)     (1,437,876)      

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 1,000,511          952,781          798,056          1,000,511        952,781          798,056           

รายไดอ่ื้น 154,420             142,891          140,082          154,420           142,891          140,082           

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน (834,111)           (687,829)        (333,875)        (834,111)         (687,829)        (333,875)         

ภาษีเงินได้ (111,031)           (160,630)        (165,238)        (111,031)         (160,630)        (165,238)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 4,190,287          3,787,907       (1,300,494)     4,190,287        3,787,907      (1,300,494)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

กระแสเงินสดไดม้า

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,085,891          7,372,320       9,607,307      2,085,891        7,372,320      9,607,307        

   เงินลงทุนในรูปเงินฝากประจ า 5,398,921          1,595,239       218,901          5,398,921        1,595,239      218,901           

   เงินให้กูยื้ม 843,525             558,981          1,111,847      843,525           558,981          1,111,847        

   ท่ีดนิ  อาคารและอุปกรณ์ 3,092                  2,668               41,248            3,092                2,668              41,248             

เงินสดไดม้าจากกจิกรรมลงทุน 8,331,429          9,529,208       10,979,303    8,331,429        9,529,208      10,979,303     

กระแสเงินสดใช้ไป

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,001,997)        (8,502,344)     (7,043,760)     (2,001,997)      (8,502,344)     (7,043,760)      

   เงินลงทุนในรูปเงินฝากประจ า (843,655)           (342,160)        (643,113)        (843,655)         (342,160)        (643,113)         

   เงินให้กูยื้ม (8,338,624)        (4,234,907)     (365,597)        (8,338,624)      (4,234,907)     (365,597)         

   สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตัน (49,978)              (46,068)           -                       (49,978)            (46,068)          -                        

   สทิธิการเช่าท่ีดนิ (5,400)                -                       -                       (5,400)              -                       -                        

   ท่ีดนิ  อาคารและอุปกรณ์ (331,588)           (318,434)        (292,448)        (331,588)         (318,434)        (292,448)         

เงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (11,571,242)      (13,443,913)   (8,344,918)     (11,571,242)    (13,443,913)  (8,344,918)      

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (3,239,813)        (3,914,705)     2,634,385      (3,239,813)      (3,914,705)     2,634,385        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ซึง่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทนุซึง่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงิน
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งบกระแสเงินสด ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธ.ค. 2557, 2556 และ 2555

(พันบาท)

2557 2556 2555 2557 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปนัผลจา่ยผู้ถอืหุ้น (1,163,565) (912,587) (912,590) (1,163,565) (912,587) (912,590)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,163,565) (912,587) (912,590) (1,163,565) (912,587) (912,590)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (213,091) (1,039,385) 421,301 (213,091) (1,039,385) 421,301

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 517,513 1,556,898 1,135,597 517,513 1,556,898 1,135,597

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นปี 304,422 517,513 1,556,898 304,422 517,513 1,556,898

ซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี

งบการเงิน

ซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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  2557 2556 2555
(ปรับปรุง) (ปรับปรุง)

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง
อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.68 0.73 0.80
อัตราส่วนหมุนเวียนเบ้ียประกนัภัยคา้งรับ (เท่า) 6.51 7.11 7.09
ระยะเวลาการเรียกเกบ็หนี้ (วัน) 55.33 50.64 50.81

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อัตราส่วนเบ้ียประกนัภัยรับสุทธิต่อเบ้ียประกนัภัยรับ (%) 101.07 108.13 107.88
อัตราการจ่ายคา่สินไหมทดแทน  (%) 53.33 54.40 90.97
อัตราก าไรขัน้ต้น  (%) 14.73 8.69 (24.11)
อัตราส่วนคา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัย  (%) 32.51 36.97 35.82
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 2.56 3.72 10.09
อัตราเบ้ียประกนัภัยรับสุทธิ (เท่า) 0.44 0.52 0.48
อัตราก าไรสุทธิ (%) 19.22 15.45 5.88
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ (%) 9.29 8.32 3.54

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  (%) 5.18 3.97 1.29
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า) 9.16 9.25 9.91
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (คร้ัง) 0.23 0.21 0.21

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุน้  (เท่า) 0.92 1.34 1.79
Policy Liability to Capital Fund  (เท่า) 0.55 0.92 1.36
อัตราส่วนส่วนของผู้ถอืหุน้ต่อเบ้ียประกนัภัยรับสุทธิ (เท่า) 2.56 1.99 2.26
อัตราส่วนส่วนของผู้ถอืหุน้ต่อคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย (เท่า) 3.48 1.69 0.94
อัตราส่วนส่วนของผู้ถอืหุน้ต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.52 0.43 0.36
อัตราส่วนเงนิส ารองต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (เท่า) 0.26 0.33 0.29
อัตราส่วนเงนิส ารองต่อสินทรัพย์  (%) 13.69 14.02 10.42
อัตราการจ่ายเงนิปันผล (%) 55.40 97.44 192.31

ต่อหุน้
ราคาตรา  (บาท) 10.00 10.00 10.00
มูลคา่หุน้ตามบัญช ี (บาท) 262.72 203.56 191.40
ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน* (บาท) 21.66 16.42 6.24
เงนิปันผล (บาท) 12.00 12.00 12.00
หุน้ปันผล (บาท) - 4.00 - 

อัตราการเจริญเติบโต
เบ้ียประกนัภัยรับ (%) (0.15) 19.95 18.63
ก าไรจากการรับประกนัภัย (%) 70.47 143.58 (97.39)
ก าไรจากการลงทุน (%) (7.74) (57.02) 84.71
ก าไรกอ่นหกัภาษีเงนิได ้ (%) 26.67 201.48 59.77
ภาษีเงนิได ้ (%) 2.95 786.89 109.16
ก าไรสุทธิ (%) 31.87 163.34 (27.43)
สินทรัพย์รวม (%) 5.65 (10.77) 6.81

*ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับงวดดว้ยจ านวนหุน้สามญัภายหลงัจากการจ่ายหุน้ปันผล ปี 2556 (106.47 ลา้นหุน้)

