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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจด้ำนรับประกันวินำศภัยทุกประเภท
ได้แก่ กำรประกันอัคคีภัย ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้ง
กำรรับประกัน ภัยต่ อ โดยเริ่ มด ำเนิ น กิจ กำรตั้ งแต่ ปี 2490 ต่ อมำบริษัทฯ ได้ เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2521 และแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนในปี 2536 ปัจจุบันบริษัทฯ
ด ำเนิ น กิจ กำรมำด้ ว ยควำมมั่น คงเข้ำสู่ปีที่ 68 มีทุน จดทะเบียน 1,064.7 ล้ำนบำท อัน ประกอบด้ ว ย
หุน้ สำมัญ 106.47 ล้ำนหุ้น และมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
1.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้ำ” เน้นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนด้วยฐำนกำรเงิน
ที่มั่นคงและแข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลำกหลำย และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
อย่ ำงตรงใจ โดยด ำเนิ นธุร กิจ บนพื้นฐำนของกำรจัด กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมืออำชีพ กำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรและเทคโนโลยี และกำรเป็นบริษัทธรรมำภิบำลที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงมีปรัชญำในกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และการบริการ
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่รวดเร็ว ถูก ต้อง ซื่อตรง ยุติธรรม สนองความต้องการ ด้ว ย
ทีมงานมืออาชีพ สร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธา ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและกิจการ
ในเครือให้กระชับแน่นแฟ้นตลอดไป
ด้านการทางาน
บริ ษัทฯ มุ่งพัฒ นำระบบข้อมูล ระบบงำน และระบบเทคโนโลยีใ ห้เป็น มำตรฐำนสำกล โดย
บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภำคเอเชียที่ได้รับประกำศนียบัตรรับรอง
คุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9002 ในด้ำนกำรบริกำรของฝ่ำยประกันภัยยำนยนต์ จำก Bureau Veritas
Quality International (BVQI) สถำบันที่ได้รับกำรยอมรับทั่วโลกเมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2540 และบริษัทฯ ได้
ผ่ำนกำรรั บ รองคุ ณ ภำพในทุก ระบบงำนของสำนั ก งำนใหญ่ สำขำ และสำนั ก งำนในกรุ งเทพฯและ
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)
ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่บริษัทฯ ได้รักษำมำตรฐำนคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง และล่ำสุดในปี 2557 ที่
ผ่ำนมำนี้ บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO/IEC 27001 : 2005 จำกบริษัท เอเจเอ รีจิสตรำส์
จำกัด เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ มีก ำรจัด ทำระบบบริหำรจัด กำรควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ( Information
Security Management) ในส่วนของบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนของศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองได้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ช่วยเพิ่มควำมปลอดภัยให้กับข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ขององค์กร
ด้านการพนักงาน
บริษัทฯ มุ่งสรรหำและรักษำบุคลำกรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมำร่วมงำน
เน้ น กำรอบรมและพั ฒ นำพนั ก งำนให้ มี ค วำมก้ ำวหน้ ำ มีก ำรประเมิน ผลงำนอย่ำ งเป็น ระบบ ให้
ผลตอบแทนและจัดสวัสดิกำรอย่ำงยุติธรรมและจูงใจ รวมทั้งจัดบรรยำกำศในกำรทำงำนและกิจกรรม
สันทนำกำรต่ำง ๆ ให้พนักงำนได้รู้สึกผ่อนคลำย ตำมแนวคิด Work Life Balance นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยัง
เน้ น ให้พนั ก งำนมีส่ว นร่ ว มแสดงควำมคิด เห็น ทำงำนเป็น ทีม ส่งเสริมบรรยำกำศกำรทำงำนให้เกิด
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เปิดเผยและจริงใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อสร้ำงผลประโยชน์แก่องค์กร
ด้ำนสังคม
บริษัทฯ ได้ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของ กำรมีส่วนร่ว มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำง
ยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบำยสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในด้ำนต่ำง ๆ มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น
ที่กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข บรรเทำสำธำรณภัย กำรพัฒนำชุมชนและสิ่งแวดล้อม กำร
ทำนุบำรุงศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม
จำกกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงก้ำวหน้ำ มั่นคง และมีกำรรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลำกว่ำ 60 ปี
ของกำรดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับพระรำชทำนตรำตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2547 ซึ่งถือเป็น
สิริมงคล และเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนที่ได้รับพระรำชทำน
พระบำรมีปกป้องในครั้งนี้ ตรำตั้งพระรำชทำนนี้เป็นประดุจเอกสำรรับรองว่ำบริษัทที่ได้รับพระรำชทำน
ได้ประกอบธุรกิจกำรค้ำโดยซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยูใ่ นศีลธรรม มีหลักฐำนมั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่มหำชน
ทั้งหลำย และเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็นกำรส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ
อย่ำงมั่นคงตลอดไป
ทั้งนี้ ปี 2557 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ำเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 16,717 ล้ำนบำท เติบโตทีร่ ้อยละ
6.0โดยกลยุทธ์หลักในกำรดำเนินงำนคือ กำรเพิ่มอัตรำกำรต่ออำยุ เพิ่มเบี้ยประกันภัยใหม่โดยกำรขยำย
ตลำดลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงต่อเนื่อง กำรขยำยตลำดสู่ภูมภิ ำค โดยเปิดสำขำใหม่ เพื่อกำรให้บริกำรที่ทวั่ ถึง
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ครอบคลุมทั่วประเทศและรองรับโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจจำกกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
(AEC) เช่นเดียวกับกำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจประกันภัยในประเทศกลุ่มอำเซียนเพิ่มเติม
สำหรับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนัน้ บริษัทฯ เน้นกำรทำงำนด้วยระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรจัดสรร
ประกันภัยต่อที่มีประสิทธิภำพ มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยพัฒนำระบบกำรทำงำน เพื่อกำรให้
บริกำรลูกค้ำที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้งยังคงมุ่งพัฒนำทักษะกำรทำงำนของบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ
อย่ำงสม่ำเสมอ
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงอานาจในการควบคุมบริษัทฯ
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงอานาจในการควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด
ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2557 ยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีอัตรำกำร
เติบโตของ GDP เพียงร้อยละ 0.7 (ที่มำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ)
เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ ำ ที่ เ ติ บ โตร้ อ ยละ 2.9 ซึ่ ง เป็ น ผลกระทบจำกปั ญ หำควำมขั ด แย้ ง ทำงกำรเมื อ ง
ภำยในประเทศที่เริ่มตั้ งแต่ปลำยปี 2556 และยืดเยื้อจนถึงช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งทำให้กำรบริโภคและกำร
ลงทุนของภำคเอกชนและภำครัฐชะลอตัว แม้ว่ำในช่วงครึ่งปีหลังสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง
จะคลี่คลำยลง ทำให้รัฐบำลสำมำรถออกนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ ที่เป็นรูปธรรมออกมำได้ และ
นักลงทุนตลอดจนผู้บริโภคเริ่มมีควำมเชื่อมั่นที่จะจับจ่ำยใช้สอยและลงทุนมำกขึ้นก็ตำม นอกจำกนี้กำรที่
ภำวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและรำคำสินค้ำเกษตรในตลำดโลกตกต่ำ ได้ส่งผลให้กำรส่งออกไทยมีอัตรำ
กำรเติบโตติดลบ รวมทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคยังลดลงจำกปัญหำหนี้ภำคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อัน
นำไปสู่ควำมเข้มงวดในกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อำศัยหรือรถยนต์ของสถำบันกำรเงิน
จำกปัจ จัย ลบต่ ำ ง ๆ ที่ ก ล่ ำวมำข้ำ งต้ น ผนวกกั บอั ต รำเบี้ ยประกัน ภัย ทรัพ ย์สิ น ที่ ลดลง จำก
ภำวะกำรแข่งขัน ที่สูงของบริษัทประกัน ภัยต่ อต่ำงประเทศและกำรไม่มีภัยพิบัติขนำดใหญ่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ อีกทั้งกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย ที่ไม่สำมำรถเริ่มดำเนินกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณได้ทัน
ภำยใน

ปี 2557 นั้น ได้ส่งผลให้ภำพรวมของธุรกิจประกันวินำศภัยในปี 2557 มีอัตรำกำรเติบโตของ

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเพียงร้อยละ 1.1 โดยเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโตร้อยละ 5.1 ในขณะที่เบี้ย
ประกันภัยอัคคีภัย ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง ขยำยตัวลดลงที่ร้อยละ 6.4 และ ร้อยละ 0.2 ตำมลำดับ
สำหรับประกันภัยรถยนต์ ได้รับผลกระทบจำกยอดจำหน่ำยรถยนต์ใหม่ที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
นับตั้งแต่กำรสิ้นสุดนโยบำยรถคันแรก โดยยอดจำหน่ำยรถยนต์ในประเทศปีนี้เท่ำกับ 881,832 คัน ลดลง
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ร้อยละ 33.7 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งขยำยตัวลดลงที่ร้อยละ 7.2 ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์รับโดยตรง
ของปี 2557 หดตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำที่เติบโตร้อยละ 14.0
แม้ ส ภำวะเศรษฐกิ จ โดยรวมจะมี ปั จ จั ย ลบหลำยประกำร แต่ บ ริ ษั ท ฯ สำมำรถสร้ ำ งผล
ประกอบกำรในปี 2557 ได้ในระดับที่น่ำพอใจ คือ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,778.8 ล้ำนบำท ซึ่ง
หดตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปี 2556 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำกกำรรับประกันภัย 1,534.2 ล้ำน
บำท และเมื่อรวมรำยได้สุทธิจำกกำรลงทุนและรำยได้อื่น 1,166.5 ล้ำนบำท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนหัก
ภำษีเงินได้ 2,700.7 ล้ำนบำท และกำไรสุทธิ 2,305.8 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.9 คิดเป็นกำไร
ต่อหุ้น 21.66 บำท สูงขึ้น จำกปีก่อนที่เท่ำกับ 16.42 บำท ทั้ งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรเมื่อวัน ที่ 27
กุมภำพันธ์ 2558 มีมติจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 3.75 บำท รวมทั้งปี 2557
บริษัทฯจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุ้นละ 12 บำท
ด้ำนฐำนะควำมมั่นคงทำงกำรเงิน บริษัทฯ มีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital
Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นเดือนกันยำยน 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
เห็นถึงควำมเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินำศภัย ด้วยผลประกอบกำรที่ดี และฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง
ด้ำนกิจกรรมเพื่อสังคม ยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญและดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องมำโดย
ตลอด โดยในปีนี้มีกำรทำกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ เพื่อกำรพัฒนำชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่ำงต่อเนื่องหลำยโครงกำรเช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท ได้แก่
1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 22.92 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการ
และผู้บริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ตลอดจนให้
การสนับสนุนและคาแนะนาในเรื่องการรับประกันภัย สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชี
การเงิน
2. Asia Insurance International (Holding) Limited มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 41.70 โดย
บริษัทดังกล่าวลงทุนในบริษทั ประกันภัยในภูมิภาค ได้แก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ
Cambodian Reinsurance Company ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัท
ดังกล่าวด้วย
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
2557
เบีย้ ประกันภัยรับ
ประเภทกำรประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทำงทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

1,781.5
396.4
6,698.0
6,902.9
15,778.8
2557

กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ประเภทกำรประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทำงทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำน
เงินสมทบและต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรรับประกันภัย

584.4
131.6
527.9
1,177.1
2,421.0
809.4
77.4
1,534.2
2557

รายได้ สุทธิจากการลงทุน
ดอกเบีย้
เงินปันผล
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยหลักทรัพย์และสินทรัพย์
ค่ำเช่ำและรำยได้อนื่ ๆ
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ซึง่ บันทึกโดยวิธีสว่ นได้เสีย
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรกลับรำยกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
รำยจ่ำยจำกกำรลงทุน
รำยได้สทุ ธิจำกกำรลงทุน

สั ดส่ วน
%
11.29
2.51
42.45
43.75
100.00
สั ดส่ วน
%
24.14
5.43
21.81
48.62
100.00
33.43
3.20
63.37

397.1
668.1
11.5
154.4

สั ดส่ วน
%
31.59
53.16
0.91
12.29

10.8
15.0
1,256.9
90.4
1,166.5

0.86
1.19
100.00
7.19
92.81

2556

1,958.2
417.9
6,694.5
6,731.8
15,802.4
2556

97.2
111.8
712.2
1,225.2
2,146.4
1,201.0
77.7
867.7
2556

สั ดส่ วน
%
12.39
2.65
42.36
42.60
100.00
สั ดส่ วน
%
4.53
5.21
33.18
57.08
100.00
55.95
3.62
40.43

340.4
703.1
169.1
142.9

สั ดส่ วน
%
25.14
51.92
12.49
10.55

4.0
(5.3)
1,354.2
89.8
1,264.4

0.30
(0.40)
100.00
6.63
93.37

2555

1,571.0
437.2
5,099.7
6,066.4
13,174.3
2555

(2,718.1)
119.0
702.3
395.7
(1,501.1)
668.4
64.9
(2,234.4)
2555

(ล้ำนบำท)
สั ดส่ วน
%
11.92
3.32
38.71
46.05
100.00
สั ดส่ วน
%
(181.08)
7.93
46.79
26.36
(100.00)
44.53
4.32
(148.85)

276.9
577.2
2,021.5
140.1

สั ดส่ วน
%
9.13
19.03
66.65
4.62

8.4
9.0
3,033.1
91.5
2,941.6

0.28
0.29
100.00
3.02
96.98
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่ง
สามารถจาแนกออกเป็นแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊สที่
ใช้สาหรับทาแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ เช่น
ภัยลมพายุ ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน้า ภัยเปียกน้า ภัยเนื่องจากไฟฟ้า ภัยต่อ
เครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยจากการจลาจล การนัดหยุดงาน และภัยอื่นๆ
1.1 การประกันภัยสิทธิการเช่า
ชดเชยผลประโยชน์ในกรณีเกิดไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือภัยอื่นที่เอาประกันภัยไว้ ซึ่งเกิดแก่
สถานที่เช่า และทาให้โครงสร้างส่วนที่ใช้รับน้าหนักของสถานที่เช่าได้รับความเสียหายถึงขนาด
ไม่สามารถใช้สถานที่เช่าประกอบกิจการใดๆได้ อีกต่อไปโดยผลทางกฎหมาย หรือเทศบัญญัติ
ว่าด้วยการนั้นเป็นเหตุให้ผู้เช่า เสียสิทธิการเช่า ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสาหรับการ
สูญเสียของสิทธิการเช่าของผู้เอาประกันภัย สาหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่
1.2 การประกันธุรกิจหยุดชะงัก
คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า (รายได้ของผู้เอาประกันภัย) เมื่อธุรกิจต้อหยุดชะงักลง
อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สิน ที่มีผล
ต่อการค้าของผู้เอาประกัน
1.3 การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยวดยาน
พาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้า
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance)
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าและตัวเรือ ตลอดการเดินทางจนถึงจุดหมาย
ปลายทางโดยปลอดภัย
2.1 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo Insurance)
คุ้มครองความเสียหาย ที่เกิด ขึ้น กับสิ น ค้าที่เ อาประกัน ภัยในระหว่ างการขนส่งทั้ ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเครื่องบิน เรือ รถไฟ รถบรรทุกหรือ
แม้แต่ทางไปรษณีย์
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2.2 การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance)
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ประจาเรือ ในกรณีที่ได้รับความ
สูญเสีย หรือเสียหายจากภัยทางทะเล เช่น ลมพายุ คลื่น หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ นอกจากนั้น ยัง
คุ้มครองความรับผิดของเจ้าของเรือในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือลาอื่น
2.3 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carriers’ Liability Insurance)
คุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับ
ขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
3. การประภัยยานยนต์ (Motor Insurance)
จาแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก
3.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)
หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อความคุ้มครอง
ต่อการสูญเสียของชีวิต ความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผู้ประสบภัยจากรถยนต์
3.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
หมายถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์
โดยมิได้เกิดจากการถูกบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด สามารถแบ่งความคุ้มครอง
เป็น 5 ประเภทดังนี้
ประเภท 1: ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิด ขึ้นต่อตั วรถยนต์หรืออุปกรณ์ติ ดประจ า
รถยนต์ การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิต ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมาย
ส าหรั บ การเสี ย ชี วิ ต การบาดเจ็ บ หรื อ การเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของ
บุคคลภายนอก
ประเภท 2: ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้เท่านั้น และคุ้มครอง
ความรับผิดตามกฎหมายสาหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภท 3: ให้ค วามคุ้มครองเฉพาะความรับผิด ตามกฎหมาย สาหรับการเสียชีวิต การ
บาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภท 4: ให้ ค วามคุ้ ม ครองเฉพาะความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของ
บุคคลภายนอกเท่านั้น
ประเภท 5: ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้ รวมถึงความเสียหาย
ต่อรถยนต์เนื่องจากการชน กับยานพาหนะทางบก และคุ้มครองความรับผิด
ตามกฎหมายสาหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก
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4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)
เป็นการประกันภัยที่อยู่นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง และการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งการประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือ
ความเสียหายภายใต้กรมธรรม์ที่นอกเหนือจาก 3 ประเภทแรก โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้
4.1 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล
4.1.1 การประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม (Group Personal Accident Insurance)
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ให้กับผู้
เอาประกันภัยรายกลุ่ม อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุตามข้อกาหนดในเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.2 การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (Individual Personal Accident Insurance)
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ให้กับผู้
เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุตามข้อกาหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
4.1.3 การประกันภัยอุบตั ิเหตุสาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Student Group Personal
Accident Insurance)
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารัก ษาพยาบาล อัน
เนื่ องจากนั ก เรียน นิ สิต นั ก ศึกษา ที่เอาประกัน ภัยประสบอุบัติ เหตุ ตามข้อกาหนดใน
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.4 การประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทาง (Travel Accident Insurance)
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล อัน
เนื่ องจากผู้เอาประกัน ภัยประสบอุบัติ เหตุ ใ นระหว่างการเดิ น ทาง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ภายในระยะเวลาการเดินทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.5 การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance)
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารัก ษาพยาบาลจาก
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วย เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล การสูญหาย/
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว ที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง การบอกเลิก
การเดิ นทาง การลดจ านวนวันเดิ นทาง ความรับผิด ต่ อบุคคลภายนอก ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน การจี้เครื่องบิน ขณะที่เดินทางไปต่างประเทศ
4.1.6 การประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital Income
Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์เป็นเงิน สดรายวัน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
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4.1.7 การประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Insurance)
คุ้มครองการเกิด โรคมะเร็งเมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเป็น ครั้งแรก ยกเว้น ที่ระบุไว้ใ น
ข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เต็มจานวนของเงิน
เอาประกันภัย
4.1.8 การประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภาพกลุ่ม (Group Accident and Health Insurance)
คุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
ต่างๆ ให้กับผู้เอาประกันภัยรายกลุ่ม อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ที่
มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.9 การประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภาพบุคคล (Personal Accident and Health Insurance)
คุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ค่ารัก ษาพยาบาลต่าง
ๆ ให้กับผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ที่มิได้ระบุไว้
ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.10 การประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง (Critical Illness Insurance)
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม และได้รับ
การ วินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
โดยบริษัทฯ จะชดเชยผลประโยชน์เต็มจานวนของเงินเอาประกันภัย และผลประโยชน์
ค่ารักษาต่อเนื่องเป็นรายเดือนจากโรคร้ายแรงดังกล่าว
4.1.11 การประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ เ ดิ น ทางธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ (Travel Accident
Insurance for Group of Tourist)
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงขยาย
ความคุ้มครองกีฬาอันตราย อันเนื่องจากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่างการ
เดิ น ทาง ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ ภายในระยะเวลาการเดิ น ทางที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
กรมธรรม์ประกันภัย
4.1.12 การประกันภัยอุบัติเหตุเรือโดยสาร (Personal Accident Boat Insurance)
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ให้กับ
ผู้โดยสารทีป่ ระสบอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้บริการเรือโดยสาร และสามารถขยายความ
คุ้ม ครองเพิ่ม ถึ ง คนประจ าเรื อ ได้ ตามข้ อก าหนดในเงื่ อ นไขที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นกรมธรรม์
ประกันภัย
4.1.13 การประกันภัย 200 สาหรับรายย่อย (PA 200 Micro Insurance)
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และคุ้มครองค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย
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4.2 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน
4.2.1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อ ตัวอาคาร ทรัพย์สิน ในอาคาร เครื่องจัก ร รวมถึง
สต๊อกสินค้า อันมีผลจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยน้าท่วม
ฯลฯ
4.2.2 การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่ อทรัพย์สินที่เอาประกัน ภัยอัน เนื่องมาจากการถูก
ลักทรัพย์โดยบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
4.2.3 การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.2.4 การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance)
คุ้มครองการแตกหัก ของกระจกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย
4.2.5 การประกันภัยสาหรับเงิน (Money Insurance)
คุ้มครองความสูญเสียเงินสด เช็ค พันธบัตร ธนาณัติ หรือทรัพย์สินอื่นๆจากการชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นริ ภัยหรือห้องนิรภัยที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย หรือ
อยู่ ใ นระหว่ า งการขนส่ ง รวมถึ ง ความเสี ย หายต่ อ ตู้ นิ ร ภั ย หรื อ ห้ อ งนิ ร ภั ย ของผู้ เ อา
ประกันภัย
4.2.6 การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance)
คุ้มครองความเสียหายต่อแผ่นป้ายหรือไฟนีออนโฆษณา เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
ลักทรัพย์ หรืออุบัติเหตุซึ่งเกิดจากภายนอก รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
4.2.7 การประกันภัยเบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี (Jewelry Block Insurance)
คุ้มครองครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อ เพชรพลอย อัญมณี ทองคา ทองคาขาว ทอง
แท่ง เงินแท่ง นาฬิกา และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงสต๊อกสินค้าของผู้ค้าอัญมณี ที่ระบุไว้ใน
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ ยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย
4.2.8 การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย (Terrorism Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกัน ภัย อันมีสาเหตุจ าก
ภัยก่อการร้าย การถูกปาระเบิด หรือถูกวางระเบิดโดยบุคคลภายนอก
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4.2.9 การประกันภัยร้านทอง (Gold Shop Insurance)
คุ้มครองความเสียหายต่ อทองคาที่มีไว้เพื่อจาหน่ายอันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้น
ทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ รวมถึงความเสียหายต่อตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์
เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตู้แสดงทองค า และ ชดเชยผลประโยชน์ การเสียชีวิต การ
สู ญ เสี ย อวั ย วะ สายตา หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง และค่ า รั ก ษาพยาบาลแก่ ผู้ เ อา
ประกันภัย บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง และลูกค้าจากภัยที่ระบุข้างต้น
4.2.10 การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ (Political Violence for
Property Insurance)
คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายทางกายภาพโดยตรงจากสาเหตุการ
นัดหยุดงาน (Strike) การจลาจล (Riot) การก่อวินาศกรรม (Sabotage) การกระทาอันมี
เจตนาร้าย การกระทาอันมีเจตนาร้าย (Malicious Act) เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือ
ลัทธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง (Civil Commotion) และการก่อการร้าย
(Terrorism) รวมถึงการโจรกรรมอันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราว
ทรัพย์ ที่เกิดขึ้นระหว่าง หรือต่อเนื่องภายหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
4.2.11 การประกันภัยสาหรับสาหรับการขยายระยะเวลาการรับประกันภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
(Exterded Warranty Insurance)
คุ้ม ครองความเสี ย หายของอุป กรณ์ เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า อั น เป็ น ผลสืบ เนื่ อ งมาจาก ความ
บกพร่องของชิ้นส่วน หรือความผิดพลาดจากผู้ผลิต ในระยะเวลาเอาประกันภัย
4.2.12 การประกันภัยเพื่อผู้จัดจาหน่ายและผู้ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Insurance)
คุ้มครองการสูญหาย หรือเสียหายโดยสิ้นเชิงต่อรถจักรยานยนต์
4.3 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
4.3.1 การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks Insurance)
คุ้มครองความเสียหายต่องานก่อสร้างเนื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ความประมาท
การสูญเสียของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆในระหว่างการก่อสร้าง
หรื อ อาจรวมถึง ระยะเวลาบ ารุ งรั ก ษา และขยายรวมถึ งความรับ ผิด ตามกฎหมายต่ อ
บุคคลภายนอกเนื่องจากปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว
4.3.2 การประกันภัยการติดตั้งเครือ่ งจักร (Erection All Risks Insurance)
คุ้มครองความเสียหายต่ อเครื่องจัก รที่ก าลังติด ตั้ง หรือกาลังทดสอบเดิน เครื่องจากภัย
ธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ประมาท และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ และขยายรวมถึงความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
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4.3.3 การประกันภัยหม้อกาเนิดไอน้าและถังอัดความดัน (Boiler & Pressure Vessel
Insurance)
คุ้มครองความเสียหายของหม้อน้าจากการระเบิด ฟุบแฟบ เนื่องจากแรงอัดภายใน หรือ
แรงดั น ภายนอก และความคุ้ ม ครองนี้ ข ยายรวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายต่ อ
บุคคลภายนอก
4.3.4 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
คุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่
ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังครอบคลุม
ถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่นามาทดแทนเครื่องที่
ได้รับความสูญเสีย
4.3.5 การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant and Equipment
Insurance)
คุ้มครองเครื่ อ งจัก รที่ใ ช้ใ นการก่อสร้ าง อัน เนื่ องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า โจรกรรม การ
ออกแบบผิดพลาด รวมถึงอุบัติเหตุอื่นๆและภัยธรรมชาติ
4.3.6 การประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance)
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันของเครื่องจักรอันเนื่องจากการหล่อ หรือการ
ใช้วัสดุที่ไม่มีคุณ ภาพ ความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องในการติดตั้ง การ
ระเบิดในทางฟิสิกส์ ไฟฟ้าลัดวงจร พายุหรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
4.4 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย
4.4.1 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันต่อการสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บ หรือ
ทรั พย์สิน ของบุค คลภายนอกที่มิได้ เป็น ลูก จ้าง หรือบุค คลภายในครอบครัว ของผู้เอา
ประกันภัย อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
4.4.2 การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง (Employer’s Liability Insurance)
คุ้มครองความรับผิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
กรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้างในการละเลย
การดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้างตามสมควร ทาให้ลูกจ้าง
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
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4.4.3 การประกันภัยความรับผิดสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice
Liability Insurance (Practitioners))
คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ อันเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อใน
การประกอบวิชาชีพของแพทย์ ซึ่งทาให้คนไข้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
4.4.3 การประกัน ภั ย ความรับ ผิ ด ทางวิ ชาชีพส าหรับ โรงพยาบาล (Medical Malpractice
Liability Insurance (Institution))
คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพของโรงพยาบาล อันเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาท
เลินเล่อในการประกอบวิชาชีพของโรงพยาบาล ซึ่งทาให้คนไข้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
4.4.5 การประกัน ภั ย ความรับ ผิ ด ทางวิชาชี พสาหรับ สถาปนิ ก และวิ ศวกร (Professional
Liability Insurance Architects and Engineers)
คุ้มครองผู้ ประกอบวิ ชาชีพสถาปนิ ก และวิ ศวกรอัน เกิด จากความผิด พลาดหรือความ
ประมาทเลินเล่อในการประกอบวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกร ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคลภายนอก ทรัพย์สิน และงานก่อสร้างต่างๆ
4.4.6 การประกันภัยความรับผิดของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ (Directors’ and Officers’
Liability Insurance)
คุ้มครองกรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่
4.4.7 การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างอันเกี่ยวกับเงินทดแทนแรงงาน เมื่อลูกจ้าง
ประสบอุบัติเหตุ หรื อขณะปฏิบัติ หน้ าที่จ ะได้ รั บการทดแทนตามสิทธิที่กาหนดไว้ใ น
กฎหมายแรงงาน
4.4.8 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชือ้ เพลิง (Oil Service Station Insurance
Policy)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภั ย อันเกิด จากการประกอบกิจ การ
น้ามันเชื้อเพลิงหรือการจัดเก็บน้ามันเชื้อเพลิงในสถานที่ประกอบการ ส่วนที่เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการควบคุมน้ามัน, ก๊าซปิโตเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ และส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
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4.4.9 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เ กิดจากความบกพร่อ งในการปฏิบัติงานไม่
เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
(Building Inspector Insurance Policy)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ตรวจสอบอาคาร อันเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร และ
ส่งผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
4.4.10 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
(Legal Liability Insurance From Unsafe Product)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต่อผู้เสียหายอันสืบเนื่องหรือเป็นผล
มาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยสาหรับความสูญเสียต่อชีวิต
ร่างกายสุขภาพ อนามัย และทรัพย์สิน ของผู้เสียหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการต่ อสู้คดี ที่
ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
4.4.11การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายจากการขนส่ ง วั ต ถุ อั น ตรายทางบก
(Transportation Of Hazard Material Liability Insurance)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจากการรั่วไหล การระเบิด
หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ทาการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัยและส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
บรรเทาความเสียหายและการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม
4.5 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอืน่ ๆ
4.5.1 การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance)
คุ้มครองความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างทุจริต หรือยักยอก
เงิน หรือตราสารทางการเงินของนายจ้าง
4.5.2 การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance)
คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดาเนินคดี และถูกควบคุมตัวในคดีอาญา อันเนื่องมาจาก
กระทาผิดโดยประมาท แบ่งเป็นก่อนกระทาความผิดและหลังกระทาความผิด
4.5.3 การประกันภัยสินเชือ่ ทางการค้า (Trade Credit Insurance)
คุ้มครองความเสียหายของผู้ขายสินค้าในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้า/ผู้ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้
รับชาระค่าสินค้า อันเนื่องมาจากความเสี่ยงทางการค้า และความเสี่ยงทางการเมือง
4.5.4 การประกันภัยสาหรับผู้จดั งาน (Event Cancellation Insurance)
คุ้มครองค่าใช้ต่างๆจ่ายที่สูญเสียไปเนื่องจากการหยุดชะงัก ยกเลิก เลื่อนการจัดงาน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ จั ด งาน เนื่ องจากเหตุ ก ารณ์ที่อยู่น อกเหนื อ การควบคุมของผู้เอา
ประกันภัย รวมถึงจะชดเชยการลดลงของผลกาไรจากการจากสาเหตุดังกล่าว
หน้า 14

56-1-57
4.5.5 การประกันภัยพร้อมสรรพสาหรับเจ้าบ้าน (Home Multicover Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อตัวอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารอันมีสาเหตุจาก
อัคคีภัย ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยน้าท่วม ภัยจากยานพาหนะ ภัยจาการการไหลล้น หรือการแตก
ของแทงก์น้า ภัยจากการโจรกรรม และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษ
สาหรับการเปลี่ยนที่พักอาศัยชั่วคราว และการสูญเสียค่าเช่า ความบาดเจ็บทางร่างกายและ
ทรั พย์ สิน ของบุ ค คลภายนอก รวมทั้ งอุ บัติ เหตุ ส่ ว นบุค คลของผู้เ อาประกั น ภั ยและ
สมาชิกในครอบครัว
4.5.6 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)
คุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งการการเสียชีวิต ทุพพลภาพ
และการสูญเสียอวัยวะ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และการทา
โฮล-อิน-วัน
4.5.7 การประกันภัยร้านค้า (Shop Multicover Insurance)
คุ้มครองความเสียหายของตัวอาคาร และทรัพย์สินภายในอาคาร อันมีสาเหตุจาก ไฟไหม้
ฟ้าผ่า ระเบิด การนัดหยุดงาน ลมพายุ การถูกชน โดยยานพาหนะ และการแตกของ
แทงก์น้า ความคุ้มครองนี้รวมถึงการโจรกรรม ความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ความเสียหายของกระจก ความบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และการเสียชีวิตอัน
เกิดจากอุบัติเหตุ
4.5.8 การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน (Unemployment Insurance)
จ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัยถูกเลิกจ้าง หรือ
นายจ้างปิดกิจการ
4.5.9 การประกันภัยเครื่องบิน (Aviation Insurance)
คุ้มครองความเสียหายต่อตั วเครื่องบิน อัน เกิด จากอุบัติเหตุ และความรับผิด ชอบตาม
กฎหมายที่มีต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากเครื่องบินที่เอาประกันภัย
4.5.10 การประกันอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ (Aviation Personal Accident Insurance)
ชดเชยการสูญเสียชีวิต อวัยวะ และการบาดเจ็บของนักบิน และลูกเรือ ขณะปฏิบัติหน้าที่
อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
4.5.11 การประกันภัยผู้ค้าประกันเงินกู้ (Surety Bond Insurance)
คุ้มครองในนามของผู้เอาประกัน ภัย/ผู้ค้าประกันภัยให้กับผู้ใ ห้กู้ สาหรับจ านวนเงิน กู้
ค้างชาระ ตามสัญญาค้าประกันที่ตกลงไว้
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4.5.12 การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัตเิ หตุการใช้รถยนต์ (Motor Accident
Compensation Insurance)
จ่ายชดเชยผลประโยชน์ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จากการใช้รถยนต์
เป็นเหตุใ ห้ต้องเข้ารัก ษาตั วเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถ
การประกั น ภั ย โจรกรรมส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นบุ ค คลที่ อ ยู่ ภ ายในรถยนต์ แ ละเงิ น
ปลอบขวัญกรณีรถเอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก
4.5.13 การประกันภัยสาหรับงานมงคลสมรส (Wedding Insurance)
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยหรือบิด ามารดาของ
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือได้รับความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรง ความเสียหายของ
ชุดแต่งงาน ที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยเสียหาย หรือไฟไหม้ รวมถึงสถานที่จัดงาน/
โรงแรมเสียหายจนไม่สามารถจัดงานแต่งงานสมรสได้
นอกเหนื อจากการประกันภัยชนิ ดต่ างๆที่ก ล่าวแล้ว ข้างต้ น บริษัทฯ ยังอาจจัดหาหรือจัด ทา
ประกันภัยชนิดอื่นๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ และมีความหลากหลาย เพื่อ
สนองความต้องการของประชาชน
ประกันภัยต่อ (Reinsurance)
บริ ษัทฯ ได้ ด าเนิ น ธุรกิจ ทั้งการเอาประกัน ภัยต่ อ และรับประกัน ภัยต่อ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 ได้กาหนดห้ามมิให้มีจ านวนเงินเอาประกัน ภัยเกิน กว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุน (Capital
Fund) ทาให้บริ ษัทฯ ต้องเอาประกันภัยต่อออกไป (Outward Reinsurance) เพื่อเพิ่มศัก ยภาพในการ
รับประกันที่มีมูลค่าสูง ๆ และช่วยลดความเสี่ยงภัยโดยกระจายความเสี่ยงภัยของบริษัทฯ ในรูปแบบ
ดังนี้คือ
1. การเอาประกันภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance)
เป็นการประกันภัยต่อแบบเป็นราย ๆ และบริษัทประกันภัยต่อมีอิสระในการคัดเลือกรับงาน
โดยสามารถตอบรับหรือปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน
2. การประกันภัยต่อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance)
เป็นสัญญาที่บริษัทรับประกันภัยต่อให้ความวางใจ และให้อิสระในการจัดสรรงานแก่บริษัท
เอาประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทาสัญญาประกันภัยต่อ 2 แบบคือ การประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty) และการประกันภัยต่อตามสั ญญาแบบไม่เป็น
สัดส่วน (Non-Proportional Treaty)
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ขณะเดี ยวกัน บริ ษัทฯ มีก ารรั บประกัน ภัยต่ อ (Inward Reinsurance) จากบริษัทประกัน ภั ย
ทั้งภายในและต่ างประเทศ ในรูปแบบการรับประกันภัยต่อตามสัญญา (Inward Treaty Reinsurance)
และรับประกันภัยต่อเฉพาะราย (Inward Facultative Reinsurance)
นโยบายในการรับประกันภัย
ในปี 2557 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) มีนโยบายในการรับประกันภัย ดังนี้
1. พิจ ารณารั บ ประกัน ภั ยตามความเสี่ย งภัย และก าหนดเงื่ อนไขความคุ้มครอง, อั ต ราเบี้ ย
ประกันภัย และความรับผิดชอบส่วนแรกให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นงานที่มีความ
เสี่ยงภัยต่าถึงปานกลาง
2. พิจารณารับประกันสาหรั บความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติ เช่น แผ่น ดินไหว น้าท่วม ลมพายุ
อย่างเคร่งครัด โดยกาหนดจานวนความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ
3. ไม่แข่งขันทางด้านราคาที่ไม่คุ้มกับความเสี่ยงภัย
4. จัดทา Risk Survey เพื่อประเมินความเสี่ยงภัยรวมถึงจัดทาข้อเสนอแนะและติดตามผลการ
ปรับปรุงความเสี่ยงภัย ตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
การตั้งสารองค่าสินไหมทดแทน
บริษัทฯได้มีการตั้งเงินสารองค่าสินไหมทดแทนซึ่งประกอบด้ วย เงินสารองที่จัดสรรสาหรับ
ความเสียหายที่บริ ษัทฯได้ รับรู้ แล้ว เงิน สารองสาหรับความเสียหายที่ยังไม่ได้รับรายงาน เงินสารอง
สาหรับความเสียหายที่ไม่ได้บันทึก พัฒนาการค่าสินไหมเพิ่มลดในอนาคต และ เงินสารองค่าสินไหม
ทดแทนส าหรั บ ความเสี ย หายที่ ปิ ด ไปแล้ ว และอาจมี ก ารรื้ อ ฟื้ น ขึ้ น มาใหม่ อี ก ครั้ ง ด้ ว ยวิ ธี ก าร
มาตรฐานสากลตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ภายใต้ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ปัจจัยสาคัญที่มผี ลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจากัดการประกอบธุรกิจ ปี 2557
1. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนภาครัฐ
หยุดชะงัก ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดประกันภัยก่อสร้างและเบ็ดเตล็ด แม้ในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์
ทางการเมืองจะมีเสถียรภาพมากขึ้น รั ฐบาลสามารถอนุมัติ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานต่ าง ๆ
ออกมาได้ แต่ ต้ องผ่ านขั้ น ตอนและกระบวนการต่ าง ๆ มากมาย เช่น การทา EIA การอนุ มัติ จ าก
คณะรัฐมนตรี การเวนคืนที่ดิน ฯลฯ ซึ่งทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่สามารถทาได้ทัน ภายในปี
2557
2. ก าลังซื้อของเกษตรกรซึ่งเป็น คนส่ว นใหญ่ของประเทศลดลง เนื่ องจากราคาผลผลิต ทาง
การเกษตรที่เป็น สินค้าส่งออกสาคัญของประเทศ ได้ แก่ ข้าว ยางพารา ยังคงตกต่ าอย่างต่ อเนื่ อง ด้ว ย
สาเหตุทผี่ ลผลิตในตลาดโลกมีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การสิ้นสุดนโยบายรับจานาข้าวของรัฐบาล ทาให้ชาวนา
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ไม่สามารถขายข้าวได้ในราคาประกันที่ สูงถึง 15,000 บาทต่อตันได้อีกต่อไป ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลต่อ
กาลังซื้อในภูมิภาคซึ่งต้องพึ่งพิงภาคการเกษตรเป็นหลัก
3. จากนโยบายรถคัน แรกของรัฐ บาลที่ ทาให้ ประชาชนหัน มาซื้อ รถกั น อย่ างมากในช่ว งปี
2555-2556 ทาให้ตลาดรถยนต์เติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ได้ส่งผลกระทบต่อกาลังซื้อรถยนต์ใหม่ในปี
ต่อๆมา โดยยอดจาหน่ายรถยนต์ในปี 2557 ลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 30.9 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว
ได้ส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดประกันภัยรถยนต์หดตัว
4. รถยนต์มือสองมีมูลค่าที่ลดลงมาก โดยเฉพาะรถอีโคคาร์ที่มียอดจาหน่ายสูงมากในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา ทาให้ทุนประกันภัยลดลงอย่างมาก และส่งผลต่อปริมาณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ลดลงด้วย
5. อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินปรับลดลง เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยต่อในตลาดโลกปี 2557
ปรับตัวลดลง จากการที่ไม่มีเหตุการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่เกิดขึ้น ในประเทศไทยในปี 2556 และตลาด
ประกันภัยต่อของโลกมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงขึ้น
2.2 ตลาดและการแข่งขัน
1. นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ
จำกปัญหำกำรเมืองภำยในประเทศตั้งแต่ปลำยปี 2556 จนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ส่งผลให้
กำรลงทุน ในโครงกำรลงทุน ขนำดใหญ่ข องภำครัฐและเอกชนต้ องหยุด ชะงัก รวมทั้งก ำลัง ซื้อของ
ประชำชนที่ลดลง เนื่องจำกปัญหำหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ำ เช่น ข้ำว
ยำงพำรำ ส่งผลต่อกำลังซื้อในภูมิภ ำคซึ่งต้องพึ่งพิ งกับรำคำสิน ค้ำเกษตร จำกปัจ จัยดั งกล่ำวส่งผลให้
บริษัทประกันภัยต่ำง ๆ หันมำขยำยงำนลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงจริงจัง เพื่อชดเชยงำนโครงกำรก่อสร้ำงขนำด
ใหญ่ที่ลดลง มีกำรลดรำคำเบี้ยประกันภัย และเสนอโปรโมชั่นต่ำง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ตัวแทนและนำยหน้ำ
ขำยประกันภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีส่วนแบ่งตลำดมำกที่สุด มีกำรออกแคมเปญเบี้ย
ประกันภัยแบบ Single Rate รำคำถูกกว่ำเบี้ยประกันภัยปกติ สำหรับรถรุ่นหรือยี่ห้อที่มีส่วนต่ำงกำไรที่
พอจะลดรำคำเบี้ยประกัน ภัยลงได้ ซึ่ง จะแตกต่ ำงกัน ตำมพอร์ต กำรรับประกัน ภัยของแต่ ละบริษั ท
นอกจำกนี้ บริษัทประกันวินำศภัยหลำยแห่งยังมุ่งขยำยงำนไปสู่ตลำดในต่ำงจังหวัดมำกขึ้น โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งพื้นที่กำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทยกับเพื่อนบ้ำน เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่เศรษฐกิจยังคงมีอัตรำกำร
เติบโตที่ดี มีกำรลงทุนเพื่อรองรับกำรเกิดขึ้นของ AEC ในปี 2558 ตลอดจนหลำยบริษัทยังเข้ำไปร่วมทุน
กับบริษัทในต่ำงประเทศเพื่อขยำยงำนในประเทศในกลุ่มอำเซียนด้วย เช่นเดียวกับกำรให้ควำมสำคัญกับ
กำรจำหน่ำยประกันภัยทำงออนไลน์มำกขึ้น เนื่องจำกควำมนิยมในกำรใช้สมำร์ทโฟนและแทบเลตของ
ประชำชนที่เพิ่มขึ้น
สำหรับบริษัทฯ นั้น ได้มีกำรขยำยงำนลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงจริงจังมำเป็นเวลำหลำยปีแล้ว ทำให้มี
ข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งกว่ำบริษัทอื่น ๆ ที่ เพิ่งเริ่มขยำยงำนลูกค้ำรำยย่อย เช่น เรื่องกำรรับรู้ในแบรนด์
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เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรโฆษณำไปสู่กลุ่มลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้มีภำพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่รู้จัก
ในหมู่ผู้บริ โภค นอกจำกนี้ ยังลงทุน ขยำยสำขำอย่ำงต่ อเนื่ องเพื่อรองรับลูก ค้ำรำยย่อยในต่ ำงจังหวัด
ทีเ่ พิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นจังหวัดบริเวณแนวชำยแดนเพื่อรองรับปริมำณงำนในพื้นที่ที่น่ำจะเพิ่มขึ้น ภำยหลัง
กำรเปิด AEC โดยปี 2557 นี้บริษัทฯ ได้เปิดสำขำเพิ่มอีก 5 สำขำ คือ นครปฐม แม่สอด ร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์
และอรัญประเทศ เช่นเดียวกับกำรให้ควำมสำคัญในกำรขยำยงำนผ่ำนช่องทำงอินเทอร์เน็ตที่มีอัตรำกำร
เติบโตสูง โดยพัฒนำระบบกำรจำหน่ำยประกันภัยผ่ำนเว็บไซต์และผ่ำนสมำร์ทโฟนให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น รวมทั้งออกแคมเปญกระตุ้นให้ลูกค้ำซื้อประกันภัยผ่ำนออนไลน์
อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำในปี 2557 จะเป็นตลำด Soft Market และมีกำรเร่งขยำยงำนประกันภัยอย่ำง
มำก แต่บริษัทฯ ยังคงนโยบำยไม่แข่งขันด้ำนรำคำ หรือใช้กลยุทธ์ให้ค่ำตอบแทนสูง ๆ เพื่อจูงใจคู่ค้ำและ
ตัวแทนจำหน่ำย โดยที่บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรมี มำตรฐำนกำรให้บริกำรที่ดี
มีนโยบำยในกำรคัดเลือกรับประกันภัยอย่ำงรอบคอบ หลีกเลี่ยงกำรรับประกันภัยกลุ่มงำนที่เสี่ยงเกินไป
เพื่อให้อัตรำ Loss Ratio และผลกำไรจำกกำรรับประกันภัยเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และมีกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์บริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง
2. ลักษณะลูกค้า
ลูกค้ำรำยบุคคล ได้แก่ ลูกค้ำปัจเจกบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่จะใช้บริกำรประกันอัคคีภัยสำหรับที่
อยู่อำศัย ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภำพ เป็นต้น
ลูกค้ำองค์ก ร ประกอบด้วยธุรกิจ ตั้งแต่ขนำดย่อม ขนำดกลำง จนถึงธุรกิจ ขนำดใหญ่ รวมทั้ง
ธุรกิจ SMEs และหน่วยงำนภำครัฐฯ โดยบริษัทฯ ให้บริกำรด้ำนกำรประกันวินำศภัยทุกประเภท เช่น
กำรประกั น อั ค คี ภั ย กำรประกั น ภั ย รถยนต์ กำรประกั น ภั ย ขนส่ ง สิ น ค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศหรื อ
ภำยในประเทศ และกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) ซึ่งเหมำะกับกลุ่มสำนักงำน
ที่พักอำศัย คอนโดมิเนียม ศูนย์กำรค้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ สำหรับลูก ค้ำที่มีกำรดำเนินงำน
เป็นโครงกำรก่อสร้ ำงขนำดใหญ่ เช่น ทำงด่ วน รถไฟฟ้ำ สนำมบิน เป็น ต้น มีก ำรรับประกัน ภัยกำร
ก่อสร้ำงไว้ให้บริกำร นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้บริกำรด้ำนกำรรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
กำรบินสำหรับบริษัทเอกชนอีกด้วย
ลูก ค้ำ อื่น ๆ ได้ แก่ กลุ่ ม บริ ษัท ในเครื อ ลูก ค้ ำของบริ ษัท ในเครื อ ซึ่ง บริ ษัท ฯ จะให้บ ริก ำร
รับประกันวินำศภัยทุกประเภทเช่นเดียวกัน
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ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก
สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก

ปี 2557
7.8%

ปี 2556
6.9%

ปี 2555
9.8%

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ
บริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้าของบริษัทในเครือ เช่น กลุ่มลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ
4. การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงขยายงานในช่องทางการจาหน่ายเดิม และสานต่ อโครงการขยายงาน
ต่างๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งดาเนินการปรับระบบงานและวิธีการทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารช่องทางการจาหน่าย
สาหรับช่องทางการจาหน่ายของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 ช่องทาง คือ
4.1 ขายผ่านตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
บริษัทฯ มีตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ ณ สิ้นปี 2557 รวมทั้งสิ้น 2,033 คน กระจำยอยู่ใน
ทุกภูมิภำคทั่วประเทศ ถือเป็นแหล่งงำนที่มีบทบำทอย่ำงมำกต่อกำรขยำยงำนของบริษัทฯ ตลอดจนเป็น
ผู้ให้คำแนะนำด้ำนประกันวินำศภัยต่อผู้เอำประกันภัย ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในกำร
คัดเลือกตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ โดยกำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกและประเมินผลงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมทั้งมีแผนกำรอบรมพัฒนำตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำให้มีควำมรอบรู้ และ
สำมำรถให้คำปรึกษำด้ำนประกันภัยแก่ลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร โดยผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนของบริษัทฯ
จะต้องเป็นผู้มีใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย และมีคุณสมบัติตรงตำมที่กฎหมำยกำหนด
4.2 ขายผ่านนายหน้านิตบิ ุคคล
บริ ษัทฯ มีน ำยหน้ ำนิ ติ บุค คล ณ สิ้น ปี 2557 รวมทั้งสิ้น 294 รำย โดยนำยหน้ ำนิติ บุคคลจะ
ให้บริกำรโดยตรงแก่ผู้เอำประกันภัย ตั้งแต่กำรแนะนำประเภทกำรประกันภัย กำรเรียกร้องค่ำสินไหม
ทดแทน ตลอดจนกำรจัดเก็บเบี้ยประกันภัย
4.3 ขายผ่านสถาบันการเงิน
บริษัทฯ มีกำรขำยผ่ำนสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ โดยเน้นกำรประสำนควำมร่ว มมืออย่ำงใกล้ชิด
โดยเฉพำะกำรจำหน่ำยกรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพทั่วประเทศ (Bancassurance)
ซึ่งที่ผ่ำนมำมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงมำกอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้พัฒนำกรมธรรม์ให้เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย มีควำมคุ้มครองและอัตรำเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซับซ้อนง่ำยต่อกำรเสนอขำยของพนักงำน
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ธนำคำร ตลอดจนฝึก อบรมควำมรู้ ด้ ำนประกัน ภัย ให้แก่ พนั ก งำนธนำคำร เพื่อให้ สำมำรถน ำเสนอ
กรมธรรม์ให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้อง
4.4 ลูกค้าโดยตรง
คือ ลูกค้าที่ติดต่อขอซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรงและบริษัทฯ ให้บริการและดูแลโดยตรง
ช่องทางการจาหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับ
จานวน
- ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา

สัดส่วนของเบี้ยประกันรับโดยตรง

2,033

18.4%

294

23.5%

- สถาบันการเงิน

24

26.8%

- ลูกค้าโดยตรง

-

31.3%

- นายหน้านิติบุคคล

ภาวะการแข่งขัน
ในปี 2557 ธุรกิจประกันวินำศภัยมีจำนวนบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น 63 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดส่วน
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงถึงร้อยละ 61.0 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินำศภัยทั้งหมด
อัตราการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ปี 2557
(เบือ้ งต้น)
(ก่อนปรับปรุง)

ปี 2556

ปี 2555

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)
ตลาดประกันวินาศภัย

15,155.4
0.6

15,057.8
21.1

12,432.9
22.8

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)

205,247.5
1.1

203,077.6
13.1

179,480.0
29.3

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
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ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ประเภทการรับ
ประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยยานยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