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงนิ (FINANCIAL RATIO)
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การด าเนินงานและฐานะการเงินทีผ่่านมา 
               ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบรษิัทฯ  ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2557  ประกอบด้วย               
สินทรัพย์ 53,574.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากปี 2556  ที่มีสินทรัพย ์ 50,706.9 ล้านบาท รายการ    
สินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้นที่ส าคัญคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิเพิ่มขึ้น 6,395.3 ล้านบาท เงินลงทุน       
ในหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก าหนด-สุทธิเพิ่มขึ้น 2,939.7 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพยจ์ากการประกันภัย 
ต่อ-สุทธิลดลง 6,094.7 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชีลดลง 237.2 ล้านบาท เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 213.1 ล้านบาท 
          ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  บรษิัทฯ  มีหนี้สิน  25,602.9  ล้านบาท  ลดลงจากปี  2556 
จ านวน 3,431.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.8 รายการส าคัญที่เปล่ียนแปลง คือ เงินส ารองค่าสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายลดลง  4,798.4 ล้านบาท  และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,290.7       
ล้านบาท 
          ด้านส่วนของเจ้าของ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทฯ  มีส่วนของเจ้าของ 27,971.4 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 จากปี 2556  ที่มีส่วนของเจ้าของ 21,673.0 ล้านบาท  รายการที่ส าคัญคือ  
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้น 5,156.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.5 และก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 
807.6       ล้านบาท ทนุจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว เพิ่มขึ้น 304.2 ล้านบาท และก าไรสะสม
ส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 30.4 ล้านบาท                                                                  
          ผลการด าเนินงานในป ี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกนัภัยรับรวมทุกประเภท 15,778.8 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยในปีนีก้ารประกันภัยที่มีอัตราการขยายตวัสูงสุดคือ การ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกนัภัยรถยนต์ ซ่ึงขยายตัวร้อยละ 2.5 และ 0.1 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา                                                                                                                                                  
          ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภยั  ปรากฎผลก าไร 1,611.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
666.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.5 สาเหตุหลักมาจากส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ลดลง 
701.2 ล้านบาท อันเป็นผลจากการที่เบี้ยประกันภัยรับส าหรับปีลดลง จึงส่งผลให้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
รายได ้เพิ่มขึ้น 771.7 ล้านบาท 
          ก าไรจากการลงทุนและรายได้อ่ืน 1,166.5 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 7.7  เมื่อรวมกับ
ผลก าไรจากการรับประกนัภัยหักเงินสมทบฯ  (หมายถึง เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริม การประกอบธุรกจิประกันภัย เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภยั และเงินสมทบกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย) รวมเป็นก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้ 2,700.7 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 26.7  หลัง
หักภาษีเงนิได้  คงเหลือเป็นก าไรสุทธิ 2,305.8 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 31.9 หรือคิดเป็น
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 21.66 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซ่ึงมีก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 16.42 บาท 
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         การจดัสรรเงินปันผลในปี  2557   คณะกรรมการบรษิทัฯ   เสนอผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินปันผลงวด 
สุดท้ายของปี 2557  หุ้นละ 3.75  บาท เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จัดสรรไปแล้ว 3 งวด งวดละ 2.75 
บาท ต่อหุ้น รวมจ่ายในปี 2557 อัตราหุ้นละ 12 บาท ลดลงหุ้นละ 4 บาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่จ่ายปันผล
อัตรา หุ้นละ 16 บาท 

 

ผลการด าเนินงานของการรับประกันภยัแต่ละประเภท ในปี 2557    
        การประกันอัคคีภัย       
        บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภยัรวม 1,781.5  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.0  จากปี 2556  สาเหตุหลักมา
จากการเติบโตของเบี้ยประกนัภัยลดลงในหลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางธุรกจิลูกค้าองค์กร 
         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 1,074.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 โดยบริษัทฯ รับเส่ียงภัยไว้เอง
ร้อยละ 60.3  เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54.7   ในปี 2556  อัตราส่วนความเสียหายของการประกันอัคคีภัยในปนีี้
คิดเป็นร้อยละ 23.2 ต่ ากว่า ป ี 2556 ซ่ึงอยู่ในระดับร้อยละ 66.8 สาเหตุหลักมาจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้
จากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554  ในส่วนของการรับประกนัภัยต่อที่มีผลกระทบในปี 2556 ได้
ลดลงหมดในปี 2557  จึงส่งผลให้ก าไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็น 494.7 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2556 เท่ากับ 657.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 403.1       
        การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง         
         - ตัวเรือ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 41.7  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.4  เมื่อเทียบกับปี 2556  
สาเหตุหลักมาจากเบี้ยประกันภัยลดลงจากช่องทางธุรกจินายหน้าและช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน
         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  16.0  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ  11.1  จากปีท่ีผ่านมา โดย บริษัทฯ รับ  
เส่ียงภัยไว้เอง ร้อยละ 38.4 เปรียบเทียบกับร้อยละ 31.6  ในปีที่ผ่านมา  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนมี
จ านวนเท่ากับ 9.0 ล้านบาท  ลดลง 8.5 ล้านบาท  จากปี 2556  ผลการรับประกันภัยในปี 2557  มีอัตรา
ความเสียหายร้อยละ 58.4 มีก าไรจากการรับประกนัภัย 4.2  ล้านบาท  ก าไรเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 12.0 
ล้านบาท      
               - สินค้า  บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภยัรับ  354.7  ล้านบาท  ลดลงร้อยละ  4.8  จากปี  2556  สาเหตุ
หลักมาจากเบี้ยรับประกนัภัยต่อที่ลดลง                                                                
         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  เท่ากับ  203.5  ล้านบาท  ลดลง ร้อยละ 10.2  โดยบรษิัทฯ  มกีารรับเส่ียง
ภัยไว้เอง ลดลงจากร้อยละ  60.8  ในปีที่ผ่านมา  เป็นร้อยละ  57.4  ในปี  2557   ผลการรับประกันภัยในปี  
2557 มีอัตราความเสียหาย  ร้อยละ 32.9 ลดลงจากปีท่ีผ่านมาท่ีมีอัตราความเสียหายร้อยละ  39.4   ส่งผล
ให้มีก าไรจากการรับประกนัภัยสินค้า  112.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ  16.8  จากปีท่ีผ่านมา 
        การประกันภัยรถยนต ์       
         ในปี 2557  บรษิัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 6,698.0  ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1  เมื่อเทียบ
กับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการขยายงานผ่านทางช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน ซ่ึงมีการเข้าร่วม
โครงการกับคู่ค้าบางราย อีกทั้งมกีารขยายฐานลูกค้าทางช่องทาง Bancassurance  
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        เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 6,448.2  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2  โดยปีนี้ บริษัทฯ รับเส่ียงภัย 
ไว้เองร้อยละ 96.3 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2556  ที่ร้อยละ 96.2  ส าหรับอัตราความเสียหาย ในปี 2557 อยู่ที่
ร้อยละ 66.2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 61.7  ในปี 2556 ส่งผลให้มีก าไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ลดลง     
ร้อยละ 65.6  เมื่อเทียบกับปี 2556  หรือมีก าไร 133.1 ล้านบาท          
        การประกันภัยเบด็เตลด็                                            
   การประกันภัยประเภทนี้  ประกอบด้วยการประกนัภัย 5 ประเภท คือ  การประกันภัยอุบัติเหตุ  
การประกันภัยด้านวิศวกรรม  การประกนัภัยเกี่ยวกับบุคคล  การประกนัภัยเกี่ยวกับการบิน  และการ
ประกันภัยการเส่ียงภัยทุกชนิด  ในปี  2557 บริษัทฯ มีเบีย้ประกันภัยรับรวม  6,902.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.5 จากปี 2556 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,731.8 ล้านบาท  โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปนีี้  
ที่เพิ่มขึ้น มาจากการประกันภยัการเส่ียงภยัทุกชนดิ เนื่องจากมีการขยายงานในช่องทางธุรกิจนายหน้า
ช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กรและช่องทางธุรกจิสถาบันการเงนิ     
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของการประกนัภัยเบ็ดเตล็ดทกุประเภทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน3,201.5ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5  ในปีนี้ บริษัทฯ รับเส่ียงภัยไว้เองร้อยละ 46.4  ซ่ึงเท่ากับปี  2556  โดยมีอัตราส่วน 
ความเสียหายในภาพรวมของการประกันภัยเบด็เตล็ดปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 38.9 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 
37.0 ในปี 2556  แต่มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งส้ิน 2,909.2 ล้านบาท ลดลง 112.6 ล้านบาท จากป ี
ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีก าไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 866.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.8 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย  

  บริษัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งส้ิน  10,299.0  ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ 1.4  ทั้งนี ้  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 5.5   ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.6 และค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิงาน ลดลงร้อยละ 32.6 เนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ ตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับ
บริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศบางรายทีค่าดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และในปี 2557 มีรายการโอนกลับ 
ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้มาบางส่วน 
 ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทกุประเภท 15,155.4  ล้านบาท เติบโตร้อยละ 0.6 
จากปี 2556 และมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2557  ร้อยละ 7.4 เท่ากับปี 2556  โดยยังคงรกัษาส่วนแบ่งตลาดที่
อันดับ 3 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยการประกันภัยรถยนต์ที่มีสัดส่วนเบ้ียประกันภัยร้อยละ 44.1 มีอัตรา
การเติบโต ร้อยละ 0.1 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเบ้ียประกันภัยรถยนต ์ปี  2557   เท่ากับร้อยละ 5.7 เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 และการประกันอัคคีภัยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.4 ในขณะที่การประกนัภัยทางทะเล และ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.4 และ 9.2 ตามล าดับ 
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รายได้จากการลงทุน  
ณ ส้ินปี 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งส้ิน 18,110.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556

จ านวน 2,705.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 ส าหรับการจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่ งของเงิน
ลงทุนจ านวน 11,456.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.3 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนคงท่ี  (Fixed-income) อีกส่วนหนึ่งจ านวน 6,653.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.7 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด เป็นการลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ในส่วนของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วยเงินฝากประจ าจ านวน 6,988.1        
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2,764.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.5 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  พันธบัตร 1,664.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.2  ของเงินลงทุนทั้งหมด 
ลดลง 1,439.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.4 จากปีก่อน และหุ้นกู้จ านวน 910.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน   
ร้อยละ 5.0 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 530.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 139.5  

นอกจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ดังกล่าว บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนคงท่ีอีกประเภทหนึ่งคือเงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นประกันจ านวน 1,888.9 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 

ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนนั้น บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 4,297.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.7 ของการลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 
596.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.1 โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการลงทุนในระยะยาว โดยปัจจัยพื้นฐานที่ดี
ของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจัยหลักซ่ึงส่งผลให้มูลค่าของกิจการมีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และช่วยลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนให้น้อยลง 

บริษัทฯ ได้ลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัทจ ากัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จ านวน 649.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน             
7.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1 จากการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นทุนนอกตลาดฯ  อนึ่งหุ้นทุนนอกตลาด
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ การเข้าไปถือหุ้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

        บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 154.9 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 0.9 เพิ่มขึ้น 10.8 
ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 ซ่ึงส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการรับรู้ผลก าไรในบริษัทร่วมนั้นๆ  อนึ่ง เงินลงทุน
ในบริษัทร่วมเป็นการลงทุนโดยการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 และเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ การ
ลงทุนในบริษัทประกันภัยในประเทศกัมพูชา อันเป็นการเพิ่มโอกาสการท าธุรกิจในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัท
ร่วมเหล่านั้นล้วนมีศักยภาพท่ีจะเติบโตทั้งในด้านการขยายธุรกิจและผลก าไร รวมถึงมีความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้ 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้จ านวน 540.2 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.0 ของเงินลงทุนทั้งหมด ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อนหน้า หน่วยลงทุนของกองทุน
ตราสารทุนจ านวน 247.9 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 70.1 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 39.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวน 763.2 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 4.2 
เพิ่มขึ้น 165.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.8 
 รายได้จากการลงทุนส าหรับปี 2557 มีจ านวน 1,241.9 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ย 
397.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 เงินปันผลรับ 668.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.0 ก าไรจากการขาย
หลักทรัพย์และสินทรัพย์ 11.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 93.2 รายได้ค่าเช่าและอ่ืนๆ 154.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.0 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซ่ึงบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 10.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 170.0 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 90.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ก าไรจากการกลับรายการด้อยค่า
ของเงินลงทุน 15.0 ล้านบาท ท าให้มีรายได้จากลงทุนสุทธิ 1,166.5 ล้านบาท 

ณ วันส้ินปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,497.67 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซ่ึงปิดที่ 
1,298.71 จุด เพิ่มขึ้น 198.96 จุดหรือร้อยละ 15.3 จากการที่เศรษฐกิจบางประเทศยังอยู่ในช่วงชะลอตัว 
เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ส าหรับเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 23,505.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 6,378.5 ล้านบาท หรือ              
ร้อยละ 37.2 
 ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 
         สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ ส้ินปี 2557 มีจ านวน 53,574.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 
2,867.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 รายการสินทรัพย์ที่ส าคัญมีดังนี้ 

-   เงินลงทุนในหลักทรพัย์ จ านวน 39,430.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปกี่อน 9,329.9 ล้านบาท หรือ    
ร้อยละ 31.0 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 32,076.1 ล้านบาท 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 59.9 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดสุทธิ (เงินฝาก
สถาบันการเงินที่ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากับ 6,788.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน   
ร้อยละ 12.7 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนทัว่ไปสุทธิเท่ากบั 566.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1.1 ของสินทรัพย์รวม 

-   สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ 6,491.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6,094.7 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 48.4 

-   เงินให้กู้ยืมสุทธิ  1,892.7 ล้านบาท ลดลงจากปกี่อน 0.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0 
-   เบี้ยประกันภัยค้างรับ 2,412.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 24.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 
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-   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 304.4 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 213.1 ล้านบาท หรือ      

ร้อยละ 41.2 
-   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิเท่ากับ  1,362.0 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 104.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 
 

หนี้สิน 
หนี้สินของบริษัทฯ ณ ส้ินปี 2557 มีจ านวน 25,602.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 3,431.0 

ล้านบาท หรือร้อยละ 11.8 รายการหนี้สินที่ส าคัญมีดังนี้ 
- ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจ านวน 8,031.2 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีก่อน 4,798.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.4 
- เงินส ารองเบี้ยประกันภยัจ านวน 7,333.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปกี่อน 223.1 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 3.1 
- เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจ านวน 2,155.2 ล้านบาท ลดลงจากปกี่อน 372.8 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 14.7 
- เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,468.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปกี่อน 200.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 

15.8 
ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ ณ ส้ินปี 2557  มีจ านวน 27 ,971.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 
จ านวน 6,298.4 ล้านบาท  หรือร้อยละ 29.1 โดยมีรายการที่ส าคัญดังนี้ 

- ทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปกี่อน 304.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.0 
- ก าไรสะสมยังไม่จัดสรร 3,335.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปกี่อน 807.6  ล้านบาท  หรือร้อยละ 

31.9 
- ก าไรส าหรับปีเท่ากับ 2,305.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 557.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.9 
- จ่ายเงินปันผลในปี 2557 จ านวน 1,163.6 ล้านบาท (อัตรา 12 บาทต่อหุ้น)  
- องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกนิทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน) เป็นจ านวน 

18,921.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,156.2 ล้านบาท หรอืร้อยละ 37.5 
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คุณภาพสินทรัพย์ 
ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ) 
ณ วันส้ินปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,412.8 ล้านบาท   ลดลงจากปีก่อน 24.4 

ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับ สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้ 

จากผู้เอา
ประกันภัย

 จากตัวแทน
และ

นายหน้า
ประกันภัย

 จาการรับ
ประกันภัย

ต่อ
 รวม

 จากผู้เอา
ประกันภัย

 จากตัวแทน
และนายหน้า
ประกันภัย

 จาการรับ
ประกันภัย

ต่อ
รวม

ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 710.3        1,104.4         50.2           1,865.0     770.5        1,116.7         55.4            1,942.6        

ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 111.4        91.6              5.3             208.3        106.7        103.6             14.0            224.3           

ค้างรับ 30 - 60  วัน 58.0          57.3              5.4             120.7        55.8          53.6               10.6            120.0           

ค้างรับ 60 - 90 วัน 29.1          26.9              7.4             63.4          8.8            28.5               6.6              43.9             

ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี 17.3          113.5            15.3           146.1        25.2          69.0               11.8            106.0           

ค้างรับเกินกว่า 1 ปี 14.4          16.5              1.0             31.9          9.6            28.3               3.1              41.0             

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 940.5        1,410.3         84.6           2,435.4     976.6        1,399.7         101.5          2,477.8        

หัก: ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (5.2) (16.5) (0.8) (22.5) (10.0) (29.3) (1.3) (40.6)

เบี้ยประกันภัยค้างรับสทุธิ 935.3        1,393.8         83.8           2,412.9     966.6        1,370.4         100.2          2,437.2        

25562557

ระยะเวลาค้างรับ

         
             ลูกหนี้เบ้ียประกันภัยค้างรับจ านวนรวมท้ังส้ิน 2,435.4 ล้านบาท  เป็นส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถึงก าหนดรับช าระและค้างรับไม่เกิน 30 วัน รวมจ านวน 2,073.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.1 ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระตามระยะเวลาเครดิตที่ได้รับ  อย่างไรก็ตามบริษัทได้พัฒนา
กระบวนการติดตามหนี้และการจัดเก็บเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงท าให้อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนดไว้ 

ส าหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่อยู่ ระหว่าง  
ด าเนินการทางกฎหมาย บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศเรื่องนโยบายการตั้ง  
หนี้สูญของบริษัทฯ ซ่ึงจ านวนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่าเพียงพอกับจ านวนเงินที่มีความเส่ียงที่จะ
เก็บเงินไม่ได้ 

 

เงินให้กู้ยืม 
ณ ส้ินปี 2557 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมรวม 1,893.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.1 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.0  ทั้งนี้ เป็นการให้กู้ยืมซ่ึงมีอสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นประกัน หรือมีบุคคลค้ าประกัน 
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เงินให้กู้ยืมดังกล่าวประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย จ านวน 190.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.0 และให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอ่ืนจ านวน 1,703.3 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 90.0   

ในการลงทุนให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นประกันนั้น การประเมินมูลค่าหลักประกัน 
การก าหนดวงเงินให้กู้ยืม อายุสัญญา เงื่อนไขการผ่อนช าระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นจะเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือหลักทรัพย์ที่ลูกหนี้น ามาจดทะเบียน
จ านองเพื่อค้ าประกันเงินกู้นั้นมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับช าระหนี้โดยส้ินเชิง 

   ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ านองเป็นประกนั สามารถแยกตามอายุหนี้ไดด้ังนี ้  
       (ล้านบาท) 

ระยะเวลาค้างช าระ 
2557 2556 

เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,858.2 0.3 1,840.9 0.1 
เกินกว่าก าหนดช าระ     
        น้อยกว่า 3 เดือน 6.4 0.1 5.0 - 
        3 - 6 เดือน 2.0 - 0.5 - 
        มากกว่า 12 เดือน 22.3 1.7 40.7 2.8 
        รวม 1,888.9 2.1 1,887.1 2.9 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.8) - (0.3) - 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,888.1 2.1 1,886.8 2.9 

 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2557 อยู่ในช่วงการฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยมีสหรัฐอเมริกาเพียง   
ประเทศเดียวที่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่โดดเด่น ในขณะที่เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปคาดว่าการฟื้นตัว
เป็นไปอย่างช้าๆ ส าหรับเศรษฐกิจจีนมีความโดดเด่นน้อยลงกว่าปีก่อน  เนื่องจากทางรัฐบาลจีนได้
ปรับเปล่ียนนโยบายทางเศรษฐกิจให้มุ่งเน้นการพึ่งพาการบริโภคจากภายในประเทศเป็นกลไกหลักแทน
การส่งออก ในส่วนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงฟื้นตัวได้ไม่ดีจากที่คาดการณ์ สาเหตุหลักมาจากผลกระทบ
ในเชิงลบหลังจากการปรับขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภค 

เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวที่ต่ ากว่าประมาณการมาก ซ่ึงเกิดจากการลดลงอย่างมากของ  
อุปสงค์ภายในประเทศจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการบริโภคของภาคครัวเรือนทั้งระดับกลางและ
ระดับล่าง ประสบปัญหาภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น และรายได้ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ส่งผลให้ก าลัง
ซ้ือภายในประเทศลดลง ขณะที่ภาคการส่งออกเกิดภาวะชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า
กว่าท่ีคาดการณ์ ส าหรับการท่องเที่ยวของประเทศในครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองและความไม่สงบภายในประเทศ แต่ในครึ่งปีหลังสามารถฟื้นคืนได้เล็กน้อยจาก
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นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล นอกจากนี้การลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่หยุดชะงักไป
ในช่วงครึ่งปีแรก เริ่มเห็นความชัดเจนของโครงการต่างๆ มากขึ้นในครึ่งปีหลัง 

บริษัทฯ มีรายได้จากการจัดการลงทุนโดยรวมปรับลดลงจากปีก่อน โดยดอกเบี้ยและเงินปันผล
เท่ากับ 1,065.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1  ก าไรจากการขายหลักทรัพย์เท่ากับ 9.1 
ล้านบาท ลดลง 157.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.5 รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,166.5 ล้านบาท ลดลง 
97.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 ซ่ึงเมื่อรวมกับผลก าไรจากการรับประกันภัย  ท าให้บริษัทฯ มีก าไรสุทธิใน
ปี 2557 เป็นจ านวน 2,305.8 ล้านบาท  

นอกจากนี้บริษัทฯ มีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุน ซ่ึง
บ่งชี้โดยองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของในงบดุลปี 2557 ซ่ึงเป็นรายการแสดงส่วนเกินทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเป็นจ านวนเงินเท่ากับ 23,652.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 6,445.3 
ล้านบาท หรือร้อยละ 37.5 

เมื่อจ าแนกในรายละเอียด ณ วันส้ินปี 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ส าคัญได้แก่ เงิน
ลงทุนในพันธบัตรที่ราคาทุนเท่ากับ 1,664.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,698.2 ล้านบาท 
เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4,297.4 ล้านบาท หรือมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 
27,804.3 ล้านบาท (รวมใบส าคัญแสดงสิทธิและหักค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว) หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ 
649.8 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 566.6 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 154.9 
ล้านบาท 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมูลค่าเท่ากับ 1 ,551.3 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรม
เท่ากับ 1,639.4 ล้านบาท จ าแนกได้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน และ 
กองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ซ่ึงมีมูลค่าตามราคาทุนเท่ากับ 540.2, 247.9 และ 763.2 ล้านบาทตามล าดับ หรือคิดเป็นมูลค่า
ยุติธรรมเท่ากับ 530.1, 208.4 และ 900.9 ล้านบาทตามล าดับ  
สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 
ณ ส้ินปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 304.4 ล้านบาท ลดลง 213.1 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.2 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
                (ล้านบาท) 