อันดับที่

ปี 2557

อันดับที่

ปี 2556

อันดับที่

ปี 2555

2
5
4
2
3

14.5
6.2
5.6
9.4
7.4

2
6
4
2
3

12.6
6.4
4.9
9.5
6.9

(เบือ้ งต้น)
(ก่อนปรับปรุง)
2
5
4
2
3

14.4
6.4
5.7
9.2
7.4

ที่มา: คปภ. ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

จำกปัจจัยลบทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ทำให้ธุรกิจประกันวินำศภัยในปี 2557 มีกำรแข่งขันเชิงรุกอย่ำง
มำกและมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประกันภัยรถยนต์ เนื่องจำกปริมำณ
รถยนต์ ใ หม่ที่ เ ข้ำ สู่ต ลำดมีจ ำนวนลดลงมำก โดยกำรแข่ง ขัน มี ทั้ง ใน รู ปแบบของกำรตั ด รำคำเบี้ ย
ประกันภัย และปรับลดควำมคุ้มครองลงเพื่อให้เสนอรำคำเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง นอกจำกนี้ ในปีดังกล่ำว
บริษัทประกันภัยหลำยแห่งได้ขยำยตลำดประกันภัยรถกระบะและรถเพื่อกำรพำณิชย์มำกขึ้น เนื่องจำก
เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจน้อยกว่ำรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นรถที่
จำเป็นต้องใช้ในกำรขนส่งสินค้ำและกำรประกอบธุรกิจ และต่ำงมองเห็นโอกำสกำรเติบโตจำกธุรกิจ
โลจิสติกส์ทมี่ ีแนวโน้มจะขยำยตัวรองรับกำรเปิด AEC ในปีหน้ำ
สำหรับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) นั้น เน้นขยำยงำนด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภำพ
ในกำรเติ บโต ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ขำยผ่ำนช่องทำงกำรจำหน่ำยที่หลำกหลำย เพื่อกำรเข้ำถึงลูก ค้ำให้
ได้มำกที่สุด เช่น ขำยผ่ำน Telemarketing ขำยผ่ำนควำมร่วมมือกับตัวแทน นำยหน้ำ และพันธมิตรทำง
ธุรกิจ ขำยผ่ำนช่ องทำง Bancassurance ขำยผ่ำนเว็บไซต์ เป็น ต้ น นอกจำกนี้ บริษั ทฯ ยั งคงให้
ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนและกำรให้บริกำรลูกค้ำให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยนำ
ระบบเทคโนโลยี Business Process Improvement เข้ำมำใช้ปรับปรุงงำนทั้งด้ ำนรับประกัน ภัยและ
สินไหมทดแทน และมีกำรพัฒนำ BKI iCare Application เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย
หรือแจ้งเคลม ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ และแทบเลต ได้อย่ำงสะดวกมำกขึ้น อีกทั้งเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อใน
กำรแจ้งรำยละเอียดอุบัติเหตุรถยนต์ผ่ำนทำง LINE และ WhatsApp ด้วย
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ทั้งนี้ หำกมองแนวโน้มอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันของธุรกิจประกันวินำศภัย คำดได้ว่ำ
บริษัทประกันวินำศภัยน่ำจะมีจำนวนลดน้อยลงในอนำคต ผลจำกกฎกำรเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำของบริษัท
ประกันวินำศภัย จำก 30 ล้ำนบำท เป็น 500 ล้ำนบำท ภำยในระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งหำกบริษัทใดไม่สำมำรถ
เพิ่มทุนหรือปฏิบัติตำมกฎกำรดำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง หรือ Risk Based Capital (RBC) ได้
จะต้องเตรียมแนวทำงอื่นรองรับ เช่น กำรควบรวมหรือหำพันธมิตรทำงธุรกิจรำยใหม่ ซึ่งกฎดังกล่ำวจะ
ทำให้บริษัทประกันวินำศภัยขนำดเล็ก มีโอกำสดำเนินธุรกิจได้ยำกขึ้น นอกจำกนี้ กำรควบรวมกิจกำร
อำจจะเนื่ องด้ว ยเหตุผลเพื่อ ผนวกจุด แข็งของแต่ ละบริษัท ประกัน วิน ำศภัย เข้ำด้ ว ยกันและเพิ่มควำม
แข็งแกร่งรองรั บกำรเปิด AEC เช่น กำรควบรวมกิจกำรกับบริษัทในเครือธนำคำรเพื่อเพิ่มช่องทำง
จำหน่ ำยผ่ำนธนำคำร หรือเพิ่มฐำนลูก ค้ำในต่ำงจังหวัดโดยกำรควบรวมกิจ กำรกับบริษัทที่มีสำขำใน
ต่ำงจังหวัดจำนวนมำก เป็นต้น สำหรับแนวโน้มอุตสำหกรรมอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรขำยประกันภัยผ่ำน
ระบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นช่องทำงจำหน่ำยที่มีควำมสำคัญมำกขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ผ่ำนมำเบี้ ยประกันภัยรับ
ผ่ำนช่องทำงนี้มีกำรเติบโตอย่ำงเห็นได้ชัด ซึ่งผันแปรตำมยอดจำหน่ำยสมำร์ทโฟนในไทยที่มีกำรขยำยตัว
อย่ำงมำก
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1. แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่สาคัญคือส่วนของเจ้าของ ซึ่งบริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชาระแล้ว จานวน 1,064.7 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 106.47 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,442.5 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ 18,921.9 ล้านบาท กาไรสะสมจัดสรรแล้วสารองตามกฎหมาย 106.5 ล้านบาท สารอง
อื่น 3,100 ล้านบาท และกาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 3,335.8 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 4,190.3 ล้านบาท ซึ่งมี
องค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนสุทธิ เป็น
ต้น
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
ปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 3,239.8 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 328.5 ล้านบาท นาฝากในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินสุทธิ 2,939.7 ล้านบาท
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 1,163.6 ล้านบาท จากการ
จ่ายเงินปันผล
2. การให้กยู้ ืม
นโยบายการให้กู้ยืม
บริษัทมีน โยบายการให้กู้ยืม โดยพิจารณาการกู้ยืมอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัท
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการได้รับผลตอบแทนที่ดีเท่านั้น แต่ยังพิจารณาความสามารถในการชาระ
หนี้เงินกู้คืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยด้วย โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้กู้ยืมที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556
สาหรับการพิจารณาให้กู้ยืมแก่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้กู้รายย่อยนั้น ปัจจัยสาคัญที่
พิจารณา ได้แก่ การนาเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ประวัติ การชาระคืนเงินกู้ของผู้กู้
ความสามารถของผู้กู้ใ นการจ่ายชาระหนี้คืน โดยจะพิจ ารณาจากกระแสเงิน สดจากการดาเนิน งาน
เงินทุนหรือสินทรัพย์ของผู้ขอกู้ และปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขอื่นที่มีผลกระทบต่อรายได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
อาชีพ รวมทั้งเงื่อนไขในการกู้ นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสาคัญกับทรัพย์สินที่ผู้ขอกู้นามาจานองเป็น
หลักประกันนั้นจะต้องมีคุณภาพและมีมูลค่าเกินหนี้ ซึ่งเป็นการป้องกันการผันผวนของราคาสินทรัพย์
นั้ น หากลูก หนี้ ไม่ส ามารถจ่ ายชาระหนี้ คืน ได้ บริษัทจะน าทรัพย์สิน ดั งกล่าวขายทอดตลาดตามที่
กฎหมายกาหนด
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่จะนามาจานองเป็นประกันนั้น บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 กล่าวคือใช้มูลค่าที่ประเมินโดย
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะ
เดี ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุร กิจ ประกัน ภัยว่าด้ ว ยบุ ค คลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัท และปฏิบัติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 กรณีผู้กู้ยืมเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ราคาซื้อขายของโครงการจัดสรรที่
อยู่อาศัยได้
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การบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม
การให้กู้ยืมมีความเสี่ยงประกอบด้วยปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัย
ความเสี่ยงภายใน ได้แก่ มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ การกระจุก ตัว ของสินเชื่อ ประสบการณ์ของ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเป็นต้น บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้
กาหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติการให้กยู้ ืมและการทานิติกรรม โดยการกาหนดกระบวนการวิเคราะห์ และ
อนุมัติเงินให้กู้ยืมนั้น พนักงานผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้จะดาเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมที่ดีและปลอดภัย มีการกาหนดวงเงิน ให้กู้ยืม และกระบวนการอนุมัติเงินให้กู้ยืม
เป็นลาดับขั้นอย่างชัดเจน
ในการปฎิบัติ งานด้ านเอกสารสัญญามีก ารจั ด เตรียมเอกสาร เพื่ อทานิ ติ ก รรมอย่า งถูก ต้ อ ง
ครบถ้วน และจัดเก็บเอกสารสัญญาและหลักประกันอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานการปฎิบัติง านที่ดี มี
การตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทบทวนและติดตามคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในอนาคต บริษัทได้ปลูกฝังให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ มีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
รวมถึงยึดถือหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และพิจารณาการให้กู้
3. เงินลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทมีนโยบายการลงทุน ที่เน้ นความปลอดภัยของเงินลงทุนเป็น
สาคัญ โดยจะพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทมีการทบทวน
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ สาหรับการลงทุนของบริษัทฯสามารถ
จ าแนกเป็น 3 ส่ว นหลัก คือ ส่ว นแรกเป็น การลงทุ น ในตราสารการเงิน ระยะสั้น ที่มีส ภาพคล่องสู ง
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวดเร็ว คือ เงินฝากสถาบันการเงิน ส่วนที่สองเป็นการลงทุนที่ให้รายได้
คงที่สม่าเสมอ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ และส่วนสุดท้ายเป็นการลงทุนใน
ตราสารทุน ทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ และหน่ว ยลงทุนของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
ต่างๆ อีกทั้งบริษัทยังได้ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันวินาศภัยเพื่อว่าจ้างบุคคลอื่นบริหารการ
ลงทุนแทนในรูปของกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
การลงทุน โดยลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงตราสารทุน
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นอกจากนี้บริษัทฯยังมีเงินลงทุน เพื่อการประกอบธุรกิจ อื่น โดยการขยายการประกอบธุรกิจ อื่ นไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ และเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ AEC ด้วย ทั้งนี้การลงทุนของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่ นของบริษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2556
การลงทุนในตราสารทุน สามารถจาแนกตามลักษณะการลงทุนดังนี้
1. การลงทุนเชิง กลยุทธ์ (Strategic Investment) คือการลงทุนในกิจ การที่เกี่ยวเนื่ องและช่ว ย
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯอันเป็นการส่งเสริมการดาเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ โดยการเข้า
ร่วมทุนหรือซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่ ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
2. การลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ (Long-term Investments in Securities) เป็นการลงทุนซื้อ
ขายหุ้ น ในตลาดหลัก ทรั พย์ โดยพิ จ ารณาจากปัจ จั ยพื้น ฐาน ว่ากิ จ การมี ศัก ยภาพเติ บโตอย่างยั่งยื น
มีความสามารถในการทากาไรและมีฐานะการเงิน ที่แข็งแกร่ง ภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจที่มีค วามผันผวน
ทั้งนี้นโยบายการลงทุน เป็นการถือหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังที่จะได้รับเงินปัน
ผล และกาไรเกินทุน (Capital Gain)
3. การลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ (Short-term Investments in Securities) เป็นการลงทุนซื้อขาย
หุ้น ในตลาดหลัก ทรั พย์เช่น กัน หากจะเน้ น การซื้อขายเพื่อคาดหวังกาไรเกิน ทุน (Capital Gain) ซึ่ง
นอกจากจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของกิจการเป็นสาคัญแล้ว ยังพิจารณาถึงสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาดและอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยเชิงมหภาคอื่นๆ ณ ขณะนั้นเป็นสาคัญด้วย
การลงทุนในตราสารหนี้ สามารถจาแนกตามประเภทผู้ออกตราสารหนี้ได้ ดังนี้
1. การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่มีกระทรวงการคลังค้าประกัน และ
ไม่มีกระทรวงการคลังค้าประกัน บริษัทฯ จะพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ (Coupon Rate) และอายุ
ของพันธบัตร ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทมีการใช้
พันธบัตรดังกล่าวในการประกันตัวผู้ขับขี่รถประกันตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภั ย
วางเป็นสินทรัพย์หนุนหลัง และวางเป็นเงิน สารองที่สานัก งานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยด้วย ดังนั้น จานวนเงินลงทุนในพันธบัตรดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาถึง
ความเพียงพอกับความต้องการดังกล่าวด้วย
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2. การลงทุนในหุ้นกู้เอกชน บริษัทฯ มี นโยบายการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีคุณภาพดีของกิจการที่มี
ความมั่นคงและน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงลาดับที่จะได้รับ
ชาระหนี้ อายุหุ้น กู้ อัต ราดอกเบี้ย (Coupon) อัน ดับความน่ าเชื่อถือของหุ้น กู้และ/หรือผู้ออกหุ้น กู้
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer) จะต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีฐานะ
การเงินและมีชื่อเสียงดี อันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
และหุ้นกู้ต้องมีสภาพคล่องสูง เผื่อในกรณีที่ต้องขายหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน
อนึ่ง บริษัทฯ มักถือตราสารหนี้จนครบกาหนดไถ่ถอนเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
พิจารณาเผื่อกรณีที่ต้องขายหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด โดยพิจ ารณาความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย (Interest
Rate Risk) โดยคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า ตราสารหนี้
ให้ผันผวนได้ รวมถึงค่าเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ในอนาคตที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า หากมีการ
ปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
ตามหลักพื้นฐานของการเงินการลงทุนนั้น การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ สูง ย่อมมีความเสี่ยงสูง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถลดและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้
โดยบริษัทฯมีก ารกาหนดนโยบายการลงทุน และนโยบายการประกอบธุรกิจอื่นที่ผ่านการอนุ มัติจาก
คณะกรรมการบริษัท มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน และปฎิบัติงานตามระเบี ยบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน
ในหลักทรัพย์ ซึ่งกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับจนถึงประธานคณะ
ผู้บริหาร จนถึงคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัทฯ เข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยง และได้ใช้
นโยบายการบริหารจัดการลงทุนที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบั ติมาโดยตลอด เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ได้แก่ การเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับและกิจการที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง
มีการกาหนดหลัก ทรัพย์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จ ะลงทุนได้ (Stock Universe) รวมถึงมีการจัดสรรการลงทุน
(Asset Allocation) และกระจายการลงทุน (Diversification) ตามประเภทสินทรัพย์และตามหมวดธุรกิจ
นอกจากนี้จะติดตามทบทวนความเหมาะสมในการลงทุนให้เป็นปัจ จุบัน โดยมีหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการลงทุนโดยเฉพาะ ได้แก่ สานักการลงทุน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน
คณะผู้บริหาร
สาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับคุณภาพและความรู้
ของบุคลากรด้านนี้ โดยได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯได้มีการส่ง
บุคลากรเข้าอบรมและสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ และหลักสูตรที่
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เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ด้านการลงทุนมีประสิทธิภ าพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีพนักงานซึ่งสอบผ่านหลักสูตร CISA (Certified
Investment and Securities Analyst) ระดับ 3 หรือหลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ระดับ 3
โดยเป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์และการลงทุนที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับ โดยทั่วไป ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่พร้อมที่จะบริหารจัดการการลงทุนได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติ งาน ด้ านนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติ นโยบาย กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปลูก ฝังให้พนัก งานยึดมั่น ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด
ความสามารถในการดารงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ
ปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,778.8 ล้านบาท โดยเบี้ยประกัน ภัย เบ็ดเตล็ดและ
ประกันภัยรถยนต์ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ส่วนการประกันอัค คีภัย ประกัน ภัยตัวเรือและประกันภัย
สินค้ามีอัต ราการเติบโตติด ลบ โดยเบี้ยประกัน ภัย เบ็ดเตล็ดมีสัดส่วนร้อยละ 43.7 เพิ่มขึ้น กว่าปีก่อน
ส่วนหนึ่งมาจากการขยายงานของช่องทางธุรกิจนายหน้า โดยเฉพาะการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดที่
มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นมากจากปีก่อน และเบี้ยประกันรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 42.5
เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย อันเนื่องมาจากมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยจากช่องทางธุรกิจสาขาและการ
ร่วมทุน ผ่านช่องทาง Bancassurance อีกทั้งช่องทางธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งมีการเข้าร่วมโครงการกับคู่
ค้าบางรายทาให้มีเบี้ยประกันภัยใหม่เพิ่มขึ้น และช่องทางธุรกิจตัวแทน ซึ่งมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัย
ทั้งกลุ่มนายหน้าบุคคล และกลุ่มตัวแทน ทั้งนี้ การประกันภัยประเภทอื่ นนอกเหนือจากการประกันภัย
เบ็ดเตล็ดและประกันภัยรถยนต์ มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 13.8 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
หน่วย : ล้านบาท
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
สาหรับอัตราความเสียหายในส่วนของบริษัทฯ ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 53.3 ต่ากว่าปี 2556 ซึ่งอยู่
ในระดับร้อยละ 54.4 โดยความเสียหายที่ลดลงเป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้บันทึกรับรู้ความเสียหายที่เกิด
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จากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ไว้ในปี 2555 เป็นจานวนมากแล้ว โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิด
จากการรับประกันอัคคีภัยและการรับประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
อัตราความเสียหายจากการรับประกันภัย
หน่วย : ล้านบาท
2557
เบี้ย
ประเภท ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้
อัคคีภัย
1,064.6
ภัยตัวเรือ
15.4
ภัยสินค้า
209.0
ภัยรถยนต์
6,378.3
ภัยเบ็ดเตล็ด 3,160.5
รวม
10,827.8

2556

2555

เบี้ย
เบี้ย
ค่า
Loss
ค่า
Loss
ค่า
Loss
ประกันภัย
ประกันภัย
สินไหม Ratio
สินไหม Ratio
สินไหม Ratio
ที่ถือเป็น
ที่ถือเป็น
ทดแทน (%)
ทดแทน (%)
ทดแทน (%)
รายได้
รายได้
246.9 23.2 1,062.8 709.6 66.8 1,152.4 3,498.4 303.6
9.0 58.4
12.8
17.5 136.4
17.4
6.9 39.7
68.8 32.9
236.2
93.0 39.4
240.8
86.9 36.1
4,221.1 66.2 5,716.2 3,529.2 61.7 4,363.3 2,511.1 57.6
1,228.2 38.9 3,028.0 1,121.6 37.0 2,567.0 1,484.0 57.8
5,774.0 53.3 10,056.0 5,470.9 54.4 8,340.9 7,587.3 91.0

สภาพคล่อง
นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่อง โดยจัดการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย
ให้มีความสมดุลและสอดคล้องกัน โดยบริษัทฯ จะดารงสภาพคล่องในรูปเงินสดไว้ให้ น้อยที่สุดแต่ ก็
เพียงพอกับการจ่ายเงินตามภาระผูกพันซึ่งมีกาหนดการจ่ายที่แน่นอน สภาพคล่องอีกส่วนจะอยู่ในรูปการ
ลงทุนระยะสั้นเพื่อเป็นเงินสารองสาหรับรายจ่ายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบล่วงหน้าหรือทราบว่า
เกิดแต่จานวนเงินยังไม่แน่นอน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการบริหารสภาพคล่อง ปัจจัยที่พิจารณามีดังนี้
1. การประมาณการกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่าย
กระแสเงินสดรับ บริษัทฯ ได้ดาเนินการเร่งรัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่อง
ทางการชาระเบี้ยประกันภัยเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน นายหน้า ให้สามารถนาเงินเข้า
บัญชีได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์และช่องทางอื่น ในส่วนรายได้จากการลงทุน
ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ การผ่อนชาระคืนเงินกู้ จะสามารถประมาณการจานวนเงินและระยะเวลา
ได้ค่อนข้างแน่นอน ในด้านกระแสเงินสดจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่บริษัทฯ สามารถประมาณจานวน
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เงินและกาหนดวันจ่ายเงินที่แน่นอนได้ ผู้บริหารสภาพคล่องจะใช้ข้อมูลดังกล่าวและประสบการณ์ของ
ผู้บริหารเงิน ในการบริหารกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการสภาพคล่อง และ
สามารถนาเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหาประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
2. การบริหารจัดการเงินลงทุนระยะสั้น
บริษัทฯจะถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการเงินสด
ในธุรกิจของบริษัท สินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนนี้ เช่น เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน โดยบริหาร
ระยะเวลาครบกาหนดของเงินฝากสถาบันการเงินให้มีการทยอยครบกาหนดในแต่ละเดื อนตามความ
เหมาะสม อีก ทั้งหลัก ทรั พย์ใ นความต้ องการของตลาดที่บริษัทลงทุน อยู่ก็มีสภาพคล่องสูงสามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที หากมีความต้องการใช้เงินสดเกินกว่าที่ประมาณการไว้
นอกจากนี้ บริ ษัทฯ ยังได้มีแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง เพื่อรองรับความ
ต้องการเงินสดหมุนเวียน ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ระยะสั้น (Short-term Loan) ของธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯจะเบิกใช้วงเงินตามความจาเป็น ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือ
รองรับอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี –
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจประกันภัยได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในประเทศและ
ปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ อาทิ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
GDP (Gross Domestic Product) ของประเทศที่ต่ากว่าการคาดการณ์อย่างมาก การใช้จ่ายภาครัฐที่ล่าช้าอัน
เป็นผลมาจากการภาวะทางการเมืองที่ไม่แน่นอน รวมไปถึงการส่งออกของประเทศที่ยังคงมีแนวโน้ม
ขาดดุ ลการค้า ทั้ง นี้ บริ ษัทฯ ยังคงต้ อ งเผชิญความเสี่ยงที่สาคัญ 2 ด้ าน ได้ แก่ ความเสี่ยงจากธุรกิ จ
ประกันภัย และ ความเสี่ยงจากการลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง และได้มีการจัดการ
ความเสี่ยง ตลอดจนติดตาม ดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแล
ธุรกิจในภาพรวมให้มีความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดแู ลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงทั้งด้านการประกันภัยและความเสี่ยงจากการลงทุน ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย
คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทุน ซึ่งทาหน้ าที่ก ากับดู แลการประกอบธุรกิจ ให้เป็น ไปตามนโยบายของบริษัทฯ อีก หน้าที่หนึ่ ง
เป็นต้น
1.ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย
1.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (Insurance Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การกาหนดเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายจริงที่เกิดขึ้น
การรับประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูงหรือกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป การทาประกันภัยต่อที่
ไม่เพียงพอ รวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงมีจานวนสูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้และการจัดการ
สินไหมทดแทนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
จากความเสี่ยงดังข้างต้น บริษัทฯ จึงมีการบริหารความเสี่ยงโดยการจัดให้มีกระบวนการพิจารณา
รับประกันภัยที่รอบคอบ มีการกาหนดเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง อีกทั้ง
ยังมีการควบคุมและติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไข
ความคุ้มครองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น แม้ว่าเหตุก ารณ์ม หา
อุทกภัยปี 2554 จะผ่านไป และได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุ การณ์ดังกล่าวค่อนข้างครบถ้วน
แล้ว แต่ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติยังคงเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยังคานึงถึง ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังคงทา
การพิจารณาวงเงินความรับผิดสาหรับภัยธรรมชาติ รวมถึงการกาหนดเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมตาม
ความเสี่ยงภัยที่แท้จริง
บริษัทฯ ยังคานึงถึงการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการทาประกันภัยต่อ โดยกระจาย
ความเสี่ยงในการรับประกันภัย และมีการโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยเน้นบริษัทรับ
ประกันภัยต่อที่มีความแข็งแกร่ งทางการเงินเป็น หลัก อีกทั้งยังจัดให้มีสัญญาประกันภัยต่อแบบความ
หน้า 31

56-1-57
เสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) อันเป็นเครื่องมือสาคัญในการป้องกันและควบคุมเสี่ยงภัย ไม่ให้เกิด
ความผันผวนและกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ
ด้ านการจัด การสิน ไหมทดแทน บริษัทฯ มี ค ณะกรรมการจัด การสิน ไหมทดแทน ก าหนด
นโยบายการจัดการค่าสิน ไหมฯ กากับ ดูแล ติ ดตามสถานะของการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน เช่น
กาหนดนโยบายและขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้มีความรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการ
พิจารณาเคลมอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้า รวมถึงการกากับดูแลเพื่อให้
แน่ใจว่าบริษัทฯตั้งสารองค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้
คุณภาพการให้บริการการจ่ายด้านสินไหมทดแทนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า
1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) จากธุรกิจประกันภัย
- ความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไม่ได้รับชาระหนี้ตามสัญญาจากบริษัทรับประกันภัยต่อตามภาระ
ผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ โดยมีสาเหตุมาจากฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงของบริษัทรับประกันภัยต่อ ทาให้
บริษัทฯ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่มีผู้รับประกันภัยต่อ
จานวนหนึ่ งที่มีค วามสามารถรั บประกันภัยต่ อในจานวนเงินที่ลดลงเนื่องจากการถูกลดอัน ดับความ
น่าเชื่อถือ หรือเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อไม่ประสงค์จะรับประกันภัยต่อ หรือรับประกันภัยต่อในจานวน
ที่จากัด
สาหรับแนวทางในการดูแลความเสี่ยงด้านนี้นั้น บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาฐานะการเงิน และ
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ และมีการทาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ
หลายรายที่เชื่อถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยกระจายความเสี่ยง
ได้ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดยหน่วยงานที่มีความรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
- ความเสี่ยงในด้านการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย
ความเสี่ยงในด้านการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็นความเสี่ยงที่มาจากการที่ผู้เอาประกันภัยอาจ
ไม่ชาระเบี้ยประกันภัย หรือตัวแทนและนายหน้าที่ทาหน้าที่เก็บเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า แต่ไม่ชาระค่า
เบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กาหนด ทาให้บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ย
ประกันภัยค้างชาระและอาจก่อให้เกิดหนี้สูญต่อบริษัทฯได้
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากทั้งผู้เอา
ประกันภัย ตัวแทน และนายหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงกาหนดให้ตัวแทนและนายหน้านาหลักทรัพย์มาค้า
ประกันตามวงเงินที่บริษัทฯ กาหนด
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2. ความเสี่ยงจากการลงทุน
2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ
รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง (Credit Rating)
บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
- เงินให้กู้ยืม จะพิจารณาถึงฐานะการเงิน และความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ ตาม
มาตรฐานการวิเคราะห์สิน เชื่อที่ดี พร้อมกาหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value)
ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
- ตราสารหนี้ บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่าระดับเพื่อการ
ลงทุน (Investment Grade) เลือกประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้ พร้อมทั้งมีการ
ทบทวนฐานะการเงิน ตลอดจนความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารหนี้
อย่างสม่าเสมอ
2.2 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่กระจายการลงทุน โดยอาจเลือกลงทุนในตราสารอย่างใดอย่าง
หนึ่ง บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป เมื่อเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่มดังกล่าวจะทา
ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก
บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายการลงทุนในประเภทของสิน ทรัพย์ต่างๆ
และเลือกลงทุนในหมวดอุต สาหกรรมที่หลากหลาย ภายใต้ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตาม
กฎเกณฑ์ที่ออกโดยองค์กรกากับดูแล
2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็น ความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้น กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเปลี่ยนสิน ทรัพย์เป็น เงิน สด หรือ ไม่
สามารถจัดหาเงินสดได้ หรือสามารถจัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง
ในด้านการลงทุน บริษัทฯ เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด สภาพคล่องสูง
และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนสารอง ได้แก่วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้น กับ
ธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนใช้ข้อมูลการบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงิน ตามภาระผูกพัน
ต่างๆ ทาให้บริษัทฯ ทราบถึงกระแสเงินสดที่ต้องใช้ในแต่ละวัน
2.4 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายจากการผันผวนของปัจจัยในตลาดทุน ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน อันส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน อันได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน
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เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังนี้
- ด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุน ที่ผู้ออกมี
ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการทากาไร และมีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ถือครองตราสารทุนไว้เพื่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความผันผวน
ของราคาตราสารทุนได้
- ด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ทาการติด ตามการก าหนดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และอัต ราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ อย่างใกล้ชิด เพื่อ
กาหนดระยะเวลาการลงทุน (Duration) ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัต ราดอกเบี้ย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตราสาร
หนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้มีจานวนเงินที่ครบกาหนดทุกๆเดือน
ในจานวนที่ใกล้เคียงกัน ทาให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริหารกองทุนอาจใช้
เครื่องมือทางการเงิน ในการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัต ราแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ย นอัต รา
ดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest
Rate Swap) และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อปรับลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด
นอกจากนี้ บริษัทฯมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน ด้วยวิธีการประเมินและแบบจาลองต่างๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis,
Stress Test เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะยังคงมีฐานะการเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับ ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นได้
3. ความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร
3.1 ความเสี่ยงด้ านความไม่สัมพัน ธ์กัน ระหว่างสิน ทรัพย์และหนี้ สิน (Asset and Liability
Management)
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างระยะเวลาและจานวนสินทรัพย์ลงทุนกับ
ระยะเวลาและจานวนหนี้สินตามภาระผูกพันของทางบริษัทฯ ได้แก่ เงินสารองค่าสินไหมทดแทน และ
เบี้ยประกัน ภัย ที่ยังไม่ถือเป็น รายได้และเบี้ยประกัน ภัยรับล่ว งหน้ า ดั งนั้น บริษัทฯ จึงทาการบริหาร
ความเสี่ย งโดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนเงิ น ลงทุน ให้ ส อดคล้ อ งกับ หนี้ สิ น หลั ก ของบริ ษั ท ฯ
ทัง้ 2 ประเภทดังกล่าว
3.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสี่ยงจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร เป้าหมาย และปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน ซึ่ง
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ส่งผลต่อฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาคู่ค้า
รายใหญ่
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ จานวนเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนกล
ยุทธ์ การแข่งขันรุนแรงจากบริษัทประกันภัยในประเทศและต่างประเทศ สัดส่วนรายได้ที่ไม่ตรงตามแผน
กลยุทธ์ การพึ่งพิงรายได้เบี้ยประกันภัยจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์โดยวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษทั ฯ
และวางแผนการด าเนิ น งานตั้ งแต่ ร ะดั บองค์ก รไปจนถึ ง ระดั บหน่ ว ยงาน อีก ทั้ งยั ง มีก ารสรุ ปการ
ดาเนินการตามแผนกลยุท ธ์ แสดงสถานะความสาเร็จของแผนงาน พร้อมทั้งกาหนดสัญญาณเตือนใน
กรณีที่มีผลการดาเนิน งานมีแนวโน้ มไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ใ ห้
สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง ภาวะการแข่งขัน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดระบบงานภายในทั้งด้านการ
จัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน
ให้มีความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งเผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคานึงถึงความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากจานวนบริษัทรับ
ประกันภัยต่ างประเทศที่เข้ามาด าเนิ นธุรกิจ ภายในประเทศจะมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทรับประกันภัย
ต่างประเทศที่มีค วามมั่นคงและมีค วามแข็งแกร่งทางการเงินสูง ส่งผลให้ภาวะการแข่งขัน ทางธุรกิจ
รุนแรงขึ้น และทาให้รายได้จากการรับประกันภัยของบริษัทฯ อาจลดลงหรือไม่เป็นไปตามคาดการณ์ได้
บริษัทฯจึงด้มีการเตรียมความพร้อม โดยมีก ารขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดที่ใกล้กับ
พรมแดนระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายพร้อมกับจัดทาแผนการตลาด
รองรับเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศ อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนประกอบธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ
3.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นได้จากการดาเนิ นงานในทุก ส่วนงานของบริษัทฯ อันเกิดจากความไม่
พร้อม ความไม่พอเพียง หรือความบกพร่องของบุคลากร กระบวนการการทางาน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งอาจรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายและปัจจัยภายนอกบริษัทฯ ด้วย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน
รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการทางานแต่ละด้านเพื่อให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการวางระบบให้
พนักงานสามารถทางานทดแทนกันได้ ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทาให้การดาเนินงานเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในความรู้ในทุกสาขาวิชาความรู้ที่
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เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกาหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารความ
เสี่ ยงด้ า นปฏิบั ติ ก ารของหน่ ว ยงานตนเอง พร้ อมทั้ง ยัง ปลู ก ฝั งความเข้า ใจเกี่ ยวกับ ความเสี่ ยงด้ า น
ปฏิบัติการในระดับพนักงาน อันรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ มีการจัดทาแผน
รองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยมีสถานที่ทางานสารองและศูนย์
ข้อมูลสารองที่พร้อมใช้ได้ทันที และมีก ารรวมศูนย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ข องพนั กงานเชื่อมมาจาก
ส่วนกลาง (Server) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และทาให้ธุรกิจของบริษัทฯ
สามารถดาเนินต่อไปได้ แม้ต้องเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
4.1.1 ที่ดินและอาคาร
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ใ นที่ดินรวม 37 แปลง มีมูลค่าตามบัญชีรวม
191,380,326 บาท ส่ว นอาคาร, อาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน มีมูลค่าตามบัญชีรวม
551,858,131 บาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 92 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จากสมาคมไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯตั้งแต่เดือนตุลาคม 2537
อายุการเช่า 33 ปีขณะนี้เหลืออายุการเช่า 13 ปี ซึ่งที่ดินดังกล่าวบริษัทฯใช้เป็นที่ตั้งอาคารสานักงานใหญ่
4.1.2 เงินให้กยู้ ืม
นโยบายการให้กู้ยืม
นโยบายการให้กู้ยืมของบริษัทฯที่สาคัญคือจะให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ที่มีประวัติดี มีความสามารถในการ
สร้างรายได้ เพื่อผ่อนชาระคืน เงิน ต้ น ในการกู้ยืมจะต้องมีอสังหาริมทรัพย์มาจดทะเบียนจานองเป็น
ประกันโดยหลักทรัพย์จานองจะมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯจะได้รับชาระหนี้โดยสิ้นเชิง ในการให้กู้ยืมแก่
บุคคลธรรมดาเพื่อซื้อบ้านไว้อยู่อาศัย บริษัทฯจะพิจารณาอายุ อาชีพ รายได้ เงินออมและวงเงินให้กู้ต่อ
มูลค่าหลักประกัน
ในการให้กู้ยืมอื่นๆนอกจากเพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทฯจะพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่
นามาขอกู้ ประวัติของผู้บริหาร ประสบการณ์ในอดีต ฐานะการเงินของผู้ขอกู้ตลอดจนสัดส่วนหนี้สิน
ต่อทุน
นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่าบริษัทฯจะได้รับชาระหนี้ไม่เพียงพอกับมูลหนี้ บริษัทฯจะพิจารณาตั้งสารอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วยได้แก่ประวัติการชาระหนี้ ฐานะการเงินของ
ลูกหนี้ ตลอดจนมูลค่าหลักประกัน โดยเกณฑ์การตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะบันทึกตามผลต่าง
ของมูลหนี้(หมายถึง ผลรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชาระ) กับราคาประเมินมูลค่าหลักประกันซึ่ง
ราคาประเมิน มูล ค่าหลั ก ประกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย คือ ราคาประเมินที่ทาการประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่
ได้ รั บความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์โดยทาการ
ประเมินมาไม่เกิน 36 เดือน
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นโยบายการระงับการรับรู้รายได้
รายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยสาหรับระยะเวลาหลังจากที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 6
เดือน บริษัทฯจะหยุดรับรู้รายได้ และจะนาดอกเบี้ยส่วนนั้นมารวมคานวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ได้รับชาระหนี้ เมื่อเข้าเกณฑ์ดังนี้ คือ คาดหมายว่าจะไม่สามารถได้รับชาระหนี้หรือมีกรณีให้เห็น
ชัดเจนว่าลูกหนี้ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพอที่จะชาระหนี้ เป็นต้น
นโยบายในการปรับโครงสร้างหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้เป็นการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาเพื่อให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับชาระเงินกู้ยืม
คืนได้มากที่สุด หรือเพื่อให้ลูกหนี้สามารถอยู่รอดเพื่อชาระหนี้ได้ ด้วยภาระผูกพันที่ไม่มากเกินไปจนเป็น
อุปสรรคต่อการฟื้นตัวของกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้อาจกระทาได้โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขการ
ชาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ได้แก่ การลดอัตราดอกเบี้ย การขยายเวลาชาระหนี้ออกไป การจัดให้ลูกหนี้ผ่อน
ชาระตามกระแสเงินสดของลูกหนี้โดยลูกหนี้ต้องพิสูจน์ว่าประสบปัญหาการไม่สามารถผ่อนชาระหนี้ได้
โดยแท้จริง
4.1.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ในการลงทุน บริ ษัทฯ มีน โยบายหลัก คือเน้ น ความมั่น คงปลอดภัยของเงิน ลงทุน โดยมีก าร
กระจายการลงทุนและเลือกลงทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ
ยอมรับได้ การลงทุนของบริษัทฯ มักจะเป็นการลงทุนระยะยาว ได้แก่ การลงทุนที่ ให้ผลตอบแทนคงที่
อาทิ เช่น หุ้น กู้ พั น ธบั ต ร จนครบก าหนดไถ่ ถอน นอกจากนี้ ยั งลงทุน ในหุ้น ที่จ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์และหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์
การบันทึกมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ถือตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยจัด
ประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย กล่าวคือผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนจะแสดงในส่วนของ
เจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน ในส่วนของหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนทั่วไปแสดงไว้ใน
ราคาทุน
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษัทฯ กาหนดให้มีกระบวนการพิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ
ทางเศรษฐกิจที่อาจกระทบต่อตราสารที่บริษัทจะลงทุนได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าการพิจารณาโดยละเอียด
รอบคอบโดยใช้ข้อมูลที่ครบถ้วนนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารที่บริษัทฯ
ใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการลงทุนนั้น เป็นข้อมูลซึ่งรวบรวมมาจากหน่วยงานทางด้าน
เศรษฐกิจ สถาบันวิจัย ตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจตลอดจนพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับโลก
ระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรม และระดับหลักทรัพย์
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ในด้านตราสารทุน เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุน บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนระยะยาว
และวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อ
หุ้น อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผล และมีกำรประเมินควำมเสี่ยงของ
กำรลงทุนด้วย
สาหรับในด้านของตราสารหนี้นั้น บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมีความเสี่ยงต่า รวมถึงลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งออกโดยกิจการซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อที่ดีระดับเพือ่
การลงทุน (Investment Grade) และก าหนดอายุเฉลี่ยและระยะเวลา (Duration) ของตราสารหนี้ ใ ห้
สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อนึ่ง บริษัทฯ ได้ลงทุนบางส่วนผ่านกองทุน
ตราสารหนี้ด้วย
การตั้งสารองค่าเผื่อการด้อยค่า
เพื่อให้สิน ทรัพย์สะท้อนมูลค่าที่ควรจะเป็น บริษัทฯ มีการติดตามและสอบทานเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด หากมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน เช่น กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมากหรือตราสารหนี้ซึ่งมีส่วนที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับ
ชาระ เป็นต้น บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่างนั้นเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การลงทุนในบริษัทร่ วมเป็นการลงทุน ที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 แต่ ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ าย โดยบริษัทฯ สามารถก าหนดนโยบายการบริหารและการ
ดาเนินงานผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปัจจุบันบริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศซึ่งประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและช่วยสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งนอกจำกมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย
โอกำสกำรทำธุรกิจในต่ำงประเทศ แล้วบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกำรลงทุนระยะยำว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใน
รูปเงินปันผลและกำไรเกินทุนด้วย
4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน
บริ ษัทฯ ไม่ได้มีก ารทารายการระหว่างกัน ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สิน อัน ต้องมีก าร
ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่ได้มีการได้ มาหรือจาหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงปี พ.ศ.2556
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ ไม่มขี ้อพิพาททางกฎหมาย หรือคดีฟ้องร้องในลักษณะใด ๆ ที่มีผลกระทบทางด้านลบ
ต่อทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอืน่
6.1 ข้อมูลทั่วไป
6.1.1 รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษทั

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษทั เลขที่

0107536000625

ประเภทธุรกิจ

รับประกันวินาศภัย

ที่ตั้ง : สานักงานใหญ่

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 การลงทุนในบริษทั อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ลงทุนโดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10.0 ขึน้ ไปของจานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้วของบริษัทนั้น ดังต่อไปนี้
ร้อยละของ
ลาดับ
ชื่อ/สถานที่ตั้ง
ประเภท จานวนหุน้
จานวนหุน้ ที่
ประเภทธุรกิจ
หุ้น
ที่ถือ
ออกจาหน่ายแล้ว
ของบริษัทนัน้
1 บริษัท เอเซียนอินชัวรันส์
อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จากัด
ประกันภัย สามัญ
23,936
41.70
คาร์เรนดอน เฮ้าส์, 2 เชิ้ท สตรีท,
เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม 11, เบอร์มิวด้า
2 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์
(ประเทศกัมพูชา) จากัด (มหาชน)
ประกันภัย สามัญ
962,683
22.92
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม
คั้นดวนเปญ พนมเปญ กัมพูชา
3 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์
อินเวสท์เมนท์ จากัด
ประกันภัย สามัญ 15,210,000
19.50
ชั้น 16 เวิลด์ไวดเฮ้าส์ ,
19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง
4 บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จากัด
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 10
ธุรกิจบริการ
สามัญ
1,159,950
19.33
ถนนราชดาริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เฉพาะกิจ
10330
5 บริษัท พีที เอเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล
อินเวสอินโด จากัด
วิสมา เอเซีย แอลที. 12 เอ, เจแอล.
ประกันภัย สามัญ
6,080,000
19.00
เลทเจน เอส.ปราแมน คาว์. 79,
ศลีปิ - จาการ์ตา บาราท.
6 บริษัท พี ซี ที เอเซียอินชัวรันส์ จากัด
43-47 ถ.ล้านช้าง บ้านหัสดีใต้
ประกันภัย สามัญ
237,500
19.00
อาเภอจันทะบุลี เวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ลาดับ

7

8

9

10

11

ชื่อ/สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จากัด
พัฒนา
23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท คลอง
อสังหาตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ10110
ริมทรัพย์
บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้
นายหน้า
(ประเทศไทย) จากัด
ประกันวินาศ
29 อาคารวานิสสา ชั้น 20 ซอยชิดลม
ภัย
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด
(มหาชน)
การแพทย์
33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ)
คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จากัด
นายหน้า
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/
ประกันวินาศ
ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10 ถนนสาทรใต้
ภัย
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส
จากัด
ลีสซิ่ง
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 8
ถนนปั้น สีลม บางรัก กรุงเทพฯ10500

ประเภท
หุ้น

จานวนหุน้
ที่ถือ

ร้อยละของ
จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
ของบริษัทนัน้

สามัญ

405,000

15.00

สามัญ

6,000

15.00

สามัญ

106,760,417

14.62

สามัญ

10,000

10.00

สามัญ

60,000

10.00
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6.1.3 บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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

ผู้แทนผู้ถอื หุ้น

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789-90
Email : ernstyoung.thailand@th.ey.com
www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย

สานักงานมนูกิจทนายความ
59/6 ถนนเสือป่า กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 221 6226
โทรสาร 0 2221 3191

ที่ปรึกษาทางการเงิน

-ไม่มี-

สถาบันการเงินที่ตดิ ต่อ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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ความภาคภูมิใจ ปี 2557
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จาก
Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนาของโลก ในระดับ A- (Stable) ซึ่ง
แสดงถึงเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแกร่ง
นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) จาก
สถาบันการจัดอันดับทางการเงิน A.M. Best Company ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
บริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมากที่สุด โดยบริษทั ฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ระดับ
A- (Excellent) สะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน และความมีเสถียรภาพทางการเงิน
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Standard & Poor’s
Counterparty Credit Rating Local Currency
Financial Strength Rating Local Currency
ASEAN Regional Scale
Outlook

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

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

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

ได้รับรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัยติดต่อกันถึง 3 ครั้ง
นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้ง ที่ในปี 2557 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้ รับ
รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็ น เลิศด้ านธุรกิจ ประกัน วิน าศภัย
จากงาน IAIR AWARDS 2014 จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review)
โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
ติดต่อกันถึง 3 ครั้ง ในปี 2556 - 2557 ถือเป็นความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยึดมั่นใน
ความซื่อตรงและยุติธรรมตลอดมา รวมทั้งยังให้ค วามใส่ใจต่อการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ
และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสาคัญ
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
(ก) บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
(ข) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 1,064,700,000 (หนึ่งพันหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสน)
บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จานวน 106,470,000 (หนึ่งร้อยหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 (สิบ) บาท
(ค) บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ
(ง) บริษัทฯ ไม่มขี ้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ
7.2 ผู้ถือหุ้น
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก
รายชื่อ ผู้ถือ หุ้น สูงสุ ด 10 อัน ดั บแรกของบริ ษัทฯ พร้อ มทั้ งจ านวนหุ้ น ที่ ถื อ และสัด ส่ว น
การถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผู้ถอื หุ้น
1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2. HWIC ASIA FUND *
3. นายชัย โสภณพนิช **
4. มูลนิธิชิน โสภณพนิช
5. บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จากัด
6. AIOI INSURANCE CO., LTD.
7. นายเชิดชู โสภณพนิช
8. นายชาตรี โสภณพนิช
9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
10. นายชาญ โสภณพนิช

จานวนหุ้น
10,613,194
6,752,114
4,273,026
3,370,934
3,370,934
2,989,599
2,691,452
2,514,033
2,224,362
2,104,025

สัดส่วนการถือหุน้
(%)
9.97
6.34
4.01
3.17
3.17
2.81
2.53
2.36
2.09
1.98
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หมายเหตุ * มีสถานะเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ทาหน้าที่เป็นผู้ถือ
หลักทรัพย์แทน (Trust Company หรือ Nominee Account) ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด (TSD) แล้ ว ไม่ ส ามารถเปิ ด เผยรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ แ ท้ จ ริ ง (Ultimate
Shareholder) ได้
** นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
คูส่ มรส – นางนุชนารถ โสภณพนิช จานวน 465,746 หุ้น

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้นิยาม
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
จากสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือ
หุ้นรายใดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนี้ บริษัทฯ
จึงไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ต ามนิยามที่ก าหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กลุ่ม ผู้ถือหุ้น
สูงสุด 10 อัน ดั บแรกดังกล่าวไม่มีพฤติ การณ์ที่มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการจัด การหรือการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญแต่อย่างใด
อนึ่ ง สาหรั บกรณีที่กรรมการบริษัทฯ จานวน 2 ท่าน ได้ แก่ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ และนาย
สุวรรณ แทนสถิตย์ ตามที่ปรากฏอยู่ ในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อที่ว่าด้วยโครงสร้างการ
จัด การนั้ น ด ารงต าแหน่ งเป็น ผู้ บริ ห าร (ตามนิ ย ามในประกาศของสานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม
รวมถึงกรณีที่กรรมการบริษัท ฯ ได้แก่ นางณินทิรา โสภณพนิช ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้บริหาร (ตามนิยาม
ในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่
ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นการส่งผู้แทนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน หรือมีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลสาคัญดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นการส่วนตัว
เนื่องจากท่านทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่ และมี คุณ สมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดไว้
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2. บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมสาหรับการทาธุรกรรมบางรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนิน งานของบริษัทฯ กับบุค คลที่อาจมีความขัด แย้ง ดังรายละเอียดที่เปิด เผยในหัว ข้อรายการ
ระหว่างกันแล้ว
3. บริษัทฯ ได้กาหนดกลุ่มกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งมิได้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการที่มา
จากสถาบันการเงิน ดังรายละเอียดที่เปิด เผยในหัวข้อ กรรมการที่มีอานาจลงนามผูก พันบริษัทฯ แล้ว
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทฯ ไม่มกี ารออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุน้ สามัญ
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โดยที่คาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะขยายตัวได้สม่าเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัท ฯ จึงจะ
พยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีเงินได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส) ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท ฯ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ต่อไป
สาหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้
(บาท/หุ้น)

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
ครั้งที่/ปี
18/2554
19/2555
20/2556
21/2557
22/2558

เงินปันผล
ประจาปี
2553
2554
2555
2556
2557

เงินปันผลและหุ้นปันผล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หุ้นปันผล
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

3.75
3.75
3.75
3.75
3.75

4*
-

รวม

12
12
12
16
12

หมายเหตุ * ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 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 ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ อีก 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารอีก 9 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจ ารณาการรับ
ประกั น ภั ย คณะกรรมการจั ด การสิ น ไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า
5 คน และไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้ องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ตามข้อบังคับ
บริษัทฯ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจและสามารถกากับ
ดูแลการด าเนิน กิจการของบริ ษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) มีจานวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จานวน 2 ท่าน และกรรมการ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทจานวน 1 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นจานวน
มากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จานวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละท่าน ในปี 2557 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
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การเข้าร่วมประชุม/จานวนครั้ง ค่าตอบแทน
ที่เชิญประชุม
ประจาปี
2557
1
2
3
4
(บาท) ****

1.) กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาบริษัท
1. นายชัย โสภณพนิช

ประธานกรรมการ
และประธานคณะผู้บริหาร

4/4

-

-

-

622,500

2. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

กรรมการผู้อานวยการใหญ่
และกรรมการธรรมาภิบาล

4/4
4/4

-

-

1/1
-

622,500
75,000
622,500

กรรมการอิสระ

4/4

-

-

-

622,500

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4
4/4
4/4
-

6/6
5/6
6/6

-

-

622,500
309,000
622,500
309,000
622,500
309,000

3/4
4/4
4/4
-

-

1/1
1/1
1/1

-

622,500
72,000
622,500
72,000
622,500
72,000

3. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัท
และที่ปรึกษาบริษัท

2.) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ**
5. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
6. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

7. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

2.2) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา***
8. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

9.นายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการอิสระ
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

10.หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการอิสระ
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***
11. นายวีระศักดิ์ สุตณ
ั ฑวิบูลย์
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(ได้รับการแต่งตั้งมีผล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)

12. นางณินทิรา โสภณพนิช

กรรมการอิสระ
และกรรมการธรรมาภิบาล

รวม

56-1-57
การเข้าร่วมประชุม/จานวนครั้ง ค่าตอบแทน
ที่เชิญประชุม
ประจาปี
2557
1
2
3
4
(บาท) ****
4/4
-

-

-

1/1

2/4
1/1
4 ครั้ง 6 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

622,500
75,000
622,500
75,000
8,838,000

หมายเหตุ : การเข้าร่วมประชุม/จานวนครั้งที่เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญ
ประชุมจานวนรวม 6 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมี
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จานวน 2 ครั้ง
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2560 โดยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ดังรายชื่อที่ปรากฏข้างต้นเป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็น
ผู้บริหารของบริษัท ฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท ฯ ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทางานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่
ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ
** คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2556 มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2556 และครบวาระการดารงตาแหน่ง
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558 ให้ดารงตาแหน่งกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผล
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และครบวาระการดารงตาแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
มีวาระ ดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560
**** ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้งที่ 21 ประจาปี
2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ไว้เป็นจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000.- บาท
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกากับดู แลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อมั่น ใจว่า
ฝ่ายบริหารของบริ ษัทฯ ได้ปฏิบัติ ตามนโยบายที่ได้ รับอนุ มัติ เป้าหมายของการด าเนิ นงานที่นาเสนอ
และมุ่งมั่นในการสร้างผลการดาเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ซึ่งรวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ฝ่ายบริหาร นาไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึง
การทบทวนประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงาน
ประจาปี
2. พิจารณาความเหมาะสมให้คาแนะน าและอนุ มัติ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ที่นาเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสาเร็จ ของการ
ดาเนินงาน
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสม
4. ดู แลให้มีก ระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตาแหน่ งของกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และ
ผู้อานวยการใหญ่ เป็นหัวหน้ าคณะผู้บริหารระดับ สูง เพื่อรับผิดชอบในการดาเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดาเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติ ที่ดี
ของกรรมการและพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย
7. พิจารณามอบอานาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ เพื่อให้
สามารถดาเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว
8. จัดทารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการจัดทารายงานทางการเงินไว้
ในรายงานประจาปี
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และ
ผู้อานวยการใหญ่ รวมทั้งกากับดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูง
10. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษั ท และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
ของเลขานุการบริษัท
11. จัดให้มีช่องทางสาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ เพื่อแจ้งข้อมูล
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนดต่อไป
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12. ดาเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ก าหนดการประชุมไว้ล่ว งหน้ าไม่น้ อยกว่า 4 ครั้งต่ อปี เพื่อให้
กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุม
พิเศษเพิ่มได้ ต ามความจาเป็น หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้
กรรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอ
เรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท ในการประชุมประธานการประชุมมีหน้าที่
จัดสรรเวลาในการนาเสนอสารสนเทศและการอภิปราย ซักถาม เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการ
แต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่
พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุม ในวาระดังกล่าว กรรมการสามารถขอคาชี้แจง
หรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการ
บริษัทได้
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเอง
ได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อานวยความสะดวกเมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร
กรรมกำรที่มอี ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
กรรมการที่มีอานาจลงนามผูก พัน บริษัท คือ กรรมการบริษัทสองในจ านวนสามคน ได้ แก่
นายชัย โสภณพนิช หรือ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล หรือ นายวรวิทย์ โรจน์รพี ธาดา ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสาคัญบริษัทฯ
8.2 คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหำร
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหาร
ได้รับมอบอานาจตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอานาจกระทาการแทนบริษัทฯ ในการปฏิบัติภารกิจ
ประจาวัน และภารกิจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินกิจการงานใด ๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวัต ถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ แต่ ทั้งนี้ การใช้
อานาจของคณะผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทาได้หากผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับบริษัทฯ
สาหรับการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายในของบริษัทฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน
การกาหนดกฎ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใด เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้อานวยการใหญ่
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จะเป็นผู้มีอานาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประกันภัย
และให้คานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสาคัญ
รำยชื่อคณะผู้บริหำร
คาว่า “คณะผู้บริหารของบริษั ทฯ” ตามนิยามในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ ภายใต้โ ครงสร้ างองค์กรของบริษัทฯ คณะผู้บริหารของบริษัท หมายถึง ประธาน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ระดับผู้อานวยการ (ณ วันที่ 31ธันวาคม
2557 ) รวม จานวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รายชื่อคณะผู้บริหาร
1. นายชัย
โสภณพนิช
2. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
3. นายอานนท์ วังวสุ
4. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
5. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
6. นายสาธิต
ลิปตะสิริ
7. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
8. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
9. นางสาวพิมพ์ใจ เลื่อมรุ่ง
10. นายสุชาติ
จิรายุวัฒน์
11. นายอารีย์
วันแอเลาะ
12. นายเลิศ
วงศ์ชัย
13. นายณัฐดนัย พรชัยสิริอรุณ (แต่งตั้งมีผล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557)

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะผู้บริหำร
1. พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปี รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. พิจารณากลั่นกรองนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจัดหาหรือจาหน่าย
ทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ
3. กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
5. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ
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8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครั้ง ที่ 3/2551 เมื่อวัน ที่ 14 สิ งหาคม 2551ได้ มีมติ แต่ งตั้ ง
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ให้ดารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม
2551 เป็นต้ นไป จนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อ ทาหน้ าที่ดูแล ประสานงาน และอานวยความสะดวกในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุ การบริ ษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้ งเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็น ว่า เป็นบุค คลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถที่จะทาหน้าที่เลขานุการบริษัทและดารงตาแหน่งดังกล่าว
โดยมีการกาหนดคุณสมบัติและขอบเขตอานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีค วามรอบรู้ แ ละเข้ าใจในธุ รกิ จ ของบริ ษัท ฯ รวมถึ งบทบาทหน้ าที่ ที่เ กี่ย วข้ องกับ งาน
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ แก่ หน้ า ที่ข องกรรมการ หน้ า ที่ข องบริ ษัท ฯ และมี ค วามรู้ด้ านกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างสม่าเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริ ต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่
ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึด มั่น ในคุณ ธรรม จริ ย ธรรม ค านึ งถึงผู้ มีส่ว นได้ เสี ยทุก ฝ่ าย ไม่ก ระทาการใดๆ อัน จะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับ
ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษ ยสัมพัน ธ์ที่ดี มีค วามสามารถในการติ ดต่ อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่ว ยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ดู แ ล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกาหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงในข้อกาหนดกฎหมายที่มีนัยสาคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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4. จัด ทาและเก็บรัก ษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีข องบริษัทฯ หนั งสือนั ด ประชุม
ผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทาสาเนา
ส่งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่
ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กากับ
บริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ
บริษัทฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
8.4.1 ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก) ในปี 2557 บริษัทฯ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่ภายใน
วงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละไม่เกิน 9 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 8,838,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์
การจ่าย ดังนี้
คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนรายปี แบ่งจ่ายรายไตรมาส
(บาท/ คน)
(บาท/ คน)
กรรมการบริษัท
630,000
157,500
กรรมการตรวจสอบ
312,000
78,000
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
75,000
กรรมการธรรมาภิบาล
75,000
(ข)

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวนรวม 13 ราย
ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 72,944,350 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน
โบนัส ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง
ทั้งนี้ในจานวนผู้บริหาร จานวน 13 ราย นั้นประกอบด้วย กรรมการบริหารจานวน 2 ราย
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8.4.2 ค่ำตอบแทนอืน่
ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้กับ
กรรมการบริหารและผู้บริหารจานวนรวม 13 ราย เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 4,425,880 บาท
ดังนั้น ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่เป็นตัวเงิน(ตามข้อ 8.4.1 ข.) และ
ค่าตอบแทนอื่น (ตามข้อ 8.4.2) เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 77,370,230 บาท
8.5 บุคลำกร
จานวนพนักงานทัง้ หมด
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 1,446 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก จานวน 1,069 คน และสายงานสนับสนุน จานวน 377 คน
จานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังนี้
สายงานหลัก
จานวนพนักงาน (คน)
ธุรกิจตัวแทน
ธุรกิจนายหน้า
ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
สานักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
สานักประเมินความเสี่ยงภัย
ฝ่ายสินไหมทดแทน
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
รวม