 2557 2556 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 4,190.3 3,787.9 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,239.8) (3,914.7) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,163.6)  (912.6) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (213.1) (1,039.4) 
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- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,190.3 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่ส าคัญ คือ 

เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 3,239.8 ล้านบาท องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ เงินฝาก

สถาบันการเงิน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
         - เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 1,163.6 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อ   

จ่ายปันผลทั้งหมด 
สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง 
นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลที่ได้ระบุในส่วนของเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์นั้น จะเห็นได้ว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล    
หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซ่ึงสินทรัพย์เหล่านี้สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

รายจ่ายลงทุน        
         ในปี 2557 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการลงทุนในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องตกแต่ง  อุปกรณ์ส านักงาน ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย และเพื่อประสิทธิภาพในการบริการ
แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น         
         อนึ่ง เงินจ่ายลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในงบกระแสเงินสดปี  2557 มีจ านวน 331.6       
ล้านบาท  

แหล่งที่มาของเงินทุน        
ณ ส้ินปี 2557  บริษัทฯ มีหนี้สิน 25,602.9 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 27,971.4 ล้านบาท คิดเป็น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.9 เท่า โดยหนี้สินรวมลดลง 
3,431.0 ล้านบาท หรือเปล่ียนแปลงร้อยละ 11.8 จากปีก่อนหน้า  เนื่องมาจากรายการส ารองค่าสินไหม
ทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายลดลง และหากพิจารณาส่วนของเจ้าของนั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 
6,298.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1  โดยปัจจัยส าคัญมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน           
304.2 ล้านบาท ก าไรสะสมจัดสรรแล้วเป็นส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 30.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
40.0 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ซ่ึงคือส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิจาก
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 5,156.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 และก าไรสะสมท่ียังไม่จัดสรรเพิ่มขึ้น 807.6   
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9        
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คณะกรรมการบริษทั                          เอกสารแนบ 1
อายุ สดัสว่นการถือหุน้

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลา/ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. นายชยั  โสภณพนิช 71 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A. 4.013362* 2553 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

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

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

- ปริญญาหลักสตูรปอ้งกันราชอาณาจักร 2531 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด)์

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

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

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

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2511 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันชวิีต

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

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย              2549 - 2551  ประธาน  สภาธุรกิจประกันภัยไทย

2527 - 2529, 2532 -2534  นายกสมาคม  สมาคมประกันวินาศภัย

2540 - 2544, 2548 - 2550
2. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสชั 72 - วิชาการค้า จาก Ross College - 2548 - ปจัจุบนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและ    (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ 2542 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ 2547  -  2548    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

   สาขาสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง  2542  -  2548    กรรมการตรวจสอบ   บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ ก.ค. 2553 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน)
   สาขาศิลปศาสตร์ สถาบนัราชภัฏล าปาง 2550 - เม.ย. 2553  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  ธนาคารสนิเอเซยี จ ากัด (มหาชน)
- ประกาศนียบตัรการบริหารระดับสงูสดุ 2548 - มิ.ย. 2550  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารสนิเอเซยี จ ากัด (มหาชน)
   ของ The Association for Overseas Technical ก.ย.2552 - ปจัจุบนั  นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดง  มูลนิธิอาสารักษาดินแดง
   Scholarship (AOTS) ประเทศญ่ีปุน่  ในพระบรมราชนิูปถัมภ์
- ปริญญาหลักสตูรปอ้งกันราชอาณาจักร 2544 - ปจัจุบนั  ทีป่รึกษา  บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
   ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที ่1, พ.ศ. 2531) 2540 - ปจัจุบนั  ทีป่รึกษาอาวุโส  บมจ.ไทยเซน็ทรัลเคมี
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Accreditation 2530 - ปจัจุบนั  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยอัสสมัชญั
   Program (DAP) รุ่นที ่27/2546 ระหว่างป ี2553 - 2554  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุย๋ (คร้ังที ่1)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ระหว่างป ี2555 - 2556  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุย๋ (คร้ังที ่2)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร The Characteristics
   of Effective Directors รุ่นที ่1/2549
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Audit Committee Program 
   (ACP) รุ่นที ่17/2550
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

* นับรวมหุน้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปย้ีอนหลัง
ชือ่ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา
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อายุ สดัสว่นการถือหุน้

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลา/ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายสิงห ์ ตังทัตสวัสดิ์ 72 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 0.143984 2547 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
    ประธานคณะกรรมการ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    the Wharton School of  Finance and Commerce 2548 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

   University of  Pennsylvania 2548 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
- วุฒิบัตร Management Development Program, 2549 - 2553  กรรมการผู้อ านวยการ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
   the Wharton School 2547 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป 
- วุฒิบัตร Executive Development Program, 2548 - 2556  กรรมการอิสระ  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
   Harvard Business School 2545 - 2552  ที่ปรึกษา  ศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification  ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย
   Program (DCP)  รุ่นที่ 0/2543
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.  นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 68 - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการอิสระและ - ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, U.S.A. ปัจจุบัน  สมาชกิสภาปฏรูิปแห่งชาติ
      กรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  บมจ.ยูนิเวนเจอร์

   Swiss Insurance Training Center, Switzerland  กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการก าหนด
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง  ค่าตอบแทนและสรรหา
   Australian Management College, Australia ปัจจุบัน  กรรมการกฤษฎีกา
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง  (คณะที่ 3 กฎหมายเกีย่วกับการเงิน)
   (นบส.1 รุ่นที่18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
   (วปอ.) รุ่นที่ 42 ม.ิย. 2555 - เม.ย. 2557  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification ปัจจุบัน  ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน,  บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
   Program (DCP)  รุ่นที่ 17/2545  ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด,ี กรรมการอิสระ
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  และกรรมการตรวจสอบ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Role of The Chairman ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ. เบอร์ลี ่ยุคเกอร์
   Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556  กรรมการ  บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ ากัด
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Role of The Compensation พ.ย. 2551 - ม.ีค. 2556  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  กระทรวงพาณิชย์
   Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550 ต.ค.2549 - ม.ีค.2551  รองประธานสภานิติบัญญัติแหง่ชาติคนที่สอง
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต.ค.2549 - ม.ค.2551  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Audit Committee Program ก.ย.2549 - ม.ค.2551  ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมัน่คงแหง่ชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
   (ACP) รุ่นที่ 32/2553 2548 - พ.ค. 2554  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ราชการเกีย่วกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance  มหาชนและองค์กรรูปแบบอ่ืนในก ากับของ 
   Program รุ่นที่ 2/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ
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4.  นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee - 2545 - 2550  ประธานกรรมการ  สถาบันประกันภัยไทย

      กรรมการอิสระและ    Program  (AACP) รุ่นที่ 10/2556 2544 - ส.ค.2551  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  ธนาคารแหง่ประเทศไทย