70
75
82
76
83
268
13
9
52
341
1,069

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนทีใ่ ห้ กบั พนักงำน
ในปี 2557 บริ ษั ท ฯ จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ กั บ พนั ก งานเป็ น เงิ น เดื อ น โบนั ส เงิ น สมทบ
ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ค่ารถยนต์ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และเงินชดเชยปลดเกษียณ จานวนเงินทั้งสิ้น 886,852,968 บาท
นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเชื่อมั่นว่า “คนเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าที่สุดในองค์กร” ดังนั้น จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัท ฯ ทั้งด้านความสามารถทางการจัดการ
(Managerial Competency) และความสามารถทางเทคนิค (Technical Proficiency) อันจะก่อให้เกิด
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ประสิทธิผลการทางานของตัวบุคคลและการทางานร่วมกับผู้อื่น (Personal/Interpersonal Effectiveness)
เพื่อนาพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างโอกาสที่จะเติ บโตและก้าวหน้า
ไปพร้อมๆ กับองค์กร ด้ วยกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่ างๆ อย่างเข้มข้น เป็นระบบ
ต่อเนื่อง ทั้งความรู้ในเชิงวิชาชีพ ได้แก่ความรู้ด้านการประกันภัย รวมถึงความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
อาทิ การตลาดประกันภัยและการขายเชิงรุก การขายในเชิงที่ป รึกษาประกันภัย ทักษะการนาเสนองาน
การเจรจาต่อรอง รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการบริหารทุกระดับ โดยร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้บริหาร Mini MBA และ
ร่วมกับ Development Outsourcing (Thailand) จัดอบรม Leadership Development Program เพื่อพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้นา อีกทั้งจัดอบรมและกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ
มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล พร้อมรับการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างเป็นสากล นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้า
รับการอบรม/สัมมนาต่างประเทศ รวมถึงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาชั้นนาทั้งใน
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีก ารจัด อบรมพนั ก งานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 269
หลักสูตร มีจานวนวันของการฝึกอบรมให้กับพนักงานเฉลี่ยเป็นเวลามากกว่า 7 วัน/คน/ปี มีพนักงาน
เข้ารับการอบรม/สัมมนาต่างประเทศรวม 25 คน มีค่าใช้จ่ายเพื่อการอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นจานวน
เงินกว่า 9 ล้านบาท
บริษัทเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารขององค์กร เพื่อความสามารถในการ
บริหารธุร กิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงมีการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ งงาน (Succession
Planning) สาหรับผู้บริหารระดั บสูง โดยกาหนดเป็นแผนการพัฒนาผู้บริหารอย่างเป็นระบบ รวมถึง
โครงการพัฒนาผู้บริหารสาขา เพื่อรองรับการขยายสาขาของบริษัทฯ ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ให้
สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
คู่ค้าของบริษัทฯ อีกทั้งยังสนับสนุนการสับเปลี่ยนและหมุนเวียน (Job Rotation) ทั้งการโอนย้ายภายใน
หน่วยงานและการโอนย้ายข้ามสายงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ ทาให้
พนัก งานมีมุมมองการทางานที่กว้ างขึ้น พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสามารถบริหารจัด การ
รายละเอียดของงานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคานึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร (Knowledge Management) โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม DNA Trainer ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานได้ มีส่วนร่ว มในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค วามรู้ผ่าน
กระบวนการต่างๆ อาทิ
 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาชีพประกันภัยทั้งในการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ให้กับพนักงาน ในรูปแบบ Insurance Camp
 จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก Best Practice ของบริษัทฯ
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 เขียนบทความความรู้ จ ากประสบการณ์ก ารทางานและการอบรม/สัมมนาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ภายในบริษัทฯ
 จัดเก็บและเผยแพร่สื่อความรูต้ ่างๆ ได้แก่ สื่อเสียงบรรยาย สื่อวีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
แบบเรียน E-Learning เป็นต้น
โดยข้อมูลความรู้ทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมและจัดเก็บไว้ในระบบ Knowledge Based ของบริษัทฯ
ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในการศึกษาด้วยตนเองและนาไปปรับใช้กับการ
ทางาน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์ก รแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) หรือองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) ที่สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ งานตามความรับผิดชอบของตนอย่างดีที่สุด อันจะ
ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัท มีระบบการจัดการที่เ ป็นมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเจริญ ก้าวหน้า สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี
ในปี 2557 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน ได้แก่
น าเสนอค่ าตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ ถื อหุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ เป็ น ประจ าทุ ก ปี น าเสนอนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าไปยังบริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุม นาเสนอประวัติและรายละเอียด
เกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นาเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่ งตั้ งผู้สอบบัญชีในหนั งสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นาเสนอข้อเท็จจริง
พร้อมเหตุผลและความเห็น ของคณะกรรมการในแต่ ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แจ้งวิธี
ลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามในที่ประชุมและบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บันทึกผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุน้
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีในการปฏิบัติต่ อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยในการเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ นาเสนอหนั งสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามจานวนหุ้นที่
ถือ รวมทั้งการกาหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและสื่อสารให้กรรมการและผู้บริหารทราบ
หมวดการคานึ งถึง บทบาทของผู้มีส่วนได้เ สีย บริษัทฯ ก าหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ครอบคลุมทุกกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีช่องทางในการ
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ให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียน ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ และ ศูนย์
ควบคุมคุณภาพ ทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com ด้วย
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลสาคัญ เช่น นโยบายการกากับ
ดูแลกิจการพร้อมผลการปฏิบัติ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการพร้อมประวัติและบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ การดาเนินธุรกิจและผลประกอบการอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ ผ่าน
ช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจาปี รวมถึงการแถลงข่าวที่
เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินทุกไตรมาสด้วย นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะ ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address ที่
แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของคณะกรรมการที่ครอบคลุมถึง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติของกรรมการ การประชุม
การประเมินตนเอง ค่าตอบแทน และการพัฒนาคณะกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายคณะกรรมการ หมวดการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หมวดโครงสร้างของคณะกรรมการ หมวดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
หมวดการจัดเตรียมและดาเนินการประชุมคณะกรรมการ และหมวดคุณสมบัติของคณะกรรมการ สาหรับ
วิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนาคะแนนการประเมินใน
แต่ละข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจานวนกรรมการ ผลการประเมินรวมทุกหมวดโดย
เฉลี่ยได้คะแนน 4.84 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.0 ใกล้เคียงกับผลการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลนาผลการ
ประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป
สาหรับรายละเอียดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งซึ่ ง รายงานตรงต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ แบ่ ง เป็ น 3 คณะ
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล*
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งซึ่ งรายงานตรงต่ อคณะผู้บ ริ หาร แบ่ งเป็น 9 คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจ ารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจ ารณาการรับ
ประกันภัย คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรและ CSR คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
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คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ** และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ***
หมายเหตุ * คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมอี ก 1 คณะ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
** คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 8 คณะดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุ ดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดทาเป็ น
ประกาศของบริษัท ฯ ที่ 2556/010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
*** คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะผู้บริหาร และจัดทาเป็นประกาศของบริษัท ฯ ที่ 2556/008 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
ล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดทาเป็นประกาศของบริษัท ฯ ที่ 2556/010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ชุดต่างๆ จานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการเป็น
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องเพื่อช่ว ยกลั่นกรองงานสาคัญให้เป็น ไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับ
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท และกฎเกณฑ์การกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ละคณะมี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557) ประกอบด้ วยกรรมการบริษัทที่เป็น
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ การทางานด้าน
บัญชี การเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่สาคัญ โดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม
ตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ฝ่ า ยบริ ห ารเพื่ อ การก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิท ธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อด าเนิน การปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัย
ว่ามีรายการหรือการกระทา ดังต่อไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมาย ด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ*
หมายเหตุ * ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุดโดยมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
1.2 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วัน ที่ 27 กุมภาพัน ธ์ 2558) ประกอบด้ ว ย
กรรมการจานวน 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
2. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายวีระศักดิ์
สุตณ
ั ฑวิบูลย์* กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
โดยประธานคณะกรรมการและกรรมการอย่างน้อยอีก 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งทุกครั้ง
ที่มีก ารแต่ งตั้ งกรรมการใหม่ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะทาหน้ าที่พิจารณา
ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ เพื่อกาหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่ เพื่ อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
หมายเหตุ * นายวีระศักดิ์ สุ ตัณฑวิบู ลย์ ได้รั บการแต่งตั้งโดยมติค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ เมื่อ วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558 ให้ดารงตาแหน่งกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผล
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และครบวาระการดารงตาแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลสัดส่วนจานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร
2. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และ
น าเสนอให้ผู้ถือ หุ้น หรื อคณะกรรมการพิจ ารณาเพื่ออนุ มัติ แต่ งตั้ ง แล้ว แต่ ก รณี ตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ ในกรณีที่
ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ดูแลและกาหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการ ประธาน
คณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดูแลให้มีแผนสืบทอดตาแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่
การประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจาเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557) ประกอบด้ วยกรรมการ และ/หรือ
ผู้บริหาร จานวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายวีระศักดิ์ สุตณ
ั ฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. นางณินทิรา
โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
3. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้
เป็นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
2. พิจารณาก าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อก าหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนิ น
ธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่ อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกากับดู แลกิจ การที่ดี ของ
บริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจาเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
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2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น 9
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณา
การรั บ ประกั น ภั ย คณะกรรมการจั ด การสิ น ไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ โดยแต่งตั้งผู้บริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองเรื่องสาคัญเพื่อแบ่งเบาภารกิจ
ของคณะผู้บริหารและกระจายอานาจในการกลั่นกรองงานสาคัญสอดคล้องนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์การกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและขอบเขต
ความรับผิดชอบดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง ประกอบด้ว ยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารอย่างน้อย
5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ
ที่สาคัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. พิจารณากาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามดูแล
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพี ยงพอของนโยบายและกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งรวมถึ งความมี
ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติตามนโยบาย
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน
2.2 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้ว ยผู้บริหารที่มีค วามรู้ ความชานาญ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ตลาดเงิน และตลาดทุน อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม
อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคานึงถึง
ความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นาเสนอคณะผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุน ตามระดับของอานาจการอนุมัติ
4. กากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป
2.3 คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความชานาญ
และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประกันภัย และการพิจารณาความเสี่ยงภัยในแต่ละประเภท รวมถึงการ
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ประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขต
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อที่เหมาะสมยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยคานึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนาเสนอคณะผู้บริหาร
2. กระทาการเพื่อให้แน่ ใ จว่าบริษัทฯได้ ดาเนิ นการรับประกัน ภัยตามนโยบายที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะผู้บริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติอัตราเบี้ยประกันภัย
4. พิจารณาและอนุมัติรายชื่อผู้รับประกันภัยต่อ (Authorized List of Reinsurers)
5. พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบกฎระเบียบ วิ ธีปฏิ บัติ เ กี่ยวกับ การรับประกั น ภัย และการเอา
ประกันภัยต่อของบริษัทฯ
6. พิจารณาและอนุมัติการรับประกันภัย ตามระดับของอานาจการอนุมัติ
7. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อเพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
8. กากับดูแลการวางแผนธุรกิจของ Business Units พิจารณาความเหมาะสมของดัชนีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน เป้าหมาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน รวมทั้ง ติด ตามความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อทาให้กลยุทธ์และแผนธุรกิจของ Business Units บรรลุเป้าหมาย
9. รายงานผลการรับประกันภัยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน
2.4 คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความชานาญ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่าง
น้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทน
2. กากับดูแลสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และกระทาการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
ได้สารองค่าสินไหมทดแทนหรือสารองประกันภัยอย่างเพียงพอและครบถ้วน
3. จัดการข้อพิพาทจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงจัดการและแก้ไขในกรณีที่เกิดคดี
การทุจริตเรื่องค่าสินไหมทดแทน
4. กากับ ดูแล ติ ดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อทาให้คุณ ภาพบริการด้านสิน ไหม
ทดแทนเป็นที่พึงใจของลูกค้า คู่ค้า
5. รายงานผลการรับประกันภัยต่อคณะผู้บริหารทุก 3 เดือน
2.5 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความชานาญ และ
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม
อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1. กาหนดนโยบายและแผนงานหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดเกณฑ์วัดผลสาเร็จและเป้าหมายที่เหมาะสม (KPIs) กับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
3. ติ ด ตามก ากับ ดู แล และแก้ไ ขปัญ หาอุ ปสรรคต่ างๆ เพื่ อท าให้ ก ลยุทธ์ และแผนงานด้ า น
เทคโนโลยีบรรลุเป้าหมาย
4. วินิจฉัยและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการใหม่ ระบบงาน การจัดหาและขยายเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
5. ติดตามศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะเกิดขึ้น และสื่อสาร
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มความสามารถเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
7. เป็นที่ปรึกษาและประสานงานในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลการบริหาร
2.6 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆอย่างน้อย
7 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ริเริ่ม กลั่นกรองกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืน
2. พัฒ นารู ป แบบหรื อ สร้ า งสรรค์กิ จ กรรมสนั บสนุ น ต่ างๆ เพื่ อให้ ก ารพัฒนาองค์ก รบรรลุ
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพ
3. กากับดูแลแผนเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรประจ าปีขององค์กร รวมทั้งพิจารณา
ความเหมาะสมของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน
4. ริเริ่ม กลั่นกรองกลยุทธ์ CSR และดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและหน่วยงาน (พันธมิตร) ที่เกี่ยวข้อง
5. กากับ ดู แล และรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรม “แคร์คุณ ทุกย่างก้าว” ให้เกิดกับพนั กงานใน
องค์กรอย่างยั่งยืน
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.7 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วย
ผู้แทนนายจ้าง 1 ท่าน ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 4 ท่าน และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 4 ท่าน เป็น
กรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สารวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทางานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน เพื่อความปลอดภัยใน
การทางานของลูกจ้าง ผู้รั บเหมา และบุค คลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริก ารในสถาน
ประกอบกิจการต่อนายจ้าง
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3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ของสถานประกอบกิจการ
4. กาหนดระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบ
กิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. จัดทานโยบาย แผนงานประจาปี โครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การ
ประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทางานเสนอต่อ
นายจ้าง
6. จัดทาโครงการหรือแผนการฝึกอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางานรวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง
หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
9. กากับดูแลให้มีการดาเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริม พัฒนาและ
รักษามาตรฐาน 5ส ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
2.8 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้ว ยผู้บริหารจากหน่ว ยงาน
ต่างๆอย่างน้อย 7 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้งโดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ให้คาปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในกรจัดสวัสดิการสาหรับลูกจ้าง
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
4. เสนอข้ อ คิ ด เห็ น และแนวทางในการจั ด สวั ส ดิ ก ารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ ลู ก จ้ า งต่ อ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
2.9 คณะกรรมการบริห ารด้านความมั่น คงปลอดภัย สารสนเทศ* ประกอบด้ วยผู้บริหารที่มี
ความรู้ ความชานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ
2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ก าหนดนโยบาย วัต ถุประสงค์ โครงสร้างและหน้ าที่รับผิด ชอบด้านความมั่น คงปลอดภัย
สารสนเทศ
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2. ผลักดัน ให้องค์กรเห็นถึงความสาคัญของการบรรลุวัต ถุประสงค์ด้ านความมั่น คงปลอดภัย
สารสนเทศ การปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจาเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนทรัพยากรสาหรับการจัดตั้งระบบ การใช้งานและบริหารจัดการ การตรวจสอบและ
ทบทวน การบารุงรักษาและการปรับปรุงระบบบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
หมายเหตุ * ยกเลิก ประกาศ เรื่อ งคณะกรรมการบริ ห ารและผู้ แ ทนบริ หารด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ ที่ 2556/008 ลงวั นที่ 1 กุ มภาพั น ธ์ 2556 และใช้ ประกาศ เรื่ องการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ที่
2556/010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 (เฉพาะหัวข้อที่ 9 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ) แทน

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้มอบหมายให้ค ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับ
องค์กร โดยทาหน้ าที่พิจ ารณาสรรหาบุคคลที่มีค วามรู้ ความสามารถ และมีคุณ สมบัติ เหมาะสม เพื่อ
ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก
หรือกรณีอื่นๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ ง
แล้ว แต่ ก รณี ทั้งนี้ ภายใต้ ข อบเขตอานาจหน้ าที่ต ามที่ก าหนดไว้ใ นหั ว ข้อ “ คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา ” โดยมีการกาหนดคุณ สมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อคัดเลือก
กรรมการและผู้บริหารระดั บสูง รวมถึงการก าหนดสิทธิข องผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้ งกรรมการ
ดังต่อไปนี้
1) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
1.1) คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะที่หลากหลาย
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถ
อุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
1.1.1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ ที่ดีของการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว กรรมการ
อิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
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2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือเป็น ผู้มีอานาจควบคุม เป็น เวลาไม่น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ ง ทั้งนี้ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติ
บุค คลที่เป็น ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัด อยู่ เว้น แต่ จ ะได้ พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้น ส่วนของผู้ใ ห้บริก ารทางวิชาชีพนั้ นด้ วย เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรื อเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
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1.1.2) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการ
ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทา
หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. เป็น ผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิด เห็น อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ
1.2) กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในการแต่ งตั้ งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่ งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ งหนึ่ ง ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุ มัติแต่งตั้ ง ซึ่งจะต้องได้รับการ
รับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดกรอบในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
3. การเลือกตั้ งกรรมการ ให้ก ระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่ อ
1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1ใน 3 และกรรมการที่พ้น
จากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวม
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สาหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจาก
การครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3ใน 4
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ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดารงตาแหน่ง
เท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31
ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com โดยกาหนดหลักเกณฑ์การ
เสนอชื่อบุค คลเพื่อรั บการพิจ ารณาเลือกตั้ งเป็น กรรมการล่ว งหน้ า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อ
กรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
2.) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
ประธานคณะผู้บริหาร ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดารงตาแหน่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และดาเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการ
อิสระ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ทาให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ทั้งยังมิได้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันแต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างบริษทั ฯ กับ กรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กาหนด
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติ
อนุมัติในหลักการให้บริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย สามารถทาธุรกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกัน
กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งรายการที่ทาไว้อยู่ก่อนแล้ว และ/หรือ ที่จะมีขึ้น
ในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับ
คู่สัญญาทั่ว ไปในสถานการณ์เดี ยวกัน ด้ว ยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
รายการระหว่างกัน
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9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ มีเฉพาะบริษัทร่วม
จานวน 2 บริษัท เท่านั้น ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทร่วมน้น บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยกรรมการของบริษทั ฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการใน
บริษัทร่วม และเสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการบริษทั โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในบริษัทร่วม มีหน้าทีด่ าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม และกาหนดให้บุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนจะลงมติในเรื่องสาคัญในระดับเดียวกับที่
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดาเนินการโดยบริษัทฯ เอง
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกาหนดให้ผู้ที่เกีย่ วข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยตรงในเรื่องนัน้ ๆ ที่จะได้รับข้อมูล ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการกาหนดระดับชั้นของผู้
มีสิทธิใ์ นการเข้าไปดูข้อมูลโดยมีรหัสผ่าน
รวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่
เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานของบริษัทฯ หรือนาไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง จาก
ตาแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ในกรณีที่
พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาตามความหนักเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่
บริษัทฯ กาหนดไว้
บริษัทฯ ได้จดั ทาระเบียบปฏิบัตใิ นการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยกาหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึง
กาหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถกู ต้องต่อผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการ
ดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย
สาหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัตติ ามระเบียบที่กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,439,000 บาท
ค่ 2. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) สาหรับปี 2557 และ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
520,000 บาท
รวม
1,959,000 บาท
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9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. หมวดสิทธิของผูถ้ ือหุน้
1.1. การตระหนักในความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริษัทฯ ให้ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของ
กิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถ
ใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายกาหนด
ซึ่งปรากฏอยูใ่ นข้อบังคับและ
นโยบายกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุ้น สิทธิการมีส่วนแบ่งในกาไร
ของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิ
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินสอบบัญชี สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบโดยเท่าเทียมกันและโปร่งใส รายละเอียดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบาย
กากับดูแลกิจการและข้อบังคับของบริษัทฯ
1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวาระสาคัญ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการดาเนิน
งานในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่
กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายทีใ่ ช้
บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัตจิ ากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป บริษัทฯ
จะกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ระบุรายละเอียด
วาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอใน
การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมติในวาระต่าง ๆ ได้ รวมถึงมีการเผยแพร่ข่าวหนังสือเชิญประชุมผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระผู้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้น
ทราบเรื่องที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้นด้วยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระเข้า
ประชุมในวันดังกล่าวได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุก
ท่านโดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
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เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน
เข้าประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งนี้จะไม่มีการเพิ่มวาระ
การประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็นโดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ
ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้
ทุกวาระ โดยประธานฯ และผู้บริหารจะให้ความสาคัญกับทุกคาถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและ
ตรงประเด็น พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา
สาหรับปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา
14.00 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการจานวน 10 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน และผู้บริหารของ
บริษัทฯ 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมและได้ดาเนินการประชุมตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ข้างต้นทุกประการ
ด้วยกระบวนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลักษณะทีส่ ่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกันของบริษัทฯ เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ของบริษัทฯ ได้ 97.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. หมวดความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้
2.1. การปฏิบัตติ ่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หัวข้อ การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
2.2. การให้สิทธิแก่ผู้ถอื หุ้นส่วนน้อย
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีสว่ นร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญและควร
บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมี
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้พิจารณากลั่นกรอง และเตรียมความ
พร้อมเพื่อนาวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกาหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัทฯ
ต่อไป โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเริ่มปฏิบัติตั้งแต่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2550 เป็นต้นมา
สาหรับผลการดาเนินการในเรื่องนี้ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา (2550 - 2557) แม้บริษัทฯได้พยายาม
รณรงค์ให้ผู้ถือหุ้นทราบสิทธิในเรื่องนี้ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงไม่มีการเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุวาระการประชุมแต่อย่างใด
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2.3. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ เรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพราะเชื่อว่าแรงสนับสนุน
จากผู้มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผล
กาไรให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่บริษัทฯ ควรมี
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ซึ่งต่างมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดถือแนวทางใน
การปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยมีแนวปฏิบัติภายในองค์กรเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Corporate Conduct) จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) อย่าง
ชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทางาน และยึดหลัก
คุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่นาความแตกต่างในเรื่อง เพศ
เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจากัดโอกาสของพนักงาน ตลอดจนให้ความสาคัญเรื่องการ
พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยจัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพใน
งานที่รับผิดชอบ เช่น โครงการอบรมประกันภัย การพัฒนาความรู้ระบบบริหารคุณภาพ การบริหารความ
เปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน เป็นต้น นอกจากนัน้ ยัง
สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม ด้วยการให้ทุนการศึกษา
และสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างและ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อันนาไปสู่
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรูใ้ นที่สุด สาหรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจน
งบประมาณที่ใช้ไปในปี 2556 แสดงไว้ใน หัวข้อนโยบายในการพัฒนาพนักงาน อนึ่งนอกจากบริษัทฯ จะ
ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแล้ว การให้สวัสดิการต่าง ๆ ที่ บริษัทฯ ได้จัดให้แก่พนักงานยังมีมาตรฐานสูง
กว่าทีก่ ระทรวงแรงงานกาหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การจัดทาแผนประกันชีวิตและ
สุขภาพให้กับพนักงานและครอบครัว การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานทุกระดับ การดาเนิน
กิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย
การส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย เป็นต้น
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ลูกค้า บริษัทฯ เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและ
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม อีกทั้งการชดใช้ค่าเสียหาย บริษัทฯ ได้ยึดหลัก
ความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่
ลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ
คู่ค้า บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า บริษัทฯ จึงให้ความเสมอภาคใน
เรื่องของการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คคู่ ้าได้แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังให้ความเสมอภาคแก่คคู่ ้าในเรื่อง
ของการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทัดเทียมกันอีกด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้า บริษัทฯ จะไม่
นาข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอืน่
คู่แข่ง บริษัทฯ มุ่งแข่งขันทางการค้าตามกติกา และมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างเป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง เพียงเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้า และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม
เจ้าหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทกุ รายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการหาแนวทางในการดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
การช่วยพัฒนาสังคมในการจ้าง
แรงงานผู้พิการ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
เช่น คณะผู้บริหารออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน
การสนับสนุนเงินทุนเพื่อบูรณะโบราณสถาน
การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร
และพนักงานได้มีสว่ นร่วมและตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ง
ทุกกิจกรรมบริษัทฯ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่ไม่สิ้นสุดและพัฒนาโครงการ
ต่าง ๆ จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยสม่าเสมอ
สาหรับกิจกรรมที่ดาเนินการตลอดปี 2557 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com
ภาครัฐ บริษัทฯ มุ่งดาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมายและดารงไว้ ซึ่งสัมพันธภาพที่ดี
กับหน่วยงานกากับดูแลบริษัทฯ โดยการติดต่อประสานงานที่เปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานกากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสตลอดจนสร้างความมั่นใจ
และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
หน้า 79

56-1-57
การปฏิบัตติ ามหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
โดยเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถนาหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ริเริ่มสร้างผลงาน
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งด้านการพัฒนาคู่มือการทางาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจากเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจแล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึ่ง
ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลงานใด ๆ ที่พนักงานสร้างขึ้นในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
เป็นผู้มอบหมายหรือใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ งานดังกล่าวให้ถือเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจ
และข้อมูลลับอื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังกาหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สื่อสารให้ทราบทัว่ ทัง้ บริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติ
ตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
การต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ มีนโยบายห้ามการใช้อานาจหน้าที่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงห้ามการเสนอ
ผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จัดช่องทางอานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถติดต่อให้ข้อเสนอแนะ ติชมหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ถึงคณะ
กรรมการบริษัทฯได้ โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ และศูนย์ควบคุมคุณภาพทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษา อังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ข้อมูลสาคัญที่เปิดเผย โดย
สรุปมีดังนี้
4.1. นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ
ตลอดปี 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้
(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ และดารงตาแหน่งประธานคณะผู้บริหารด้วย
เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรทีม่ ีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ใน
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ธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนาพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสาเร็จที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การดาเนินการของ
บริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้
แม้ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเป็นบุคคลคน
เดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติ ประธานกรรมการก็มิได้ใช้อานาจกระทาการแทนคณะกรรมการ โดยที่
คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผูบ้ ริหาร มีอานาจดาเนินการตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบ
และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
ทาให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสและ
รัดกุม
อีกทั้งการมอบอานาจดังกล่าวไม่มีลกั ษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้ประธานคณะผู้บริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย อนึ่ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพนัส ธีรวณิชย์กุล
ดารงตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ เพื่อเป็นการเริ่มต้นของการแยกตาแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ออกจากกันเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
(2) บริษัทฯ ไม่ได้กาหนดจานวนบริษัททีก่ รรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไปดารง
ตาแหน่งไว้ เนื่องจากเกรงว่าจะทาให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการได้บคุ ลากรที่มคี ุณภาพมาดารง
ตาแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มกี ารทบทวนจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่าน
ดารงตาแหน่งอย่างสม่าเสมอทุกปี
4.2. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทางบการเงินของบริษัทฯ ที่
สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
4.4. บทบาทและการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัตขิ องกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ
คณะกรรมการธรรมภิบาล ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละ
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ท่านไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และข้อมูลที่สาคัญอื่น ๆของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจได้
4.5. ความสัมพันธ์กับผูล้ งทุน
นอกจากการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัท ฯ ได้จดั ตั้งหน่วยงาน
ลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทกับนักลงทุน และบุคคลภายนอก ให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์
และ E-mail address ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com ด้วย
4.6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติ
ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือ
หุ้น มีหน้าที่สาคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญของบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่า
คณะผู้บริหารได้นานโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามทีก่ าหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
2.วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
บริษัทฯ กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัทฯ
ข้อที่ 23 ซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
5.2. คณะกรรมการชุดย่อย
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย
5.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ในหลาย ๆ
ด้าน ซึ่งล้วนแต่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ กรรมการทุกท่านได้รว่ มในการพิจารณา
กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจทีส่ าคัญของบริษัท ฯ ด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการดาเนินกิจการให้คณะกรรมการ
บริษัทฯทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อแนวทางการดาเนินการของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นระยะ ๆ ด้วย
การใช้อานาจหน้าทีใ่ นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
จะคานึงถึงหลักการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ
รวมทั้งกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีก่ ่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
2. การให้ความเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติจดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรครั้งแรกในปี 2548 และได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงอีก 4 ครั้ง ในปี 2549 ปี 2551
ปี 2552 และปี 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการนี้ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อรายงานข้อเสนอแนะ
ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนว
ปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึน้
สาหรับรายละเอียดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
3. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณของบริษัทฯ มอบให้แก่กรรมการ และ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไว้ใน Intranet เพื่อสื่อข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจาใจในการปฏิบัติ
ตามอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดให้เป็นหน้าทีข่ องผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การ
บังคับบัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ
จัดให้มกี ารอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่าเสมอ
รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกาหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณสาหรับกรรมการและพนักงาน
นอกจากนั้นยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้มีการพิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
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เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสาคัญ เสมือนกับการทารายการเกีย่ วกับบุคคลภายนอก และได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุก
ไตรมาส รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี(แบบ 56-1)
ด้วย
5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติงาน โดยมีการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและอานาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังกาหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัททา
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังมีสานักตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อ
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กาหนด ตลอดจนสอดคล้อง
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีสายการบังคับบัญชาและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสนับสนุนให้สานักตรวจสอบมีความอิสระ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
โดยปราศจากการ
แทรกแซง อันส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี
มีความโปร่งใสในการบริหารงานและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ
และเพื่อให้การบริหารงานมีความสอดคล้องกับ
นโยบายการกากับดูแล รวมถึงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ จึงมีประกาศที่ ทบ. 2557/003 เรื่อง
ปรับโครงสร้างหน่วยงาน โดยได้แยกงานกากับดูแลและบริหารความเสี่ยงออกจากสานักตรวจสอบ และ
จัดตั้งเป็น 2 หน่วยงานใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 รายละเอียดดังนี้
- สานักกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมประเมินความ
เหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
รวมทั้งติดตามทันทีเมื่อเกิดความบกพร่องหรือไม่
เหมาะสม และศึกษาวิเคราะห์ ให้คาปรึกษาแนะนาเกีย่ วกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลติดตามอย่างสม่าเสมอ
- ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร ขึน้ ตรงต่อสานักกรรมการผู้อานวยการใหญ่ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ
ในการกาหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัตกิ ารบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง กาหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมจัดทาดัชนีชวี้ ัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
และให้คาปรึกษา แนะนาขัน้ ตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น
ผู้รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและรายงานผลให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
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5.4. การประชุมคณะกรรมการ
1. กาหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ
1 ครั้ง โดยมีการแจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกท่าน
ทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ อาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สาหรับปี 2557 การประชุมคณะกรรมการ
เป็นไปตามกาหนดการที่แจ้งไว้ เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการทั้งชุด
2. การพิจารณากาหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมเรื่องที่สาคัญทีจ่ ะ
กาหนดเป็นวาระการประชุม นาเสนอต่อท่านประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบ แล้วจัดเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งนี้
กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ
3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษทั ฯ จะเป็นผู้จัดทาหนังสือเชิญประชุม
กรรมการ และนาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันพร้อมทั้งวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในปี 2557 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการแต่ละท่านภายในกาหนดทุกครั้ง
4. การดาเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็น
และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ดูแล และอื่น ๆ ได้
ทุกเรื่องโดยไม่จากัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มี
สิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะบันทึกการประชุมแบบสรุป
ประเด็นที่สาคัญ พร้อมมติของที่ประชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป และในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดเก็บรายงานการ
ประชุมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
โดยสะดวก
5. การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งตลอด
ปี 2557 จะมีผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 4 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ และผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อ
ซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง
6. การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้มีการประชุมกันทุกเดือน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงจัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจาทุกเดือน โดย
เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นกรรมการยังสามารถขอคาชี้แจงหรือ
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ขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อานวยการใหญ่หรือเลขานุการ
บริษัทฯ ด้วย
7. การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริษทั ฯอนุมัติ
นโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้อานวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2557 นอกจากการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังมิได้มกี าร
ประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด
สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2557 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ ว่า
ด้วยเรื่องคณะกรรมการบริษัทฯ
5.5. กระบวนการกาหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบ
ได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยูใ่ นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการ
นี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทาหน้าที่พิจารณาโดยคานึงถึงขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละท่าน ก่อนเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
5.6. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่
เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มกี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ มอบหมายให้
เลขานุการบริษัทฯ จัดปฐมนิเทศพร้อมมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีข่ อง
กรรมการใหม่ด้วย
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสานึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการอนุรกั ษ์โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มคี ุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย
- จัดสรรงบประมาณสาหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยให้ความสาคัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพที่
ประเทศไทยขาดแคลน เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
- รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กรในการดาเนินโครงการ
ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถขยายความช่วยเหลือหรือการดาเนินกิจกรรมได้อย่างกว้าง
ขวางและครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศได้อย่างทั่วถึง
การกากับดูแลกิจการที่ดี
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “การกากับดูแลกิจการ”
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มีการดาเนินงานโดยคานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรมและมีความซื่อสัตย์ในการดาเนิน
ธุรกิจโดยการปฏิบัตติ ามกฎหมายทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจตามหลัก
การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มกี ารปฎิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจาก
การดาเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบริหารและ
ดาเนินการ ดังนี้
- มีความมุ่งมั่นทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าและบริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่าง
จริงจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพือ่ ประโยชน์ของบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง
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- คานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ
โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาทีก่ าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
- ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และยึดถือกติกา
ของการแข่งขันทีด่ ีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กดี กันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทาลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งทางการค้า หรือมีการทาการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
- ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อ ทาธุรกรรมกับ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการที่ขัดต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เนื่องจาก
จะส่งผลดีและส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครง
การแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)
ในปี 2557 สถาบันไทยพัฒน์ ได้มีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน เรื่อง การป้องกันการ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น โดยผลประเมินของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 2 คือ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่
โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ จึงได้นาเสนอกระบวนการในการขอรับรอง
เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certification Process) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อคณะผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ขอการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต
การเคารพสิทธิมนุษยชน
ประเด็น

ประเด็นมุ่งเน้น

สิทธิและการมี
ส่วนร่วมของ
พนักงาน

- การให้ความสาคัญกับการสาน
เสวนา
- การมีส่วนร่วมในการเจรจาของ
พนักงานร่วมกัน
- สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

สิ่งที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด(มหาชน)
ดาเนินการ
 มีการอบรมสัมนาแนวปฏิบัตดิ ้านสิทธิ
มนุษยชนผ่านจรรยาบรรณ (Code of
Conduct) ของบริษัท ให้พนักงานทุกคน
 มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมในการเจรจาของพนักงาน
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ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อย่างเท่าเทียม
- การสร้างความสัมพันธ์และการ
มีส่วนร่วมของทุกระดับพนักงาน
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และบริษัทร่วมกันเพื่อจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมแก่พนักงาน
 มีการสารวจสุขภาพองค์กร(Engagement
Survey) จากพนักงานทุกคนเป็นประจา
ทุกปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พนักงาน
ได้มีร่วมแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับปรับปรุง พัฒนา ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของ
พนักงานและ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงาน
 จัดทาระบบ Intranet ภายใต้ชื่อ BKI
Connect เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของบริษัทฯ และ
ข่าวสารที่น่าสนใจภายนอกบริษัท อีกทั้ง
ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่พนักงานสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงาน
กันเองได้โดยสะดวกทุกเวลา เช่นหัวข้อ
Me Idea2Solution , BKI Knowledge,
Law & Regulation, HR News, ทันข่าว,
เดินเรื่องด้วยภาพ เป็นต้น

การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ประเด็น
การจ้างงาน

ประเด็น
มุ่งเน้น
- การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ
การจ้างงาน

สิ่งที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด(มหาชน) ดาเนินการ
 มีการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่
2 พ.ศ. 2551) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม
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- การไม่ใช้
แรงงานบังคับ
หรือแรงงาน
เด็ก
- การไม่เลือก
ปฏิบัติในการ
จ้างงาน

การพัฒนา
และส่งเสริม
พนักงาน

- มีแนวทาง
ในการพัฒนา
ทักษะและ
ฝึกอบรมเพื่อ
โอกาสใน
ความก้าว
หน้าของ
พนักงานอย่าง
เท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
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พ.ศ.2553 พระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่3 พ.ศ. 2550)
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่อง ความปลอดภัยใน
การทางานของลูกจ้าง อัตราค่าจ้างขั้นต่า ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน
 ไม่รับบุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปีบริบรู ณ์เข้าทางาน
 ในการจ้างงานไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทุกคนมีโอกาสเท่า
เทียมกันในการเข้ารับการคัดเลือกผ่านแบบทดสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview ตามมาตรฐานของ
บริษัทฯ
 ในปี 2557 ได้จัดให้พนักงานรับการอบรมเฉลี่ยคนละ 7.37 วัน โดย
มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้
ความสามารถ และมีทักษะทีต่ อบสนองกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ ในแต่ละปี ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้
สอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น
- การอบรมภายในห้องเรียน (Classroom Training)
- การสอนหน้างานจริง (On the Job Training)
- การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Self Learning) ผ่านระบบ
E-Learning
- การนาพนักงานที่มีความชานาญในงานหรือพนักงานที่มี
- ประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจมาถ่ายทอด
(Expert Sharing) ให้แก่พนักงาน
- การฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศ (Oversea
Training)
 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่พนักงานที่ศึกษา

ในสาขาที่สนับสนุนต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจาทุก ๆ
ปี
 มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor)ซึ่งพนักงานเก่าจะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่พนักงาน
เพื่อช่วยแนะนาแนวทางการทางาน การปรับทัศนคติและการประพฤติ
ปฏิบัติให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทาให้เกิดบรรยากาศการ
ทางานฉันพีน่ ้อง
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 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อกาหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล และ
ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง
ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการ
ในสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ กิจกรรมทีจ่ ัดให้มีขนึ้ ในปี 2557
เช่น กิจกรรม 5 ส. การตรวจสอบรายงานคุณภาพอากาศภายใน
สถานที่ทางาน การฉีดฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศทั่วอาคารสานักงาน
 ในรอบปี 2557 ไม่มีอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ในระดับที่ร้ายแรงใดๆ
 บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการ ตามแนว Happy 8 Workplace องค์กรแห่ง
ความสุข เพื่อให้เกิด Work Life Balance มีชีวิตการทางาน ชีวิต
ส่วนตัวและครอบครัวที่มีสมดุล ดังนี้
Happy Body สุขภาพดี
 บริษัทฯ จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจาปี
โดยใช้บริการจากโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศ
 จัดให้มีแอโรบิค โยคะ และมีสนามแบดมินตัน สนามฟุตบอล
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกาลังกาย
 จัดให้มีโครงการGood Health Good Life เพื่อให้พนักงานลด
ความอ้วน โดยว่าจ้างโรงพยาบาลบารุงราษฎร์เป็น
ผู้ดาเนินการ
 จัดอบรมวิธีป้องกันตัวด้วยมือเปล่า
 จัดอบรมการดูแลโรคความดัน / โคเลสเตอรอล
 จัด Workshop “Change Your Look” แนะนาการแต่งหน้า ทา
ผม การแต่งกายที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีบุคลิกภาพทีด่ ี
Happy Heart น้าใจงาม
 บริษัทฯ จัดกิจกรรม D.I.Y( Do It Yourself) ให้พนักงาน
จัดทาสมุดทามือเพื่อน้อง เพื่อให้พนักงานมีความภูมิใจใน
ผลงาน และสุขใจที่ได้มอบให้แก่นกั เรียนในโรงเรียนชนบท
 บริษัทฯจัดกิจกรรม Bhappy3 “แต้มฝัน ปันยิ้ม เพื่อน้อง” เพื่อ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองไผ่
แก้ว อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และกิจกรรม Bhappy3 “ปล่อยปู
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ปลูกป่า พาเพลิน” เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอา
จ.เพชรบุรี โดยรับสมัครพนักงานที่มจี ิตอาสาในกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตใจ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
Happy Relax ผ่อนคลายชีวิต
 บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการบ้านพักตากอากาศเพื่อให้พนักงาน
ไปพักผ่อน โดยมีบ้านพักอยู่ 4 แห่ง ตั้งอยูใ่ น จ.ชลบุรี และ
จ.ระยอง
 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมป้องกัน Office Syndrome อบรมให้
ความรู้เรื่อง “ คิดบวกชีวิตบวก”
 จัดให้มกี ิจกรรม Lucky Door Birthday สาหรับพนักงานทุก
เดือน เพื่อส่งมอบของขวัญในวันเกิดสร้างความสุขให้กับ
พนักงาน
Happy Brain หาความรู้ พัฒนาตนเอง
 นอกจากสวัสดิการต่างๆที่ระบุในหัวข้อการพัฒนาและ
ส่งเสริมพนักงาน ดังข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังได้จัดกิจกรรม
Me Idea Solution 2U เพื่อให้พนักงานฝึกคิดและนาเสนอการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนางานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสะสมคะแนนแลกเป็นของรางวัล
 จัดอบรมวิธีการฝึกสมองป้องกันอัลไซเมอร์
Happy Soul มีคุณธรรม ศรัทธาในศาสนา
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกจิ กรรมสาหรับ ผู้บริหารระดับตั้งแต่
ผู้บริหารทีมขึ้นไป ให้ไปทัศนศึกษาจารึกบาเพ็ญบุญตามรอย
พระบาทพระตถาคตฯ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดียและ
ประเทศเนปาล เป็นปีที่ 2 เพื่อให้เข้าถึง และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น เกิดความสงบทางจิตใจ สามารถ
นามาปรับใช้ให้ดาเนินชีวิตการทางานและชีวติ ส่วนตัวได้
อย่างมีสติ อีกทั้งผู้บริหารได้มีการเรียนรูใ้ นการอยู่รว่ มกัน
ตลอด 9 วัน 9 คืน ทาให้เกิดความเข้าใจ และให้อภัยกันได้
ลดช่องว่างของแต่ละคน นามาซึ่งการทางานทีร่ าบรื่นยิ่งขึน้
ทั้งนี้มีการจัดทั้งหมด 2 รุน่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 60 คน
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 จัดกิจกรรม สปาใจ ที่สถานปฏิบัติธรรมภายนอกบริษัทฯ เพื่อ
ฝึกปฏิบัติสมาธิ สงบจิตใจ ทุกๆ 3 เดือน จัดรวมทั้งหมด 4 รุ่น
 มีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา การฟังธรรม การฝึกสมาธิ
ที่สานักงานใหญ่ จานวน 12 ครั้ง
 บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานทาบุญ
ทอดกฐิน เป็นประจาทุกปี
Happy Money บริหารเงินเป็น
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่ให้พนักงานเก็บ
ออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ และบริษัทฯร่วมสมทบในจานวนเงิน
ที่เท่ากันอัตรา 5 – 10%
 มีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า
ตลาด เพื่อช่วยเหลือพนักงานในเหตุที่จาเป็น ได้แก่ สร้าง
บ้าน ซื้อที่อยู่อาศัย ค่าเทอมบุตร และเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ค่า
รักษาพยาบาลของบิดา มารดา บุตร คู่สมรส
 จัดอบรมความรู้เรื่องการออมเงิน “ Investment for Young
Gen” และ “ จ่ายภาษีอย่างไรให้เงินออมเพิ่ม” เพื่อเป็นการ
แนะนาแนวทางในการออมเงิน และแนะนาช่องทางการ
ลดหย่อนภาษี เพื่อให้พนักงานมีความมัน่ คงทางการเงิน
เพิ่มขึ้น
 บริษัทฯ ได้ประสานงานกับธนาคารออมสิน และธนาคาร
อิสลามเพื่อรับ Refinance หนี้จากบัตรเครดิตของพนักงานที่
มีดอกเบี้ยสูง เพื่อให้พนักงานได้รับดอกเบี้ยที่ต่ากว่ามาก และ
สะดวกต่อการชาระหนี้จากเจ้าหนี้หลายรายมาชาระให้กับ
ธนาคารเพียงแห่งเดียว
Happy Family ครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่น
 จัดกิจกรรมบรรยาย “เพิ่มศักยภาพสมองลูกน้อยด้วยเกม
กระดาน” เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้สาหรับบุตรของพนักงาน
Happy Society ที่ทางานและที่พักอาศัยมีสังคมและสภาพแวดล้อมทีด่ ี
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และการฆ่าเชื้อไวรัส
ในสถานที่ทางานของพนักงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ที่
ทางานสะอาด ปลอดภัย
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 ในแต่ละชั้นของสานักงานบริษัทฯ ได้จดั ให้มีพน
ื้ ที่โล่ง โปร่ง
สบาย สวยงาม เหมาะสาหรับพักคลายเครียดจากการทางาน
หรือสังสรรค์ระหว่างพนักงานด้วยกันในเวลาพักกลางวัน
และพักเบรกเวลา 15.00 น. โดยมีบริการเครื่องดื่มฟรีตลอด
ทั้งวัน ได้แก่ น้าดื่มที่ผ่านเครื่องกรองอย่างดี ชา กาแฟ
เครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น้าเก๊กฮวย
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์และการเข้าถึง
-กเกพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและช่องทางการรับประกันภัย
บริษัทฯ ได้มกี ารวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ เพื่อคิดค้น และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าได้ดียิ่งขึน้ รวมถึงการ
ริเริ่มและพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ลูกค้าเข้าถึงได้อย่างสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของลูกค้า เช่น
การส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้าในการซื้อประกันภัย
ซึ่งเป็นตาม
กฎหมายป้องกันการฟอกเงินนั้น เดิมลูกค้าจะต้องถ่ายเอกสารและส่งแฟกซ์หรืออีเมลมายังบริษัทฯ ซึ่ง
ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สะดวกที่จะหาเครื่องแฟกซ์ รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการส่งแฟกซ์ ดังนั้น เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าต่อเรื่องดังกล่าว ประกอบกับในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่มี Smartphone บริษัทฯ จึงได้
เปิดช่องทางการส่งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น LINE โดยหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าจะสร้าง
Account LINE ของหน่วยงานขึ้น และติดตั้งโปรแกรม LINE บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน เมื่อลูกค้าส่ง
ไฟล์เอกสารเข้ามาจะมีสัญญาณกระพริบเตือนบนคอมพิวเตอร์ให้พนักงานทราบและสามารถบันทึกไฟล์
ดังกล่าวเข้าระบบเพื่อใช้ดาเนินงานต่อไปได้ทันที
ในด้านการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาออกกรมธรรม์แบบออนไลน์และ
ระบบการซื้อประกันภัยออนไลน์เพิ่มขึ้น สาหรับผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย นอกเหนือจาก
ประกันภัยประเภทอื่นๆ ได้แก่ แพคเกจรักษ์บ้าน ทีใ่ ห้ความคุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าฝ่า ระเบิด ภัยลูกเห็บ
ภัยลมพายุ และเงินชดเชยค่าที่พกั อาศัยชั่วคราว เนื่องจากการประกันอัคคีภัยเป็นประกันภัยที่ทาใน
ลักษณะแพคเกจสาหรับที่อยู่อาศัยของบุคคลทั่วไป ความเสี่ยงไม่สูงมาก จึงลดความยุ่งยากในขัน้ ตอนการ
พิจารณารับประกันภัยลงได้ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการขายบน
เว็บไซต์ ลูกค้าเพียงกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ้านแล้วคลิก “คานวณเบี้ยฯ” เพื่อพิจารณาเบี้ยประกันภัย ซึ่ง
กรณีที่ลูกค้าสนใจซื้อประกันภัย ยังสามารถชาระเบี้ยประกันภัยและรับกรมธรรม์แบบออนไลน์ได้อย่าง
สะดวกสบายโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสาหรับลูกค้ารายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย และคูค่ ้ารายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
ประกันภัยขัน้ พื้นฐานสาหรับประชาชน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสพัฒนาการ
ขายกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) แบบออนไลน์ โดยขายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา และสามารถรับกรมธรรม์ประกันภัย ณ จุดขาย แล้วนากรมธรรม์ประกันภัยไป
ต่อทะเบียนรถยนต์ได้ทนั ที ด้วยการนาส่งข้อมูลลูกค้าจากบริษัทฯ ไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แบบ real time เป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
อีกช่องทางหนึ่ง
- จัดตั้ง Corporate Contact Center
ในปี 2557 บริษัทฯ จัดตั้งโครงการ Corporate Contact Center ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และที่
สาคัญคือสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้าและคู่ค้า โดยพนักงาน Corporate Contact
Center ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลภายในองค์กร ความรูด้ ้านการประกันภัย และการเคลม
สินไหมทดแทน โดยสามารถตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและคูค่ ้าได้ทนั ที รวมถึงการช่วยโอน
สายไปยังหน่วยงานที่ลูกค้าต้องการติดต่อได้อย่างถูกต้องแม่นยา และในกรณีทจี่ าเป็นต้องมีการโอนสาย
ลูกค้าไปให้ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พนักงาน Corporate Contact Center จะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจาก
ลูกค้า ส่งผ่านระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทราบว่าลูกค้าที่
โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาเป็นใคร ทั้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ติดต่อของลูกค้า และยังทาให้
ทราบว่าลูกค้าเคยซื้อสินค้าอะไรบ้าง ปัญหาที่เคยพบมีอะไร ปัญหาใดที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และปัญหา
ใดที่ยังค้างอยู่และดาเนินการถึงขั้นตอนใด รวมทั้งยังมีข้อมูลประวัติการทากิจกรรมต่างๆ ระหว่างลูกค้า
กับบริษัทฯ อีกด้วย
การบริหารจัดการเคลมสินไหมทดแทน
บริษัทฯ ได้มกี ารบริหารจัดการด้านการเคลมสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าและคูค่ ้า เพื่อการ
บรรเทาความเสียหายหรือความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตาม
เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยยึดถือแนวคิด
“ใจเขา ใจเรา” ที่ปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับยึดมัน่ ในการปฏิบัติงานเสมอมา และยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ
ได้ให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีที่ล้าสมัยมาใช้ในการจัดการด้านสินไหมทดแทนเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าในสถานการณ์ทคี่ บั ขันตลอดเวลา โดยมีบริการดังต่อไปนี้
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- ระบบ EMCS e-Claim (Electronic Motor Claim Solution e-Claim)
บริษัทฯ นาระบบ EMCS e-Claim มาใช้กับอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศเป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นระบบ
บริหารการจัดการ และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสินไหมทดแทนยานยนต์ ประกอบด้วย ระบบการรับแจ้ง
อุบัติเหตุ การตรวจสอบความเสียหาย การบริการลูกค้าทีป่ ระสบอุบัติเหตุ และการประเมินความเสียหาย
โดยขั้นตอนทั้งหมดจะประมวลผลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับ
อู่ซ่อม และยังได้ต่อยอดความทันสมัยด้วยการพัฒนาระบบ E-Document เช่น E-Spare parts และ EBilling
- Teleclaim
เพราะเราตระหนักดีว่า เวลาของลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญ บริษัทฯ จึงได้เสริมบริการทาเคลมทาง
โทรศัพท์ (Teleclaim) หรือการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ผา่ นทางโทรศัพท์ โดยในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ
และไม่มีคู่กรณี เพียงโทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุมาที่หมายเลข 1620 ลูกค้าสามารถนารถเข้าอู่ซ่อมรถได้ทันที
ไม่ต้องรอพนักงานสารวจอุบัติเหตุไปยังที่เกิดเหตุ เป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา
ให้แก่ลูกค้า
- Smart Girl Surveyor
กรุงเทพประกันภัย สร้างจุดแตกต่างในการให้บริการลูกค้า เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของ
การบริการเคลมสินไหมทนแทนยานยนต์ โดยยกระดับบุคลากรหญิงที่มากด้วยความสามารถและความ
ชานาญจากประสบการณ์ทางด้านการเคลมสินไหมทดแทนยานยนต์ ภายใต้ชื่อ “Smart Girl Surveyor”
ในการให้บริการสารวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ ณ จุดเกิดเหตุ เน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วย
ความอบอุ่น มั่นใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
- E-Surveyor (Electronic Surveyor)
กรุงเทพประกันภัย เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ โดยได้เริ่มนา
PDA (Personal Digital Assistance) มาให้บริการ เชือ่ มต่อระบบการบริการสินไหมทดแทนรถยนต์
ระหว่างบริษัทฯ (สานักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ) และพนักงานสารวจอุบัติเหตุที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุ
ได้อย่างสะดวก ซึ่งระบบดังกล่าวจะแจ้งตาแหน่งการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของลูกค้า เพื่อให้พนักงาน
สารวจอุบัติเหตุที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดเดินทางไปให้บริการเคลมแก่ลกู ค้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
ยังสามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบอัตโนมัติแล้วเรียกพิมพ์ใบแจ้งความเสียหาย (Claim Slip) ให้ลูกค้านา
รถยนต์เข้าอู่ซ่อมได้ทันที และในปี 2556 ได้มีการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์จาก PDA มาใช้ “iPad” และ
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“Sumsung Galaxy Note 3” ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึน้ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลกู ค้าใน
ปัจจุบันและอนาคต
- Smart Claim
บริษัทฯ ยกระดับคุณภาพการให้บริการเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ ด้วยการทา Smart Claim
ได้ด้วยตนเองผ่านทางสมาร์ทโฟน หรือเรียกว่า Smart Claim เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ด้วยขั้นตอน
ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก พร้อมรับใบเคลมรถยนต์ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ทันที โดยกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าเกิด
อุบัติเหตุที่มีความเสียหายไม่มากนัก (ไม่เกิน 6 ชิ้น) และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งสามารถระบุได้ว่า
เป็นฝ่ายถูกหรือผิด โดยจะมีคกู่ รณีหรือไม่มีคกู่ รณีก็ตาม เพียงโทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุมาที่โทรศัพท์ 1620
หรือ 0 2285 8000 เจ้าหน้าที่จะสอบถามถึงความสะดวกในการทา Smart Claim โดยจะแบ่งออกเป็น 2
ช่องทาง คือการใช้แอพพลิเคชั่น “Line” หรือการส่งลิงก์อีเมลของบริษัทฯ ไปยังกล่องข้อความบน
โทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยจะส่งข้อมูลและรูปภาพความเสียหายกลับมาทาง
ช่องทางดังกล่าว หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่จะส่งใบเคลมรถยนต์ตอบกลับมาตามช่องทางที่ผู้เอาประกันภัย
และคู่กรณีสะดวกโดยผ่านทางสมาร์ทโฟน
การวางแผนรองรับสถานการณ์วิกฤต
เพื่อการเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าและคู่ค้ารองรับกับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึน้ ได้ บริษัทฯ จึงได้มกี ารจัดทาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยได้
กาหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน รวมถึงได้มกี ารซักซ้อมทาความเข้าใจ
ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤต ซึ่งจะช่วยป้องกันและการจัดการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ลดลงและสามารถ
ทาให้เหตุการณ์ดังกล่าวกลับสู่สภาวะปกติได้รวดเร็ว ที่สาคัญที่สุดคือสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความ
มั่นใจให้แก่ลกู ค้า คูค่ ้า และผู้มีส่วนเกีย่ วข้องที่มีต่อธุรกิจและการบริการของบริษัทฯ
สิทธิของผูบ้ ริโภค
- การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านช่องทางการ
สื่อสาร ได้แก่ วารสาร BKI News, email, รานงานประจาปี และเว็บไซต์ bangkokinsurance.com เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ สาหรับผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่าย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา อาทิ ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร
และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยลูกค้าหรือผู้ที่สนใจสามารถ
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เพื่อการพิจารณา

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทาประกันภัยได้ทนั ที
นอกจากนี้ กรุงเทพประกันภัยยังเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเปิดให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อ Social Media อย่าง Facebook เพื่อเผยแพร่กจิ กรรม ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ
เนื้อหาสาระประโยชน์ต่างๆ
รวมทั้งอานวยความสะดวกในการให้คาแนะนาและคาปรึกษาด้านการ
ประกันภัย ซึ่งสามารถสื่อสาร 2 ทางระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

- การเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
บริษัทฯ ได้มกี ารจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในการทาหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคูค่ ้า ภายใต้การบริหารตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 โดยสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ทุกช่องทาง และจะมีการจัดทารายงาน
การร้องเรียนจากลูกค้า (External Customer Complain Report) แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ
นามาปรับปรุงคุณภาพและพัฒนากระบวนการทางานและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมคุณภาพยัง
ทาหน้าที่โทรศัพท์ติดตามและสอบถามความพึงพอใจแก่ลูกค้าหลังจากที่ได้รับบริการของกรุงเทพ
ประกันภัย
การดาเนินการด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในเรื่องการการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานรูจ้ ักใช้พลังงานอย่างรูค้ ุณค่า อีกทั้งยังตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของพนักงานในองค์กร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตาม
หลักการและข้อกาหนดตามกฎหมาย ดังนี้
1. การจัดการด้านพลังงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นทีจ่ ะบริหารการจัดการด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน จึงได้กาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงาน และจัด
กิจกรรมลดการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพลังงานปี 2555 โดยมุ่งเน้นทีก่ าร
บารุงรักษาเครื่องจักรให้ทางานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ตรวจสอบควบคุมการใช้พลังงาน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงานขึ้น เพื่อดาเนินการและประสานงานการ
ทางานตามนโยบายให้บรรลุผลสาเร็จโดย คณะทางานฯ ได้จัดกิจกรรมและรณรงค์การอนุรกั ษ์พลังงาน
ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมประกวด
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ไอเดียการลดใช้พลังงานภายในอาคาร กิจกรรมการประกวดประหยัดไฟฟ้า และกิจกรรมอื่นๆที่
เสริมสร้างและรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้
ต่างๆให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทได้มีโครงการเปลี่ยนการใช้หลอดไฟแสงสว่าง
จากหลอดฟลูออเรสเซนซ์เป็นหลอด LED ที่บริเวณอาคารจอดรถ บันไดหนีไฟ และโถงทางเดิน
ส่วนกลาง ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
2. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการเรื่องน้าและคุณภาพน้า บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพน้าใน
การกักเก็บ และเพิ่มคุณภาพน้าดื่ม โดยติดตั้งเครื่องกรองน้าดื่มอย่างเพียงพอ และมีการบารุงรักษาเปลี่ยน
อุปกรณ์การกรองอย่างสม่าเสมอ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้าอุปโภคบริโภค ตามมาตรฐานการประปา
นครหลวงตามรอบการตรวจอย่างเคร่งครัด
และมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้าเป็นประจาวันเพื่อ
ควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรน้าให้เหมาะสมและไม่สูญเปล่า การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายใน
สานักงานปีละ 2 ครั้ง ให้มีค่ามาตรฐานกรมสาธารณสุขและป้องกันโรค ทั้งนี้เพื่อสามารถป้องกันและ
แก้ไขกรณีมคี วามเสี่ยงเกิดขึ้น
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย และคุณภาพน้าเสียให้มคี ่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกท่อระบายน้า
สาธารณะ พร้อมทั้งส่งรายงานประจาเดือนต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
3. การบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ
บริษัทฯได้ทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสานักงานเป็นประจาปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่า
สภาพอากาศภายในสานักงานอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด นอกจากนี้ ยังได้ทาการเลือกใช้อุปกรณ์
สานักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสาร และ เครื่อง Multifunction ที่ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เป็นต้น
4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริษัทฯ ได้เห็นการจัดการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) จึงได้จัดให้มี
กิจกรรมรณรงค์ 5ส อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะและการใช้ทรัพยากร
สานักงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะจากสานักงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
มลภาวะและบรรยากาศในสถานที่ทางาน อีกทั้งยังได้จดั หาถังขยะเพื่อดาเนินการแยกขยะตามประเภท
ต่างๆ ก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะเปียก เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสามารถนาขยะหรือ
วัสดุที่ยังสามารถใช้งานได้นากลับไป reuse และ/หรือ ขายวัสดุ recycle ให้แก่ผรู้ ับซื้อต่อไป
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5. การบริหารจัดการด้านการป้องกันเหตุ
นอกจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสาคัญถึงความปลอดภัยของ
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้บริการภายในอาคารเป็นสาคัญ จึงได้จดั ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใต้การ
ดูแลของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องคอยกากับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 จัดทาแผนการบารุงรักษา/ตรวจสอบเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ระบบ
ดับเพลิง และระบบอื่นๆอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุภายในอาคาร
5.2 จัดตั้งทีมกู้ภยั ฉุกเฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการระงับเหตุเบื้องต้น
และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้
5.3 จัดอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานทั่วไป
5.4 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่สาคัญ
ประการหนึ่งที่พึงกระทาควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ปลูกฝังสร้างจิตสานึกที่ดีแก่
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้ตระหนักรู้ในการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และถือเป็น
หน้าที่ในการมีส่วนร่วมทากิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน ทั้งดาเนินการโดยตรงและดาเนินการร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนทั้งกาลังคนอย่างเต็มที่และงบประมาณ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีสว่ นร่วมในการทา
กิจกรรมร่วมกับชุมชน สร้างวัฒนธรรมจิตอาสาที่ตระหนักถึง “ใจเขา ใจเรา” ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่
หวังผลตอบแทนให้ขยายออกไปในวงกว้างถึงลูกค้า คู่ค้า และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ซึ่งพนักงานทุก
ระดับได้ยดึ ถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้
กาหนดไว้อย่างชัดเจน
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข
บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ด้านการศึกษา
สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สนับสนุนทุนในมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นจานวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา
สาหรับนักเรียนผู้มคี วามสามารถทางวิชาการ ได้มโี อกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่าง ๆ ในต่างประเทศ
จนถึงขั้นสูงสุด เพื่อนาความรู้กลับมาทาคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป
- สนับสนุนทุนในมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจานวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อดาเนินงานตามโครงการ
พระราชดาริ ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม
- สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น เป็นจานวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาของ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา
บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นกั เรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็น
ประจาทุกปี โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นจานวน 119 ทุน รวมเป็นเงินทุน
ทั้งสิ้น 6,509,550 บาท ซึ่งเป็นทุนสาหรับค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีโครงการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะให้แก่นกั เรียนทุน โดยในปี 2557 ได้
จัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนทุน ดังนี้
- ค่ายอาสาพัฒนาชนบท โดยพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัย และนักเรียนทุนมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภัยกว่า 80 คน ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบอาคารห้องสมุด ทาสีอาคารเรียน และมอบ
ทุนสร้างห้องสมุดและมอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน คิดเป็นมูลค่า 400,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านคามืด
อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น
- จัดค่ายธรรมะให้แก่นกั เรียนทุน รุ่นที่ 19-21 จานวน 48 คน ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร
โดยมีการฝึกปฏิบัติธรรม ฟังธรรม และช่วยเหลือทางานภายในวัด
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
บริษัทฯ ได้สนับสนุนตารา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียน
ในโครงการส่งเสริมการอ่าน จานวน 11 แห่งใน 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ลพบุรี
สุพรรณบุรี ขอนแก่น สกลนคร นครพนม และบุรีรั มย์ พร้อมทั้งจัดอบรมครูเพื่อสร้างมาตรฐานการจัด
กิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีนิสัยรักการอ่านและเห็น
คุณค่าของการอ่านหนังสืออย่างสม่าเสมอ โดยในปี 2557 บริษัทฯ ใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 256,000 บาท
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56-1-57
ด้านสาธารณสุข
โครงการหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่
บริษัทฯ ได้รว่ มกับโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โดยนาพนักงาน แพทย์ และพยาบาลดาเนิน
โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจาทุกปี มาตั้งแต่ปี 2531 จวบถึงปัจจุบัน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ
ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์อย่าง
ทั่วถึง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ทดี่ ีและมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึน้ สาหรับในปี 2557 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้
ออกให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบนธนากโร อ.ภูพาน จ.
สกลนคร โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ทจี่ าเป็น โดยมี
ชาวบ้านมารอรับการรักษาจานวนกว่า 6,800 คน
สนับสนุนมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง (Wishing Well Foundation) ซึ่งส่งต่อ
ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลจานวน 17 แห่ง ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งรักษา
ยาก โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบนั และในปี 2557 พนักงาน
จิตอาสากรุงเทพประกันภัยและมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง จัด
กิจกรรม “BKI พาน้องชมวิถีไทยในสวนสามพราน” พาน้องๆ ไปสัมผัสธรรมชาติ ทัศนศึกษาวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่แบบไทยๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม
BKI สมทบทุนช่วยผ่าตัดเด็กหัวใจพิการแต่กาเนิด
บริษัทฯ มอบเงินสมทบทุนในโครงการ “รักษ์ใจไทย” ของมูลนิธิโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ เพื่อ
ช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดสาหรับผู้ด้อยโอกาส โดยได้สมทบทุนในนาม บมจ. กรุงเทพ
ประกันภัย 30,000 บาท มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย 100,000 บาท และมูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช
100,000 บาท รวมเป็นเงิน 230,000 บาท
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
โครงการช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ด้วยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ นาไป
บริจาคให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้กลับมาใช้
ชีวิตความเป็นอยู่เช่นเดิมก่อนเกิดภัย
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56-1-57
ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โครงการ “Bhappy3”
โครงการ “Bhappy3” เป็นโครงการที่กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ และกรุงเทพ
ประกันชีวิต ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 3 องค์กรได้มีส่วนร่วมทา
กิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงานขององค์กร โดยในปี 2557 ได้จัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3” ครั้งที่ 5
ตอน “แต้มฝัน ปันยิ้ม เพื่อน้อง” นาโดยคณะผู้บริหารและกลุ่มพนักงานจิตอาสาของทั้ง 3 บริษัท รวมกว่า
250 คน ร่วมกันปรับปรุงอาคารเรียน ห้องพยาบาล ห้องน้า ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาแก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว จ.ชลบุรี และต่อด้วย
กิจกรรม ครั้งที่ 6 ตอน “ปล่อยปู ปลูกป่า พาเพลิน” โดยผู้บริหารและพนักงานได้ลงพื้นที่ปล่อยพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ปูม้า ปลูกป่าชายเลน และมอบเงินสนับสนุนให้แก่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อใช้ใน
การดาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของทางสถาบัน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี
โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน
บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้านจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ ปี
2538 จนถึงปัจจุบัน โดยฝึกอบรมชาวบ้านทางานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่อกก ผ้าขาวม้าทอ
มือสีธรรมชาติ พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาวิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาด
รองรับสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อันนาไปสู่การมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้นอย่างยั่งยืน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการเป็นจานวน
เงิน 1,365,000 บาท
สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน โดย
การมอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ตน้ ไม้และการปลูกป่า รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ
พร้อมส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง สาหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้
มอบเงินสนับสนุนจานวนกว่า 132,800 บาท
โครงการ LOST AND FOUND ของหายได้คืน
บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ “LOST AND FOUND ของหายได้คืน” ของสถานีวิทยุ สวพ.
FM 91 เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนทาความดีและมีจิตอาสาใน การเก็บของมีค่าต่างๆ ได้ แล้วส่งคืนเจ้าของ คิดถึงใจเขาใจเรา หาก
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สิ่งของนั้นๆ ของเราหายไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพประกันภัยที่ส่งเสริมและมุ่งเน้นให้
พนักงานในองค์กรยึดมั่นการให้บริการด้วยแนวคิด “ใจเขา ใจเรา” ตลอดมา อีกทั้งบริษัทฯ ยังเห็น
ความสาคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกาลังใจและเห็นคุณค่าของคนดีในสังคม
ซึ่งจะเป็นพลังต่อยอด ในการทาความดีให้ขยายวงกว้างไปยังผู้อื่นต่อๆ ไปอย่างไม่สิ้นสุด
โครงการน้าดื่มสะอาดเพือ่ น้อง
บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดโครงการน้าดืม่ สะอาดเพื่อน้อง ด้วยการเข้าไปติดตั้ง
ระบบเครื่องกรองน้าให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่มีน้าดื่มยังไม่ถูกสุขอนามัยสาหรับเด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่
จ.สระแก้ว อ่างทอง อุตรดิตถ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และราชบุรี จานวน 25 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่ากว่า
1,142,534 บาท เพื่อให้นักเรียนมีน้าดื่มที่สะอาด ถูกหลักอนามัยบริโภค
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ
บริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ “สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน
พ.ศ. 2408 – 2409” เป็นจานวนเงิน จานวน 274,000 บาท ซึ่งได้จัดแสดงขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า ทั้งนี้ เพื่อร่วมรณรงค์การเผยแพร่เรือ่ งราวในประวัติศาสาตร์อนั สาคัญของประเทศ
ไทยให้ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบเรื่องราวในอดีต และเพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขในการทางาน
กรุงเทพประกันภัย ได้ส่งเสริมพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญ
สมาธิภาวนา เพื่อสร้างความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานและการดาเนินชีวิตประจาวัน โดย
ในแต่ละปีจะจัดโครงการดังกล่าวขึน้ ทุก 3 เดือน ณ สานักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โครงการพุทธวจน
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน จัดพิมพ์หนังสือปฐมธรรม 20 พระสูตร
ในโครงการประกวดชวนน้องท่องพุทธวจนในโรงเรียนทัว่ ประเทศ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาสาหรับ
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเขต จานวน 10 โรงเรียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตร สปาใจ@
พุทธวจน ให้พนักงานทุกระดับสมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางพุทธวจน จานวน 3 ครั้ง ณ ศูนย์
ปฏิบัติพุทธวจน พุทธวจนสถาบันคลองหลวง จ.ปทุมธานี
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56-1-57
โครงการสารพันธรรมะ
ในปี 2557 บริษัทฯ สานต่อโครงการสารพันธรรมะ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้า
ร่วมศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่น่าสนใจ หลักธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์โดยละเอียด ในรูปแบบ
การสนทนาธรรมและนั่งสมาธิ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ เป็นประจาทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
ทอดกฐินประจาปี
บริษัทฯ ได้จัดทาบุญทอดกฐินเป็นประจาทุกปี เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และคูค่ ้า ได้มีส่วนร่วม
ทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยในปี 2557 ได้จัดทอดกฐิน ณ วัดวังเพิ่ม – พระภาวนา
(หลวงปู่แบน ธนากโร) จ. นครราชสีมา ซึ่งยอดเงินทาบุญกฐินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,810,839 บาท
กิจกรรมทั้งหมดนี้ เกิดขึน้ จากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัย ที่มี
วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายเดียวกัน ภายใต้การส่งเสริม การสนับสนุน และปลูกฝังของบริษัทฯ
เพื่อให้พนักงานดาเนินชีวิตและปฏิบัติงานโดยคานึงถึง “ใจเขา ใจเรา” รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
มาตรฐานด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อรักษาความเป็น “บริษัทพลเมือง”
(Corporate Citizenship) ที่ดีพร้อมของสังคมต่อไป และเรายังเชื่อมั่นว่าการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง พนักงาน และคนในสังคม นั้น เป็นพื้นฐานสาคัญที่
จะนาพาให้องค์กรและธุรกิจเติบโตอย่างมัน่ คงและยั่งยืนตลอดไป
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
ด้วยความตระหนักในความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึน้ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการ
ทางาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้า คูค่ ้า และผู้บริโภคให้
สามารถตอบสนองความต้องการและได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มกี าร
พัฒนานวัตกรรมการบริการในด้านต่างๆ ดังนี้
 ประกันภัยรถยนต์ BKI Insurance Telematics
กรุงเทพประกันภัย ได้ศกึ ษาตลาดประกันภัยรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ไปสู่การปลูกฝังจิตสานึกของการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับสังคม โดยนาเทคโนโลยี Telematics เข้ามา
ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลการขับขี่รถยนต์ของลูกค้า และนาเสนอแนวทางที่จะช่วยให้การขับขี่ของลูกค้าแต่
ละรายมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้นาเทคโนโลยี Telematics มาใช้ศึกษาและนาเสนอข้อมูล
พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ให้กับลูกค้าแต่ละราย เพื่อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขีใ่ ห้
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ปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถช่วยให้บริษัทฯ ประเมินระดับความเสี่ยงภัยที่ส่งผลต่อการกาหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
Telematics เป็นระบบที่นามาใช้ในการวัดผลพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ โดยมีอุปกรณ์ “Dongle”
ติดตั้งที่ตวั รถ สามารถทาได้ด้วยตนเองง่ายๆ โดยจะมีทั้งระบบ GPS และเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดอัตรา
ความเร็ว อัตราการเร่งเครื่อง การเปลี่ยนเลนกะทันหัน การกระแทก ฯลฯ แล้วจะส่งสัญญาณมาที่
เซิร์ฟเวอร์ หลังจากนั้นจะประมวลผลออกมาเป็นคะแนน (Score) การขับขี่รถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัย
สามารถดูคะแนนการขับขี่ของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือระบบ IOS และ Android หรือ
ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
นอกจากนี้ ระบบ Telematics ยังช่วยให้บริษัทฯ สร้างความใกล้ชิดให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึน้
(Customers Engagement) สอดรับกับสโลแกน “แคร์คณ
ุ ทุกย่างก้าว” เนื่องจากขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่
รถยนต์ ระบบจะมีการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างบริษัทฯ และรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยตลอดเวลา ทาให้
บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ ดังนี้
- แคร์ความปลอดภัยของลูกค้า
เนื่องจากระบบ Telematics ช่วยให้บริษัทฯ Connect กับรถยนต์ของลูกค้าตลอดเวลาที่มี
การขับขี่ (Always Connect, Always Assist) ดังนั้น จึงสามารถให้บริการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ซึ่งเพิ่มเติมจากประกันภัยปกติ เช่น บริการ eCall คือ การแจ้งเตือนในกรณีที่ระบบตรวจพบว่ารถยนต์เกิด
แรงกระแทกมากกว่าปกติ (G Force สูงเกินค่าปกติ) เช่น ตกหลุม หรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรง ซึ่ง
สงสัยได้ว่าอาจเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ที่เอาประกันภัย ระบบจะส่งสัญญาณมายังบริษัทฯ พร้อมกับข้อมูล
ลูกค้า ได้แก่ หมายเลขกรมธรรม์
สถานที่เกิดเหตุ (ระบุตาแหน่งของรถยนต์) และหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ทาให้พนักงานรับแจ้งอุบัติเหตุสามารถติดต่อลูกค้าพร้อมสอบถาม เพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือในทันที โดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าเป็นฝ่ายโทรศัพท์เข้ามาแจ้ง
- แคร์ความห่วงใยใส่ใจต่อครอบครัว
ด้วย ฟังก์ชั่น Location & Trip log ซึ่งจะสามารถระบุตาแหน่งและเส้นทางการขับขีข่ องรถยนต์
รวมทั้งรายละเอียดการขับขี่ต่างๆ เช่น หักเลี้ยวแรง ณ จุดใด ความเร็วทีใ่ ช้ ระยะทางและระยะเวลาใน
การขับขี่แต่ละทริป โดยสามารถจัดเก็บ log book รายละเอียดเส้นทางการใช้รถในแต่ละวันหรือแต่ละ
ทริปได้ ลูกค้าสามารถทราบความเคลื่อนไหวของบุคคลในครอบครัวที่คณ
ุ ห่วงใยผ่าน Smart Phone เพิ่ม
ความสบายใจให้แก่พ่อและแม่ได้ เนื่องจากสามารถทราบได้ว่าลูกของตนอยู่ที่ใด มีพฤติกรรมการขับขี่
เป็นอย่างไร หรือกรณีที่เป็นในรูปแบบของบริษัท (Corporate) ที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์บนรถของบริษัท
เพื่อให้ทราบตาแหน่งรถและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้
- แคร์ทรัพย์สินในทุกย่างก้าว
ด้วยฟังก์ชั่น Out of Areas Alert ที่จะแจ้ง SMS เตือนในกรณีรถยนต์ออกนอกเขตพืน้ ที่ที่ลูกค้าได้
กาหนดไว้ โดยลูกค้าจะเป็นผู้ตั้งค่าตามความเหมาะสมกับเส้นทางขับขี่ประจาของตนว่าจะให้แจ้งเตือน
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เมื่อใด ได้แก่ การแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกจังหวัด หรือเมื่อออกนอกเขตภูมภิ าค แม้กระทั่งออกนอกเขต
ประเทศไทย หรือกรณีที่รถหายก็ทาให้ทราบได้ว่ารถอยู่ทใี่ ด ซึ่งฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยแจ้งเตือนลูกค้าใน
กรณีที่มิได้เป็นผู้ขับขี่หรือใช้รถ ลูกค้าจะได้ทราบเหตุได้อย่างทันท่วงที
สาหรับข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ทไี่ ด้รับจากระบบ Telematics นั้น จะมีการประมวลผลออกมา
เป็นคะแนน โดยในปีแรกที่เริ่มโครงการ บริษัทฯ จะใช้เบี้ยประกันภัยเดิมของรถแต่ละรุ่น โดยลูกค้าจะ
ได้รับอุปกรณ์ Telematics เพิ่มเติมเพื่อทาการติดตั้งด้วยตนเอง ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการขับขี่ที่เก็บได้
จริง ในช่วงเวลาทีก่ าหนดมาพิจารณาประกอบกันกับหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อเป็นแนวทางใน
การพิจารณาเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุตามพฤติกรรมการขับขี่ รวมทั้งผู้เอาประกันภัยยังสามารถทราบ
พฤติกรรมการขับขี่ของตนเองเพื่อนาไปใช้ในการปรับพฤติกรรมการขับขีใ่ ห้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง
และผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ ลดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อีกทางหนึ่ง
 ร่วมกับการการบินไทยเพิ่มช่องทางการขายประกันภัย
บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) พัฒนาระบบการขายประกันภัยการเดินทาง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศบนเว็บไซต์ของการบินไทย โดยลูกค้าที่เข้าเว็บไซต์การบินไทยสามารถ
ซื้อประกันภัยการเดินทาง ชาระเบี้ยประกันภัย และรับกรมธรรม์แบบออนไลน์ได้ทันที
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์
เนื่องจากในระหว่างที่ลกู ค้าต้องนารถยนต์เข้าซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุนั้น
แม้จะมีประกันภัย
รถยนต์แล้ว แต่ในหลายๆ ครั้งพบว่า ประกันภัยที่มียังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในช่วงดังกล่าว
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในช่วงที่ไม่มีรถยนต์ใช้ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ โดยเพิ่มความคุ้มครองค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจ
เกิดขึน้ ซึ่งประกันภัยรถยนต์ที่มีอยู่อาจไม่ครอบคลุมถึง เช่น ชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตุในกรณีที่
ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ชดเชยเงินค่า Excess ชดเชยค่ายางรถยนต์ที่ระเบิดเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
- ประกันภัยรถยนต์ สาหรับรถยนต์กลุ่ม SUV
กรุงเทพประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สาหรับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์
หรือ SUV (Sport Utility Vehicle) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้า
ท่วม และความเสียหายจากภัยก่อการร้าย พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
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1.“ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 SUV Special DG” รับประกันภัยรถยนต์อายุ 2-5 ปี ทุน
ประกันภัย 450,000 – 690,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 21,200 บาท ทุนประกันภัย 700,000 –
990,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 21,800 บาท และทุนประกันภัย 1,000,000 – 1,250,000 บาท เบี้ย
ประกันภัยเท่ากันที่ 22,400 บาท พร้อมมั่นใจในคุณภาพการซ่อมจากศูนย์ซ่อมตัวแทนจาหน่าย
2.“ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 SUV Special GG” รับประกันภัยรถยนต์อายุ 2-5 ปี ทุน
ประกันภัย 450,000 – 690,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 19,700 บาท ทุนประกันภัย 700,000 –
990,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 20,400 บาท และทุนประกันภัย 1,000,000 – 1,250,000 บาท เบี้ย
ประกันภัยเท่ากันที่ 21,000 บาท และอายุรถยนต์ 6-12 ปี ทุนประกันภัย 200,000 – 490,000 บาท เบี้ย
ประกันภัยเท่ากันที่ 17,500 บาท ทุนประกันภัย 500,000 – 700,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 18,500
บาท พร้อมมั่นใจในคุณภาพการซ่อมจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานของกรุงเทพประกันภัย
- ประกันภัย iPhone 6 iPhone 6 Plus
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับ iStudio by Copperwired และ iStudio by UFicon เพิ่มความอุ่นใจ
ให้กับผูใ้ ช้ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ด้วยการเสนอกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายจากอุบัติเหตุครอบคลุมไปถึงเครื่องตก กระแทก และเปียกน้า
นอกจากนี้ ยังเพิ่มความคุม้ ครองในส่วนของความสูญเสีย/สูญหายจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัด
แงะของบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร หรือสถานที่จัดเก็บ ครอบคลุม 24 ชั่วโมง ทั่วโลก โดยมีระยะเวลา
ความคุ้มครอง 1 ปี ซึ่งไม่รวมถึงการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีสูญหายหรือเกิด
ความเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) ลูกค้าจะมีส่วนรับผิดชอบค่าซ่อม 10% ของราคาเครื่อง ด้วยเบี้ย
ประกันภัยเพียง 1,350 บาท โดยผู้ที่สนใจประกันภัย iPhone 6 และ iPhone 6 Plus สามารถซื้อประกันภัย
ได้ที่ iStudio by Copperwired และ iStudio by UFicon ทุกสาขา
- เแผนประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy Plan
กรุงเทพประกันภัย ออกแผนประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy Plan ที่ลูกค้าสามารถเลือกวงเงิน
ความคุ้มครองคนไข้ใน (IPD) และคนไข้นอก (OPD) ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคล จากแผน
ประกันภัยที่มีให้เลือกถึงแบบละ 5 แผน เช่น ลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองคนไข้ในแผน 5 คู่กับความ
คุ้มครองคนไข้นอกแผน 1 ต่างจากเดิมที่ไม่สามารถเลือกได้ นอกจากนี้ ยังไม่จากัดวงเงินความคุ้มครอง
สูงสุดต่อโรคหรืออาการบาดเจ็บตลอดอายุกรมธรรม์ โดยรับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 55 ปี และ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทาประกันภัย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการออกแผนประกันภัยใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า
ผ่านช่องทางการขายต่างๆ เช่น ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โครงการบัวหลวงรักษ์ครอบครัว
ประกันภัยร้านค้าและธุรกิจรายย่อย Business Property Insurance 1st ขายผ่านช่องทาง Bancassurance
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ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล Hospital Cash Plan ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล Zero Accident Plan, Family Accident Plan, All Gen PA ทุกวัย ประกันภัยโรคมะเร็ง Zero
Cancer Plan และ Cancer Worry Free ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล All In One ขายผ่านช่องทางเทเลมาร์
เก็ตติ้ง และประกันภัย PA 200 สาหรับรายย่อย (Micro Insurance) ขายผ่านช่องทางไปรษณีย์ เป็นต้น
ความภาคภูมิใจ ปี 2557
ได้รับรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัยติดต่อกันถึง 3 ครั้ง
นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งที่ในปี 2557 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (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 ถือเป็นความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยดึ มั่นใน
ความซื่อตรงและยุติธรรมตลอดมา รวมทั้งยังให้ความใส่ใจต่อการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ
และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสาคัญ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จาก
Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนาของโลก ในระดับ A- (Stable) ซึ่ง
แสดงถึงเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแกร่ง
นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) จาก
สถาบันการจัดอันดับทางการเงิน A.M. Best Company ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
บริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมากที่สุด โดยบริษทั ฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ระดับ
A- (Excellent) สะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน และความมีเสถียรภาพทางการเงิน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้
ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้การดาเนินงานของบริษัทสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย ได้ทาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการ
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกากับ
ดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจจะกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มกี ิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นั้นนาไปสู่การปฏิบัติได้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถดาเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุม
ภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
บุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์
ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่มี
ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน มีการควบคุม ดูแลการป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมี
บุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตามแบบประเมินฯ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีความเห็น
เป็นเอกฉันท์ เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท คือ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ นายปรีชา ศรมณี ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัตขิ องหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
นายวิเชียร โมลีวรรณ
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียด คุณสมบัติของหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมีผู้
ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันนั้ น บริษัทฯ คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพัน ธ์ที่แท้จริ งมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทาง
กฎหมาย หรือสัญญาที่กาหนดให้เป็น รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไป
ตามราคาตลาด นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2557
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 11 และข้อที่ 28 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติ มสาหรับ
รายการธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(ล้านบาท)
รายการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์

กิจการที่เกีย่ วข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11

-

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28

-

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28

-

เบี้ยประกันภัยรับ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยรับ *

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยจ่าย *

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

เงินปันผลรับ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นและมีกรรมการ
บางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการ
บางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการ
บางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการ
บางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการ
บางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการ
บางส่วนร่วมกัน

2557

2556

154.9

144.1

26,120.9 19,566.0
528.9

343.5

108.3

101.2

58.4

48.5

-

-

221.6

221.6

3,633.5

2,483.6

4.7

5.3

* สาหรับอัตราดอกเบี้ยทีบ่ ริษัทฯได้รบั หรือจ่าย กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด
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12.2 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดั งกล่าวข้างต้น และที่ผู้สอบบัญชีได้ เปิด เผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินนั้น เพื่อช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ
และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และในด้านความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) และ
เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาด โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ เป็นสาคัญ
12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ดาเนินการกับ
กิจการอื่นทั่วไป เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ก็จะ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย
12.4 นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจาเป็น
และความสมเหตุสมผลตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งดาเนินธุรกิจด้วย ความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสาคัญ
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2557 โดยนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4951 และประจาปี 2556 และ 2555 โดยนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
- สาหรับปี 2557 ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่าได้แสดง
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
- สาหรับปี 2556 ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่าได้แสดง
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตาม
มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และมีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบ
การเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคา
ทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุง
จากการเปลี่ยนแปลง นโยบายบัญชีดังกล่าว และนาเสนองบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย และงบแสดง ฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้นามาถือปฏิบัติใหม่
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
- สาหรับปี 2555 ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้าขอให้สังเกต หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งร้ายแรง
บริษัทฯ ได้ประมาณการอย่างดีที่สุดสาหรับสารองค่าสินไหมทดแทน โดยอ้างอิงจากเอกสารหลักฐาน
และรายงานการสารวจภัยที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาตกลงมูลค่าความ
เสียหายกับคู่สัญญา และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อ
สารองค่าสินไหมทดแทน และสารองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการเอาประกันภัยต่อ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าวอย่างมีสาระสาคัญ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
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(ข) สรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557, 2556 และ 2555

(พันบาท)
งบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2556
%
2555

2557
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

56-1-57

%

งบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2557
%
2556
%
2555

%

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

รายได้จากการลงทุนค้างรับ

65,772

0.12

61,515

0.12

28,980

0.05

65,772

0.12

61,515

0.12

28,980

0.05

เบีย้ ประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

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

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ

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

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

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

566,575

1.06

571,643

1.13

506,235

0.89

566,575

1.06

571,643

1.13

506,235

0.89

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

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

154,896

0.29

144,100

0.28

140,077

0.24

102,256

0.19

102,256

0.20

102,256

0.18

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

221,402

0.41

242,067

0.48

264,458

0.47

221,402

0.41

242,067

0.48

264,458

0.47

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

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

178,772

0.33

154,950

0.31

135,568

0.24

178,772

0.33

154,950

0.31

135,568

0.24

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

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

64,008

0.12

64,447

0.13

70,389

0.12

64,008

0.12

64,447

0.13

70,389

0.12

-

-

-

-

1,332

0.00

-

-

1,332

0.00

398,775

0.75

434,645

0.86

299,210

0.53

398,775

0.75

299,210

0.53

56,825,930 100.00

53,521,591

100.00

สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุทธิ
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด - สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์อนื่
สิทธิการเช่าทีด่ นิ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
อืน่ ๆ
รวมสินทรัพย์

53,574,231 100.00

50,706,928 100.00

-

434,645

0.86

50,665,084 100.00

56,788,109 100.00
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(พันบาท)

2557
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้บริษทั ประกันภัยต่อ
หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย
สารองค่าสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สารองเบีย้ ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ อืน่
เบีย้ ประกันภัยรับล่วงหน้า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
อืน่ ๆ
รวมหนี้สิน

งบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2556
%
2555

56-1-57

%

งบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2557
%
2556
%
2555

%

19,024
2,155,211

0.04
4.02

2,528,048

4.99

12,835
2,504,721

0.02
4.41

19,024
2,155,211

0.04
4.03

2,528,048

4.99

12,835
2,504,721

0.02
4.41

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

14.99
13.69
0.69
0.69
8.84

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

25.30
14.02
0.74
0.73
6.80

21,746,508
5,920,355
364,956
327,586
3,332,516

38.27
10.42
0.64
0.58
5.86

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

15.00
13.70
0.69
0.69
8.84

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

25.32
14.03
0.74
0.74
6.79

21,746,508
5,920,355
364,956
327,586
3,326,842

38.29
10.43
0.64
0.58
5.86

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

2.74
0.11
0.80
1.18
47.79

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

2.50
0.14
0.94
1.10
57.26

1,081,911
81,678
656,844
417,271
36,447,181

1.91
0.14
1.16
0.73
64.14

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

2.74
0.11
0.80
1.18
47.82

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

2.50
0.14
0.94
1.10
57.29

1,081,911
81,678
656,844
417,271
36,441,507

1.91
0.14
1.16
0.73
64.17
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(พันบาท)

2557

งบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2556
%
2555

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
ปี2557 หุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ10บาท
ปี2556,2555 หุ้นสามัญ 76,050,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
1,064,700 1.99
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
1,442,500 2.69
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
106,470 0.20
สารองอืน่
3,100,000 5.79
ยังไม่ได้จดั สรร
3,335,769 6.22
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
18,921,914 35.32
รวมส่วนของเจ้าของ
27,971,353 52.21
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
53,574,231 100.00

56-1-57

%

งบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2557
%
2556 %
2555

%

760,500
1,442,500

1.50
2.84

760,500
1,442,500

1.34
2.54

1,064,700
1,442,500

1.99
2.70

760,500
1,442,500

1.50
2.85

760,500
1,442,500

1.34
2.54

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

0.15
6.11
4.99

76,050
3,100,000
1,692,328

0.13
5.46
2.97

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

0.20
5.79
6.15

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

0.15
6.12
4.92

76,050
3,100,000
1,660,181

0.13
5.46
2.93

13,307,371 23.42
20,378,749 35.86
56,825,930 100.00

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

35.35
52.18
100.00

13,765,761 27.15
21,673,018 42.74
50,706,928 100.00

13,765,761 27.17
21,637,451 42.71
50,665,084 100.00

13,307,371 23.43
20,346,602 35.83
56,788,109 100.00
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(พันบาท)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธค. 2557, 2556 และ 2555

2557
กำไรหรือขำดทุน :
รายได้
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้สทุ ธิ
10,827,807
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จ
1,082,789
รวมรายได้
11,910,596
ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน
5,773,987
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
2,228,405
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
1,457,077
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด 30,106
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
809,386
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
10,298,961
กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
1,611,635
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
974,752
กาไรจากเงินลงทุน
24,044
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
10,796
รายได้อนื่
156,842
กาไรจากการดาเนินงาน
2,778,069
เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
33,311
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
37,888
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
2,458
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
3,744
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,700,668
หัก: ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
394,921
กาไรสาหรับปี
2,305,747

งบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2556
%
2555

90.91 10,056,060 90.56
9.09 1,048,462
9.44
100.00 11,104,522 100.00

%

งบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2557
%
2556 %
2555

8,340,869 91.65
760,032
8.35
9,100,901 100.00

10,827,807
1,082,789
11,910,596

90.91
9.09
100.00

48.48 5,470,972
18.71 2,150,686
12.23 1,306,074
0.25
30,423
6.80 1,200,954
86.47 10,159,109
13.53
945,413
8.18
953,722
0.20
161,442
0.09
4,023
1.32
145,144
23.32 2,209,744

49.27 7,587,276 83.37
19.37 1,847,727 20.30
11.76 1,141,439 12.54
0.27
25,501
0.28
10.82
668,436
7.35
91.49 11,270,379 123.84
8.51 (2,169,478) (23.84)
8.59
762,649
8.38
1.45 2,011,917 22.11
0.04
8,374
0.09
1.31
158,633
1.74
19.90
772,095
8.48