      กรรมการตรวจสอบ    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2544 - 2549  อธิบดีกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย์

- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่7/2556

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Update

   (DCPU) รุ่นที่ 1/2557

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

   สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8

- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
   การพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่คงชัน้สูง
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

5.  นายช.นันท ์เพ็ชญไพศิษฏ์ 62 - ปริญญาตรี บญัชบีณัฑิต - ก.พ.2552 - ปจัจุบนั  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการอิสระและ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Accreditation และ 2545 - 2547

   Program (DAP) รุ่นที ่28/2547 2554 - 2555  ผู้ตรวจราชการ  กระทรวงการคลัง
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  2554 - 2555  กรรมการ  ธนาคารออมสนิ
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Certification  2552 - 2555  กรรมการ  องค์การเภสชักรรม
   Program (DCP) รุ่นที ่76/2549  2553 - 2554  กรรมการ  การทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และ 2548 - 2549
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Audit Committee 2553 - 2554  กรรมการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
   Program (ACP) รุ่นที ่28/2552 และ 2549 - 2551
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2551 - 2554  ทีป่รึกษาด้านประสทิธิภาพ  กรมสรรพากร
- C108:C109ประกาศนียบตัรหลักสตูร Successful Formulation 2544 - 2551  เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์นโยบายและแผน 9  กรมสรรพากร
   & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่8/2553 2543 - 2544  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2548 - 2550  กรรมการ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Financial Institutions Governance
   Program (FGP) รุ่นที ่4/2555
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

6. นายสวุรรณ  แทนสถิตย์ 70 - ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, - 2548 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและกรรมการ    University of  Santo Tomas, Philippines  และสรรหา
    ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา - ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Certification 2549 - ปจัจุบนั  กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

   Program (DCP) รุ่นที ่63/2548 2549 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.บริหารสนิทรัพย์ทวี
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2545 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี
- วิทยาลัยปอ้งกันราชอาณาจักร รุ่นที ่355
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7. นายวีระศักดิ์  สตัุณฑวิบลูย์ 57 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ - ก.พ. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    กรรมการอิสระ และประธาน    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.พ. 2554 - ปจัจุบนั  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    คณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ - ปริญญาโท Master of  Engineering, 2548 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    Texas A & M University , Texas, U.S.A. 2555 - ปจัจุบนั  รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจรายกลาง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
    (แต่งต้ังมีผลเมื่อวันที ่27 กุมภาพันธ์ 2558) - ปริญญาหลักสตูรปอ้งกันราชอาณาจักรภาครัฐ 2545 - 2555  ผู้ชว่ยผู้จัดการใหญ่ ผู้อ านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

   ร่วมเอกชน ( ปรอ.รุ่นที ่18/2548 )  นครหลวง
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Accreditation 2555 - ปจัจุบนั  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล
   Program (DAP) รุ่นที ่21/2546 2551 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.เดอะ แกรนด์ - ยูบี
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2547 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบตัรหลักสตูรผู้บริหารระดับสงู 2544 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.โตโยต้า ลิสซิง่ (ประเทศไทย) 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที ่10/2553 2544 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.ไทย อินโด คอร์ดซา่ 
- ประกาศนียบตัรหลักสตูรผู้บริหารระดับสงู 2544 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.เอเชยีอุตสาหกรรมหลอดไฟ 
   สถาบนัวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที ่1/2555
- วุฒิบตัรและเข็มวิทยฐานะ หลักสตูรผู้บริหารกระบวนการ
   ยุติธรรมระดับสงู รุ่นที ่17/2555 - 2556
- Certificate, Harvard University, Advanced
   Management Program , U.S.A.
- Certificate, Harvard University, Financial
   Institution for Private Enterprise Development,
   U.S.A.

8. นางณินทริา   โสภณพนิช 49 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 0.002770* ก.พ. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและ    London School of Economics and Political Sciences เม.ย. 2553 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการธรรมาภิบาล    ประเทศอังกฤษ 2551 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ. ทีป่รึกษาเอเซยี พลัส

- M.B.A, Cass Business School City University London 2543 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ. บางกอก บทีเีอ็มยู
   ประเทศอังกฤษ 2537 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ. หลักทรัพย์ เอเซยี พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

- โครงการสมัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน 2537 - 2551  กรรมการบริหาร  บมจ. หลักทรัพย์ เอเซยี พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

   รุ่นที ่5 (FINEX V) 2546 - ปจัจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก  มูลนิธิหอศิลปส์มเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ 

- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Accreditation  พระบรมราชนิีนาถ

   Program (DAP) รุ่นที ่40/2548 2545 - ปจัจุบนั  กรรมการ  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชปูถัมภ์ของ

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2542 - ปจัจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก  สมาคมสตรีภาคพ้ืนแปซฟิิคและเอเชยีอาคเนย์

 แห่งประเทศไทยในพระบรมราชนิูปถัมภ์ (สปอท)

* นับรวมหุน้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
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9. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล 65 - Master of Community and Regional Planning, North Dakota - เม.ย. 2556 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและ    Stae University ,U.S.A.  สรรหา
    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา - ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ค. 2556 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. บริการเชือ้เพลิงการบนิกรุงเทพ

- ปริญญาบตัรหลักสตูรการปอ้งกันราชอาณาจักร 2526 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ. บริการเชือ้เพลิงการบนิกรุงเทพ
   ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที ่15 2526 - 2557  กรรมการผู้จัดการ  บมจ. บริการเชือ้เพลิงการบนิกรุงเทพ
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Finance for Non-Finance Director 2549 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ. ขนสง่น้ ามันทางทอ่
   (FND) รุ่นที ่1/2544, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2534 - 2549  กรรมการผู้จัดการ  บจ. ขนสง่น้ ามันทางทอ่
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Accreditation Program 2539 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ. ไทยเชือ้เพลิงการบนิ
   (DAP) รุ่นที ่12/2547,  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2539 - 2554  กรรมการผู้จัดการ  บจ. ไทยเชือ้เพลิงการบนิ
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Certification Program (DCP) 2536 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ. บริการน้ ามันอากาศยาน
   รุ่นที ่51/2547,  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2554 - 2556  กรรมการ  BAFS International Limited
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Role of the Compensation Committee 2547 - 2557  กรรมการ  บจ. เจพี - วัน แอสเซท็
   Program (RCC) รุ่นที ่4/2550, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 2547 - 2554  กรรมการผู้จัดการ  บจ. เจพี - วัน แอสเซท็
   บริษัทไทย 2540 - 2546  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา  บมจ. การบนิไทย
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP)  และสนับสนุนธุรกิจ
   รุ่นที ่16/2550, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Successful Formulation & Execution
   of Strategy (SFE) รุ่นที ่5/2552, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
   บริษัทไทย
- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Anti - Corruption for Executive Program
   (ACEP) รุ่นที ่11/2557, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

10. นายฮิเดะโยช ิ คะมิกะตะ 52 - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชโูอะ ประเทศญ่ีปุน่ - ส.ค. 2556 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการอิสระ ต.ค. 2557 - ปจัจุบนั  Director  Asia Insurance (Cambodia) Plc.

เม.ย. 2557 - ปจัจุบนั  Director  Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited
เม.ย. 2556 - ปจัจุบนั  General Manager, Oversea Operations Department  Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd. (Japan)
เม.ย. 2556 - มี.ค. 2557  Director  Aioi Nissay Dowa Insurance Company of America
เม.ย. 2556 - มี.ค. 2557  Director  DTRIC Insurance Company, Limited
เม.ย. 2556 - มี.ค. 2557  Director  DTRIC Insurance Underwriters, Limited

11. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล 62 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.020895* 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม.ย. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

      - ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Certification ก.พ. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   Program (DCP) รุ่นที ่129/2553 2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2550 - 2552  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2544 - 2550  ผู้อ านวยการ ฝ่ายรับประกันภัย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 

* นับรวมหุน้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
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อายุ สดัสว่นการถือหุน้

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลา/ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

12. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา 70 - ประกาศนียบตัรวิชาชพี บริหารธุรกิจ 0.063999 2551 - ปจัจุบนั  กรรมการและทีป่รึกษาบริษัท  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

       กรรมการและเลขานุการบริษัท    อัสสมัชญัพาณิชย์ 2551 - ปจัจุบนั  เลขานุการบริษัท  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

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

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

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

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2525 - 2542  กรรมการผู้ชว่ยผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, 2556 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  บมจ. น้ าตาลครบรีุ

   Swiss Insurance Training Centre, Switzerland  กรรมการบริหารความเสีย่ง

- Skandia Insurance Management, Philippines 2542 - 24 ก.พ. 57  กรรมการ  บมจ.ชมุพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม

2546 - 2548  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ชมุพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม

2542 - 2545  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ชมุพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม

และ 2549 - 2551
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คณะผู้บริหารของบริษทั
ชือ่ - สกลุ / ต ำแหน่ง อำยุ คณุวุฒิทำงกำรศึกษำ สดัสว่นกำรถอืหุ้น

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลำ/ปี ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ

1. นำยชยั  โสภณพนิช 71 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A. 4.013362* 2553 - ปจัจุบนั  ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

    ประธำนกรรมกำรและ - Advanced Management Program, the Wharton 2521 - ปจัจุบนั  ประธำนกรรมกำร  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

    ประธำนคณะผู้บริหำร    School, 1984              2519 - 2552  กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

- ปริญญำหลกัสตูรปอ้งกนัรำชอำณำจักร 2531 - ปจัจุบนั  ประธำนกรรมกำร  บมจ.ฟูรูกำวำ เมท็ทลั (ไทยแลนด์)

   ภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6) 2529 - ปจัจุบนั  ประธำนกรรมกำร  บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล

- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification 2522 - ปจัจุบนั  ประธำนกรรมกำร  บมจ.โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์

   Program (DCP) รุ่นที่ 16/2545 2521 - ปจัจุบนั  รองประธำนกรรมกำร  บมจ.ไทยรับประกนัภัยต่อ

   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 2511 - ปจัจุบนั  กรรมกำร  บจ.กรุงเทพประกนัชวิีต

- Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547 2552 - ปจัจุบนั  กรรมกำร  International Insurance Society, Inc. New York, U.S.A.

   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 2549 - 2551  ประธำน  สภำธุรกจิประกนัภัยไทย

2527 - 2529, 2532 -2534  นำยกสมำคม  สมำคมประกนัวินำศภัย

2540 - 2544, 2548 - 2550

2. นำยพนัส  ธีรวณิชย์กลุ 62 - เศรษฐศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 0.020895* 2554 - ปจัจุบนั  กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

    กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ - บริหำรธุรกจิมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั เม.ย. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมกำร  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

 - ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification ก.พ. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมกำรธรรมำภิบำล  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

   Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553 2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 2550 - 2552  ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย

2544 - 2550  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยรับประกนัภัย  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย

 

* นับรวมหุ้นผู้ที่เกีย่วขอ้งตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 มำตรำ 258
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ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปย้ีอนหลงั
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ชือ่ - สกลุ / ต ำแหน่ง อำยุ คณุวุฒิทำงกำรศึกษำ สดัสว่นกำรถอืหุ้น
(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลำ/ปี ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ

3.  นำยอำนนท ์ วังวส ุ 60 - นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 0.045698* เม.ย.2555 - ปจัจุบนั  ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

     ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ก.ย.2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยสนิไหมทดแทน  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

     และผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยกฎหมำย และ 2546-2548

     และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสนิไหมทดแทน  2549 - 2555  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยสนิไหมทดแทนยำนยนต์  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

 2543 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยกฎหมำย  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

2556 - ปจัจุบนั  นำยกสมำคมประกนัวินำศภัย  สมำคมประกนัวินำศภัย

2552 - 2555  เลขำธิกำร  สมำคมประกนัวินำศภัย

2544 - ปจัจุบนั  รองประธำนคณะอนุกรรมกำรประกนัภัยยำนยนต์  สมำคมประกนัวินำศภัย

2541 - ปจัจุบนั  รองประธำนกรรมกำร  บจ. กลำงคุม้ครองผู้ประสบภัยจำกรถ

4. นำยสพัุฒน์ อยู่คงพันธุ์ 57 - บริหำรธุรกจิบณัฑิต (กำรตลำด) 0.054766* เม.ย.2555 - ปจัจุบนั  ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย

    ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่    มหำวิทยำลยัอัสสมัชญั 2550 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกจินำยหน้ำ  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

    และผู้อ ำนวยกำร ธุรกจินำยหน้ำ - Associate of the Insurance Institute of New Zealand ก.พ.-ส.ค.2553  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยสนิไหมทดแทน (รักษำกำร)  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

   (NZII), New Zealand 2548 - 2550  ผู้จัดกำรอำวุโส สว่นนำยหน้ำ  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย
5. ดร.อภิสทิธิ ์อนันตนำถรัตน 51 -Doctor of Organization Development and 0.004333 เม.ย. 2555 - ปจัจุบนั  ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย
    ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่    Transformation, Cebu Doctors' University, Philippines 2552 - ม.ีค.2557  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย
    และผู้อ ำนวยกำร ธุรกจิลกูคำ้รำยย่อย - ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรม 2550 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกจิลกูคำ้รำยย่อย  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย

   และองคก์ำร มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 2554 - เม.ย. 2555  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยกำรตลำดและสื่อสำรองคก์ำร  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A. 2549 - 2550  ผู้จัดกำรอำวุโส สว่นธุรกจิลกูคำ้ตรงรำยย่อย  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย
- Diploma of Financial Service (General Insurance), 2548 - 2552  ผู้จัดกำรอำวุโส ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย
   ANZIIF (Senior Associate), Australia
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program,
   Columbia, University, USA

6. นำยสำธิต  ลปิตะสริิ 63 - Diploma  (Accounting) 0.010548 2552 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกจิตัวแทน  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย

     ผู้อ ำนวยกำร ธุรกจิตัวแทน    Perth Technical College, Australia 2549 - ม.ค.2553  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยสนิไหมทดแทน  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย

7. นำงศรีจิตรำ ประโมจนีย์ 57 - บญัชบีณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 0.000526 2549 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย

    ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน - M.B.A. University of North Texas, U.S.A.

- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Company Secretary Program

   (CSP) รุ่นที่ 61/2558

   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย
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ชือ่ - สกลุ / ต ำแหน่ง อำยุ คณุวุฒิทำงกำรศึกษำ สดัสว่นกำรถอืหุ้น
(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลำ/ปี ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ

7. นำงศรีจิตรำ ประโมจนีย์ 57 - ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) 0.000526
    ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน    รุ่นที่ 31/2558 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย
8.  นำยจักรกริช ชวีนันทพรชยั 55 - สถติิศำสตรบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั - 2550 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกจิลกูคำ้องคก์ำร  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย
     ผู้อ ำนวยกำร ธุรกจิลกูคำ้องคก์ำร - บริหำรธุรกจิมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 2544 - 2550  ผู้จัดกำร สว่นลกูคำ้ตรง  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย
9. นำงสำวพิมพ์ใจ เลือ่มรุ่ง 58 - กำรศึกษำบณัฑิต มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 0.013633 ส.ค.2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย
    ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล - บริหำรธุรกจิบณัฑิต มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 2550 - ก.ค.2553  ผู้จัดกำรอำวุโส ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย

- รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 2538 - 2550  ผู้จัดกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย
10. นำยสชุำติ จิรำยุวัฒน์ 59 - นิเทศศำสตร์บณัฑิต (กำรประชำสมัพันธ์) - ส.ค.2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกจิสำขำและกำรร่วนทนุ  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย
      ผู้อ ำนวยกำร    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 2549 - 2553  ผู้จัดกำรภำคสำยลกูคำ้ธุรกจิรำยกลำงและปลกี  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)
      ธุรกจิสำขำและกำรร่วนทนุ - Mini M.B.A มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  ต่ำงจังหวัด
11. นำยอำรีย์ วันแอเลำะ 59 - รัฐศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 0.003189 2550 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกจิสถำบนักำรเงิน  บมจ. กรุงเทพประกนัภัย
      ผู้อ ำนวยกำร ธุรกจิสถำบนักำรเงิน - Associate of the Insurance Institute of New Zealand 2549 - 2550  ผู้จัดกำรอำวุโส สว่นตัวแทน  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย

   (NZII), New Zealand
12. นำยเลศิ วงศ์ชยั 59  - บริหำรธุรกจิบณัฑิต มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 0.001499 ก.พ. 2556 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยสนิไหมทดแทนยำนยนต์  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย
      ผู้อ ำนวยกำร 2552 - 2555  ผู้จัดกำรอำวุโส บริกำรอุบติัเหตุยำนยนต์  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย
      ฝ่ำยสนิไหมทดแทนยำนยนต์ 2550 - 2552  ผู้จัดกำรอำวุโส ประเมนิรำคำสนิไหมทดแทนยำนยนต์  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย

2545 - 2550  ผู้จัดกำรสว่นสนับสนุนสนิไหมทดแทนยำนยนต์  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย
13. นำยณัฐดนัย พรชยัสริิอรุณ 43  - วิทยำศำสตรบณัฑิต Bellevue University , U.S.A - เม.ย.2557 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย
      ผู้อ ำนวยกำร  - วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต Claremont Graduate 2554 - ม.ีค.2557  ผู้จัดกำรอำวุโส ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกนัภัย
      ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ    University,U.S.A
      (แต่งต้ังมผีลเมือ่วันที่ 1 เมษำยน 2557)   - ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต Bellevue University , U.S.A
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

-ไม่มี  - 
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เอกสารแนบ 3   รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแล                      
    การปฏิบัติงาน 
 
 ตามโครงสร้างองคก์รของบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงอยู่ภายใตก้าร
ก ากับดูแลของนายปรีชา ศรมณี และหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายวิเชียร โมลีวรรณ โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท มีรายละเอียดและคณุสมบัติดังนี ้
 

 นาย ปรีชา  ศรมณี   
 หน่วยงาน  ส านักตรวจสอบ 

ต าแหน่ง  ผู้จัดการอาวุโส 
 คุณวฒุิการศกึษา  บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑติ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

 ประสบการณก์ารท างาน 
 ผู้จัดการอาวุโสส านักตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภยั             

ปี 2557 - ปัจจุบัน 
 Head of System and Data Audit บมจ.กรุงเทพประกนัภัย              

ปี 2550 - 2557 
 ผูช้่วยผู้จัดการ ส านกัตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย               

ปี 2545 - 2550 

การอบรมและดูงาน 

 Anti-Corruption : The Practical Guide  
 กลยุทธ์การลงทุนส าหรับธุรกิจประกนัภัย 
 Computer Crime Act A New Management Challenge 
 Change Management 
 The Change of  Economic Perspective for Executive 
 Internal Auditing : Current Trend & Best Practice 
 Internal Audit & IT Internal Audit 
 COBIT : An Overview of  the Framework 
 การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยนื 
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นาย วิเชียร  โมลีวรรณ  

 หน่วยงาน  ส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Office) 
ต าแหน่ง  ผูจ้ัดการ 

 คุณวฒุิการศกึษา  บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 ประสบการณก์ารท างาน  
 ผู้จัดการส านกัก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บมจ.กรุงเทพ

ประกันภัย ปี 2557 -  ปัจจุบัน 

 Head of  Compliance and Enterprise Risk Management  

บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557 

 การอบรมและดูงาน  
 Anti-Corruption The Practical Guide 

 Integrated Risk Management & Strategy 

 กลยุทธ์การลงทุนส าหรับธุรกิจประกนัภัย 

 GRC : Governance Risk Compliance 

หน้าที่ความรับผิดชอบงานก ากับดูแล 
 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ 

พร้อมประเมินความเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงานภายใน    

บริษัทฯ และติดตามทันทีเมื่อเกิดความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม 

 ศึกษาวิเคราะห์ ให้ค าปรกึษาแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ

ระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้หนว่ยงานต่างๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม

กฎหมาย พร้อมท้ังดูแลติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

 เป็นตัวแทนบรษิัทฯ ประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแลภายนอก 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

บริษัทฯ ไม่ได้มีการท ารายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือขายทรัพย์สินอันต้องมีการ
ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่ได้มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2556 
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เอกสารแนบ 5  อื่น ๆ 
 

1.รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จ านวน 3 ท่าน โดยมี นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาว พจนีย์ 
ธนวรานิช และ นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี     

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการอาวุโสส านักตรวจสอบ รวม 4 
ครั้ง และ  ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย รวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ  พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส

และรายงานทางการเงินประจ าปีของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุง รวมท้ังการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  และการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบประจ าปี 2557 การสอบ

ทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานของส านัก

ตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ตลอดจนการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่

ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ส าคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้

มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ 

และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซ่ึงอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสและเป็นรายการจริงในการด าเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ 
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4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางสาวสมใจ 

คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2557 

โดยมีค่าตอบแทน 1,959,000 บาท 

5. การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ดูแลและให้ข้อแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้

เกิดการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างเหมาะสม  การบริหารความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยว
โยงกันเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติและสมเหตุสมผล มีการปฏิบัติงานถูกต้องตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงินท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการ
เปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี  และมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ 

 
 
      

(นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

 
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ

บริษัทกรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบ
การเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการ
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท ารวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   

 

คณะกรรมการบริษัท ฯ จัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมท้ังมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ   
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับ

ที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557   ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองท่ัวไป  และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญ  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 
 
 

(นาย ชัย  โสภณพนิช)  
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 
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