5,773,987
2,228,405
1,457,077
30,106
809,386
10,298,961
1,611,635
974,752
24,044
156,842
2,767,273

48.48
18.71
12.23
0.25
6.80
86.47
13.53
8.18
0.20
1.32
23.23

5,470,972
2,150,686
1,306,074
30,423
1,200,954
10,159,109
945,413
953,722
161,442
145,144
2,205,721

49.27
19.37
11.76
0.27
10.82
91.49
8.51
8.59
1.45
1.31
19.86

0.28
0.32
0.02
0.03
22.67
3.31
19.36

0.30
0.34
0.02
0.04
19.20
3.45
15.75

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

0.28
0.32
0.02
0.03
22.58
3.30
19.28

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

0.30
0.34
0.02
0.04
19.16
3.45
15.71

33,004
37,505
2,484
4,680
2,132,071
383,605
1,748,466

27,866
31,082
2,082
3,860
707,205
43,253
663,952

0.31
0.34
0.02
0.04
7.77
0.47
7.30

10,056,060 90.56
1,048,462
9.44
11,104,522 100.00

56-1-57
%

8,340,869 91.65
760,032
8.35
9,100,901 100.00

7,587,276 83.37
1,847,727 20.30
1,141,439 12.54
25,501
0.28
668,436
7.35
11,270,379 123.84
(2,169,478) (23.84)
762,649
8.38
2,011,917 22.11
158,633
1.74
763,721
8.39
27,866
31,082
2,082
3,860
698,831
41,997
656,834

0.31
0.34
0.02
0.04
7.68
0.46
7.22
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56-1-57

(พันบาท)
2557
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หัก ภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น :
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

งบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2556
%
2555

6,445,191 54.11
(1,289,038) (10.82)
5,156,153 43.29
7,461,900 62.65

21.66

572,988
5.16
(114,598) (1.03)
458,390
4.13
2,206,856 19.88

16.42

%

4,405,120 48.40
(881,024) (9.68)
3,524,096 38.72
4,188,048 46.02

8.73

2557

6,445,191
(1,289,038)
5,156,153
7,452,723

21.57

งบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2556
%
2555

54.11
(10.82)
43.29
62.57

572,988
(114,598)
458,390
2,203,436

16.39

5.16
(1.03)
4.13
19.84

%

4,405,121 48.40
(881,024) (9.68)
3,524,096 38.72
4,180,930 45.94

8.64
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56-1-57
งบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธ.ค. 2557, 2556 และ 2555
(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

งบการเงิน
ซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
2557

2556

2555

2557

2556

2555

15,377,164

14,785,037

12,300,671

15,377,164

14,785,037

12,300,671

(959,634)

5,110,362

12,703,272

(959,634)

5,110,362

12,703,272

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เบีย้ ประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
เงินรับ(จ่าย)เกีย่ วกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

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

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

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

(2,060,997)

(1,915,333)

(1,569,646)

(2,060,997)

(1,915,333)

(1,569,646)

ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่

(1,788,627)

(1,642,483)

(1,437,876)

(1,788,627)

(1,642,483)

(1,437,876)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

1,000,511

952,781

798,056

1,000,511

952,781

798,056

รายได้อนื่

154,420

142,891

140,082

154,420

142,891

140,082

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน

(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)กิจกรรมดาเนินงาน

4,190,287

3,787,907

(1,300,494)

4,190,287

3,787,907

(1,300,494)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

2,085,891

7,372,320

9,607,307

2,085,891

7,372,320

9,607,307

เงินลงทุนในรูปเงินฝากประจา

5,398,921

1,595,239

218,901

5,398,921

1,595,239

218,901

843,525

558,981

1,111,847

843,525

558,981

1,111,847

3,092

2,668

41,248

3,092

2,668

41,248

8,331,429

9,529,208

10,979,303

8,331,429

9,529,208

10,979,303

(2,001,997)

(8,502,344)

(7,043,760)

(2,001,997)

(8,502,344)

(7,043,760)

(843,655)

(342,160)

(643,113)

(843,655)

(342,160)

(643,113)

(8,338,624)

(4,234,907)

(365,597)

(8,338,624)

(4,234,907)

(365,597)

(49,978)

(46,068)

-

(49,978)

(46,068)

-

(5,400)

-

-

(5,400)

-

-

(331,588)

(318,434)

(292,448)

(331,588)

(318,434)

(292,448)

(11,571,242) (13,443,913)

(8,344,918)

(11,571,242) (13,443,913)

(8,344,918)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา

เงินให้กยู้ มื
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในรูปเงินฝากประจา
เงินให้กยู้ มื
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตัน
สิทธิการเช่าทีด่ นิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(3,239,813)

(3,914,705)

2,634,385

(3,239,813)

(3,914,705)
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2,634,385

56-1-57
งบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธ.ค. 2557, 2556 และ 2555
งบการเงิน
ซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
2557

2556

2555

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2557

2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ายผูถ้ อื หุ้น

(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)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(213,091) (1,039,385)

421,301

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

517,513 1,556,898 1,135,597

517,513 1,556,898 1,135,597

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

304,422

304,422

517,513 1,556,898

(213,091) (1,039,385)

421,301

517,513 1,556,898
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56-1-57
ตำรำงสรุ ปอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน (FINANCIAL RATIO)
2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนเบีย้ ประกันภัยค้างรับ
ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตราส่วนเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิตอ่ เบีย้ ประกันภัยรับ
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
Policy Liability to Capital Fund
อัตราส่วนส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต่อเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
อัตราส่วนส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต่อสินทรัพย์ รวม
อัตราส่วนเงินสารองต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนเงินสารองต่อสินทรัพย์
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อหุน้
ราคาตรา
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน*
เงินปันผล
หุน้ ปันผล
อัตราการเจริญเติบโต
เบีย้ ประกันภัยรับ
กาไรจากการรับประกันภัย
กาไรจากการลงทุน
กาไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
สินทรัพย์ รวม

2556
(ปรั บปรุ ง)

2555
(ปรั บปรุ ง)

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)

0.68
6.51
55.33

0.73
7.11
50.64

0.80
7.09
50.81

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

101.07
53.33
14.73
32.51
2.56
0.44
19.22
9.29

108.13
54.40
8.69
36.97
3.72
0.52
15.45
8.32

107.88
90.97
(24.11)
35.82
10.09
0.48
5.88
3.54

(%)
(เท่า)
(ครัง้ )

5.18
9.16
0.23

3.97
9.25
0.21

1.29
9.91
0.21

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

0.92
0.55
2.56
3.48
0.52
0.26
13.69
55.40

1.34
0.92
1.99
1.69
0.43
0.33
14.02
97.44

1.79
1.36
2.26
0.94
0.36
0.29
10.42
192.31

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
262.72
21.66
12.00
-

10.00
203.56
16.42
12.00
4.00

10.00
191.40
6.24
12.00
-

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

(0.15)
70.47
(7.74)
26.67
2.95
31.87
5.65

19.95
143.58
(57.02)
201.48
786.89
163.34
(10.77)

18.63
(97.39)
84.71
59.77
109.16
(27.43)
6.81

*กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิสาหรับงวดด้วยจานวนหุน้ สามัญภายหลังจากการจ่ายหุน้ ปันผล ปี 2556 (106.47 ล้านหุน้ )
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
การดาเนินงานและฐานะการเงินทีผ่ ่านมา
ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย
สินทรัพย์ 53,574.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากปี 2556 ที่มีสินทรัพย์ 50,706.9 ล้านบาท รายการ
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นที่สาคัญคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิเพิ่มขึ้น 6,395.3 ล้านบาท เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบกาหนด-สุทธิเพิ่มขึ้น 2,939.7 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์จากการประกันภัย
ต่อ-สุทธิลดลง 6,094.7 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 237.2 ล้านบาท เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 213.1 ล้านบาท
ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สนิ 25,602.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556
จานวน 3,431.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.8 รายการสาคัญที่เปลี่ยนแปลง คือ เงินสารองค่าสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายลดลง 4,798.4 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,290.7
ล้านบาท
ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 27,971.4 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 จากปี 2556 ที่มีส่วนของเจ้าของ 21,673.0 ล้านบาท รายการที่สาคัญคือ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้น 5,156.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.5 และกาไรสะสมเพิ่มขึ้น
807.6
ล้านบาท ทุนจดทะเบียนออกจาหน่ายและชาระแล้ว เพิ่มขึ้น 304.2 ล้านบาท และกาไรสะสม
สารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 30.4 ล้านบาท
ผลการดาเนินงานในปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 15,778.8 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยในปีนกี้ ารประกันภัยที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดคือ การ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 2.5 และ 0.1 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา
ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฎผลกาไร 1,611.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปีก่อน
666.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.5 สาเหตุหลักมาจากสารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ลดลง
701.2 ล้านบาท อันเป็นผลจากการที่เบี้ยประกันภัยรับสาหรับปีลดลง จึงส่งผลให้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
รายได้ เพิ่มขึ้น 771.7 ล้านบาท
กาไรจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,166.5 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.7 เมื่อรวมกับ
ผลกาไรจากการรับประกันภัยหักเงินสมทบฯ (หมายถึง เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย และเงินสมทบกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย) รวมเป็นกาไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,700.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 26.7 หลัง
หักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นกาไรสุทธิ 2,305.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 31.9 หรือคิดเป็น
กาไรสุทธิต่อหุ้น 21.66 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 16.42 บาท
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การจัดสรรเงินปันผลในปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ 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
ผลการดาเนินงานของการรับประกันภัยแต่ละประเภท ในปี 2557
การประกันอัคคีภัย
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภยั รวม 1,781.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.0 จากปี 2556 สาเหตุหลักมา
จากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยลดลงในหลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 1,074.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เอง
ร้อยละ 60.3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54.7 ในปี 2556 อัตราส่วนความเสียหายของการประกันอัคคีภัยในปีนี้
คิดเป็นร้อยละ 23.2 ต่ากว่า ปี 2556 ซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ 66.8 สาเหตุหลักมาจากความเสียหายที่เกิดขึน้
จากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ในส่วนของการรับประกันภัยต่อที่มีผลกระทบในปี 2556 ได้
ลดลงหมดในปี 2557 จึงส่งผลให้กาไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็น 494.7 ล้านบาท กาไรเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2556 เท่ากับ 657.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 403.1
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ตัวเรือ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 41.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับปี 2556
สาเหตุหลักมาจากเบี้ยประกันภัยลดลงจากช่องทางธุรกิจนายหน้าและช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 16.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 จากปีที่ผ่านมา โดย บริษัทฯ รับ
เสี่ยงภัยไว้เอง ร้อยละ 38.4 เปรียบเทียบกับร้อยละ 31.6 ในปีที่ผ่านมา สาหรับค่าสินไหมทดแทนมี
จานวนเท่ากับ 9.0 ล้านบาท ลดลง 8.5 ล้านบาท จากปี 2556 ผลการรับประกันภัยในปี 2557 มีอัตรา
ความเสียหายร้อยละ 58.4 มีกาไรจากการรับประกันภัย 4.2 ล้านบาท กาไรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 12.0
ล้านบาท
- สินค้า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 354.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 จากปี 2556 สาเหตุ
หลักมาจากเบี้ยรับประกันภัยต่อที่ลดลง
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เท่ากับ 203.5 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 10.2 โดยบริษัทฯ มีการรับเสี่ยง
ภัยไว้เอง ลดลงจากร้อยละ 60.8 ในปีที่ผ่านมา เป็นร้อยละ 57.4 ในปี 2557 ผลการรับประกันภัยในปี
2557 มีอัตราความเสียหาย ร้อยละ 32.9 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหายร้อยละ 39.4 ส่งผล
ให้มีกาไรจากการรับประกันภัยสินค้า 112.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 จากปีที่ผ่านมา
การประกันภัยรถยนต์
ในปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 6,698.0 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบ
กับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการขยายงานผ่านทางช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน ซึ่งมีการเข้าร่วม
โครงการกับคู่ค้าบางราย อีกทั้งมีการขยายฐานลูกค้าทางช่องทาง Bancassurance
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เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 6,448.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 โดยปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัย
ไว้เองร้อยละ 96.3 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2556 ที่ร้อยละ 96.2 สาหรับอัตราความเสียหาย ในปี 2557 อยู่ที่
ร้อยละ 66.2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 61.7 ในปี 2556 ส่งผลให้มีกาไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ลดลง
ร้อยละ 65.6 เมื่อเทียบกับปี 2556 หรือมีกาไร 133.1 ล้านบาท
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยประเภทนี้ ประกอบด้วยการประกันภัย 5 ประเภท คือ การประกันภัยอุบัติเหตุ
การประกันภัยด้านวิศวกรรม การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล การประกันภัยเกี่ยวกับการบิน และการ
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ในปี 2557 บริษัทฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับรวม 6,902.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.5 จากปี 2556 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,731.8 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปีนี้
ที่เพิ่มขึ้น มาจากการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด เนื่องจากมีการขยายงานในช่องทางธุรกิจนายหน้า
ช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กรและช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,201.5ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ในปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 46.4 ซึ่งเท่ากับปี 2556 โดยมีอัตราส่วน
ความเสียหายในภาพรวมของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 38.9 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ
37.0 ในปี 2556 แต่มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งสิ้น 2,909.2 ล้านบาท ลดลง 112.6 ล้านบาท จากปี
ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีกาไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 866.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.8
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งสิ้น 10,299.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 1.4 ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.5 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน่ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.6 และค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงาน ลดลงร้อยละ 32.6 เนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ ตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สาหรับ
บริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศบางรายทีค่ าดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และในปี 2557 มีรายการโอนกลับ
สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้มาบางส่วน
ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 15,155.4 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 0.6
จากปี 2556 และมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2557 ร้อยละ 7.4 เท่ากับปี 2556 โดยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดที่
อันดับ 3 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยการประกันภัยรถยนต์ที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยร้อยละ 44.1 มีอัตรา
การเติบโต ร้อยละ 0.1 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 5.7 เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 และการประกันอัคคีภัยมีสว่ นแบ่งตลาดร้อยละ 14.4 ในขณะที่การประกันภัยทางทะเล และ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.4 และ 9.2 ตามลาดับ
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รายได้จากการลงทุน
ณ สิ้นปี 2557 บริ ษัทฯ มีเงิน ลงทุนตามราคาทุนทั้งสิ้น 18,110.0 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากปี 2556
จานวน 2,705.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 สาหรับการจัดสรรเงิน ลงทุนนั้ น ส่ว นหนึ่ งของเงิน
ลงทุนจานวน 11,456.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.3 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนคงที่ (Fixed-income) อีกส่วนหนึ่งจานวน 6,653.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.7 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด เป็นการลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในส่ว นของการลงทุ น ที่ ใ ห้ ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้ ว ยเงิน ฝากประจ าจ านวน 6,988.1
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่ม ขึ้น 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 และหุ้นกู้จานวน 910.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่ว น
ร้อยละ 5.0 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 530.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 139.5
นอกจากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ใ ห้ผ ลตอบแทนคงที่ ดั ง กล่า ว บริษั ทฯ มีเ งิน ลงทุ น ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนคงที่อีกประเภทหนึ่งคือเงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จานองเป็นประกันจานวน 1,888.9
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1
ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนนั้น บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 4,297.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.7 ของการลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น
596.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.1 โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการลงทุนในระยะยาว โดยปัจจัยพื้นฐานที่ดี
ของหลัก ทรัพย์ที่บริษัทฯ เลือกลงทุนจะเป็น ปัจจัยหลักซึ่งส่งผลให้มูลค่าของกิจ การมีการเติ บโตอย่าง
ยั่งยืน และช่วยลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนให้น้อยลง
บริษัทฯ ได้ลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัทจากัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จ านวน 649.8 ล้ านบาท คิด เป็น สัด ส่ ว นร้ อยละ 3.6 ของเงิน ลงทุ น ทั้ง หมด โดยเพิ่ มขึ้น จากปีก่อ น
7.1 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 1.1 จากการลงทุน เพิ่มเติ มในหุ้น ทุน นอกตลาดฯ อนึ่ งหุ้น ทุน นอกตลาด
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ การเข้าไปถือหุ้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจานวน 154.9 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 0.9 เพิ่มขึ้น 10.8
ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการรับรู้ผลกาไรในบริษัทร่วมนั้นๆ อนึ่ง เงินลงทุน
ในบริษัทร่วมเป็นการลงทุนโดยการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 และเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ การ
ลงทุนในบริษัทประกันภัยในประเทศกัมพูชา อันเป็นการเพิ่มโอกาสการทาธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งบริษัท
ร่วมเหล่านั้นล้วนมีศักยภาพที่จะเติบโตทั้งในด้านการขยายธุรกิจและผลกาไร รวมถึงมีความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้จานวน 540.2 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.0 ของเงินลงทุนทั้งหมด ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า หน่วยลงทุนของกองทุน
ตราสารทุนจานวน 247.9 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 70.1 ล้านบาท
หรื อ ร้ อ ยละ 39.4 หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุน รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และกองทรั ส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจานวน 763.2 ล้านบาท เป็นสั ดส่วนร้อยละ 4.2
เพิ่มขึ้น 165.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.8
รายได้จ ากการลงทุน สาหรับปี 2557 มีจานวน 1,241.9 ล้ านบาท ประกอบด้ว ยรายได้ ดอกเบี้ย
397.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 16.7 เงิน ปันผลรับ 668.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.0 กาไรจากการขาย
หลักทรัพย์และสินทรัพย์ 11.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 93.2 รายได้ค่าเช่าและอื่นๆ 154.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.0 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 10.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 170.0 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 90.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 กาไรจากการกลับรายการด้อยค่า
ของเงินลงทุน 15.0 ล้านบาท ทาให้มีรายได้จากลงทุนสุทธิ 1,166.5 ล้านบาท
ณ วันสิ้นปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,497.67 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งปิดที่
1,298.71 จุด เพิ่มขึ้น 198.96 จุดหรือร้อยละ 15.3 จากการที่เศรษฐกิจบางประเทศยังอยู่ในช่วงชะลอตัว
เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯมีแนวโน้ มดี ขึ้น เล็กน้ อย สาหรับเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มปรั บตัวดี ขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่ว นเกิน ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 23,505.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 6,378.5 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 37.2
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรั พย์ของบริ ษัทฯ ณ สิ้นปี 2557 มีจานวน 53,574.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2556 จ านวน
2,867.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 รายการสินทรัพย์ที่สาคัญมีดังนี้
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จานวน 39,430.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปีก่อน 9,329.9 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 31.0 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 32,076.1 ล้านบาท
เป็นสัดส่วนร้อยละ 59.9 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดสุทธิ (เงินฝาก
สถาบันการเงินที่ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากับ 6,788.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 12.7 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนทัว่ ไปสุทธิเท่ากับ 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 ลดลงจากปีก่อน 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 สิ้นปี 2557 มีจานวน 25,602.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จานวน 3,431.0
ล้านบาท หรือร้อยละ 11.8 รายการหนี้สินที่สาคัญมีดังนี้
- สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจานวน 8,031.2 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 4,798.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.4
- เงินสารองเบี้ยประกันภัยจานวน 7,333.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปีก่อน 223.1 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 3.1
- เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจานวน 2,155.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 372.8 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 14.7
- เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,468.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200.8 ล้านบาท หรือร้อยละ
15.8
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของของบริ ษัทฯ ณ สิ้นปี 2557 มีจานวน 27,971.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2556
จานวน 6,298.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.1 โดยมีรายการที่สาคัญดังนี้
- ทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 304.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.0
- กาไรสะสมยังไม่จัดสรร 3,335.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 807.6 ล้านบาท หรือร้อยละ
31.9
- กาไรสาหรับปีเท่ากับ 2,305.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปีก่อน 557.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.9
- จ่ายเงินปันผลในปี 2557 จานวน 1,163.6 ล้านบาท (อัตรา 12 บาทต่อหุ้น)
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน) เป็นจานวน
18,921.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,156.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.5
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คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)
ณ วันสิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,412.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 24.4
ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับ สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
2557
ระยะเวลาค้างรับ

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

2556

จากตัวแทน
จาการรับ
จากผู้เอา
และ
ประกันภัย
ประกันภัย นายหน้า
ต่อ
ประกันภัย
710.3
111.4
58.0
29.1
17.3
14.4
940.5
(5.2)
935.3

1,104.4
91.6
57.3
26.9
113.5
16.5
1,410.3
(16.5)
1,393.8

50.2
5.3
5.4
7.4
15.3
1.0
84.6
(0.8)
83.8

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

จากตัวแทน จาการรับ
จากผู้เอา
และนายหน้า ประกันภัย
ประกันภัย
ประกันภัย
ต่อ
770.5
106.7
55.8
8.8
25.2
9.6
976.6
(10.0)
966.6

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

55.4
14.0
10.6
6.6
11.8
3.1
101.5
(1.3)
100.2

ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างรับจานวนรวมทั้งสิ้น 2,435.4 ล้านบาท เป็นส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถึงกาหนดรับชาระและค้างรับไม่เกิน 30 วัน รวมจานวน 2,073.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.1 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระตามระยะเวลาเครดิตที่ได้รับ อย่ างไรก็ตามบริษัทได้พัฒนา
กระบวนการติด ตามหนี้ และการจั ดเก็บเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเบี้ยประกัน ภัยอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทาให้อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนดไว้
ส าหรั บ เบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ มี โ อกาสจะเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หนี้ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการทางกฎหมาย บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศเรื่องนโยบายการตั้ง
หนี้สูญของบริษัทฯ ซึ่งจานวนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่าเพียงพอกับจานวนเงินที่มีความเสี่ยงที่จะ
เก็บเงินไม่ได้
เงินให้กู้ยืม
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมรวม 1,893.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.1 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.0 ทั้งนี้ เป็นการให้กู้ยืมซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์จานองเป็นประกัน หรือมีบุคคลค้าประกัน
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รวม
1,942.6
224.3
120.0
43.9
106.0
41.0
2,477.8
(40.6)
2,437.2
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เงินให้กู้ยืมดังกล่าวประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย จานวน 190.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
10.0 และให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุร กิจ อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ อื่น จ านวน 1,703.3 ล้านบาท คิด เป็น
สัดส่วนร้อยละ 90.0
ในการลงทุนให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จานองเป็นประกันนั้น การประเมินมูลค่าหลักประกัน
การกาหนดวงเงินให้กู้ยืม อายุสัญญา เงื่อนไขการผ่อนชาระดอกเบี้ยและการคืน เงิน ต้นจะเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือหลักทรัพย์ที่ลูกหนี้นามาจดทะเบียน
จานองเพื่อค้าประกันเงินกู้นั้นมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชาระหนี้โดยสิ้นเชิง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจานองเป็นประกัน สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้
(ล้านบาท)
ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

2557

2556

เงินต้น
1,858.2

ดอกเบี้ย
0.3

เงินต้น
1,840.9

ดอกเบี้ย
0.1

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

0.1
1.7
2.1
2.1

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

2.8
2.9
2.9

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ภาพรวมเศรษฐกิจ โลกในปี 2557 อยู่ใ นช่ว งการฟื้ น ตั ว อย่า งช้า ๆ โดยมีส หรัฐ อเมริก าเพีย ง
ประเทศเดียวที่มีสัญญาณการฟื้นตั วที่โ ดดเด่ น ในขณะที่เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปคาดว่าการฟื้นตั ว
เป็น ไปอย่างช้าๆ สาหรั บเศรษฐกิจ จีน มีค วามโดดเด่ น น้ อยลงกว่าปีก่อน เนื่ องจากทางรัฐบาลจีน ได้
ปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจให้มุ่งเน้นการพึ่งพาการบริโภคจากภายในประเทศเป็นกลไกหลักแทน
การส่งออก ในส่วนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงฟื้นตัวได้ไม่ดีจากที่คาดการณ์ สาเหตุหลักมาจากผลกระทบ
ในเชิงลบหลังจากการปรับขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภค
เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวที่ต่ากว่าประมาณการมาก ซึ่งเกิดจากการลดลงอย่างมากของ
อุปสงค์ภายในประเทศจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการบริโภคของภาคครัวเรือนทั้งระดับกลางและ
ระดับล่าง ประสบปัญหาภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น และรายได้ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรตกต่า ส่งผลให้กาลัง
ซื้อภายในประเทศลดลง ขณะที่ภาคการส่งออกเกิดภาวะชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า
กว่าที่คาดการณ์ สาหรับการท่องเที่ยวของประเทศในครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองและความไม่สงบภายในประเทศ แต่ ในครึ่งปีหลังสามารถฟื้น คืน ได้ เล็กน้ อยจาก
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นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรั ฐบาล นอกจากนี้การลงทุนขนาดใหญ่ข องภาครัฐที่หยุดชะงักไป
ในช่วงครึ่งปีแรก เริ่มเห็นความชัดเจนของโครงการต่างๆ มากขึ้นในครึ่งปีหลัง
บริษัทฯ มีรายได้จากการจัดการลงทุนโดยรวมปรับลดลงจากปีก่อน โดยดอกเบี้ยและเงินปันผล
เท่ากับ 1,065.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 กาไรจากการขายหลักทรัพย์เท่ากับ 9.1
ล้านบาท ลดลง 157.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.5 รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,166.5 ล้านบาท ลดลง
97.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 ซึ่งเมื่อรวมกับผลกาไรจากการรับประกันภัย ทาให้บริษัทฯ มีกาไรสุทธิใน
ปี 2557 เป็นจานวน 2,305.8 ล้านบาท
นอกจากนี้บริษัทฯ มีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุน ซึ่ง
บ่งชี้โดยองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงบดุลปี 2557 ซึ่งเป็นรายการแสดงส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเป็นจานวนเงินเท่ากับ 23,652.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 6,445.3
ล้านบาท หรือร้อยละ 37.5
เมื่อจาแนกในรายละเอียด ณ วันสิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่สาคัญได้แก่ เงิน
ลงทุนในพันธบัตรที่ราคาทุนเท่ากับ 1,664.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,698.2 ล้านบาท
เงิน ลงทุ น ในหุ้น ทุ น ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลั ก ทรั พย์ 4,297.4 ล้ านบาท หรือ มูลค่ ายุติ ธรรมเท่ ากั บ
27,804.3 ล้านบาท (รวมใบสาคัญแสดงสิทธิและหักค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว) หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
649.8 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 566.6 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 154.9
ล้านบาท
เงิน ลงทุนในหน่ วยลงทุนตามราคาทุน มีมูลค่าเท่ากับ 1,551.3 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรม
เท่ากับ 1,639.4 ล้านบาท จาแนกได้เป็นหน่ว ยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน และ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าตามราคาทุนเท่ากับ 540.2, 247.9 และ 763.2 ล้านบาทตามลาดับ หรือคิดเป็นมูลค่า
ยุติธรรมเท่ากับ 530.1, 208.4 และ 900.9 ล้านบาทตามลาดับ
สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 304.4 ล้านบาท ลดลง 213.1
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.2 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ล้านบาท)
2557
2556
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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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- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 4,190.3 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สาคั ญ คือ
เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนสุทธิ
- เงินสดสุทธิใ ช้ไปในกิจกรรมลงทุน 3,239.8 ล้านบาท องค์ประกอบที่สาคัญได้ แก่ เงิน ฝาก
สถาบันการเงิน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 1,163.6 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงิน สดเพื่อ
จ่ายปันผลทั้งหมด
สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง
นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลที่ได้ระบุในส่วนของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์นั้น จะเห็นได้ ว่าเงินลงทุนส่ว นใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2557 รายจ่ายลงทุน ส่ว นใหญ่ข องบริษัทฯ ประกอบด้ วยการลงทุน ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สานักงาน ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย และเพื่อประสิทธิภาพในการบริการ
แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
อนึ่ ง เงิน จ่ ายลงทุน ในที่ดิ น อาคารและอุป กรณ์ใ นงบกระแสเงิ น สดปี 2557 มีจ านวน 331.6
ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีหนี้สิน 25,602.9 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 27,971.4 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนหนี้สินต่ อส่ว นของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.9 เท่า โดยหนี้สินรวมลดลง
3,431.0 ล้านบาท หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 11.8 จากปีก่อนหน้า เนื่องมาจากรายการสารองค่าสินไหม
ทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายลดลง และหากพิจารณาส่วนของเจ้าของนั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
6,298.4 ล้า นบาท หรื อเพิ่มขึ้ น ร้ อ ยละ 29.1 โดยปั จ จัย สาคั ญมาจากการเพิ่ม ทุน จดทะเบีย นจ านวน
304.2 ล้านบาท กาไรสะสมจัดสรรแล้วเป็นสารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 30.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
40.0 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ซึ่งคือส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิจาก
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 5,156.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 และกาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเพิ่มขึ้น 807.6
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9
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คณะกรรมการบริษทั
ชือ่ - สกุล / ตาแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการและ
ประธานคณะผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1
อายุ
(ปี)

ช่วงเวลา/ปี

4.013362*

2553 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2521 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

กรรมการผู้อานวยการใหญ่

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2531 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)

2529 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้

2522 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ.โรงพยาบาลบารุงราษฎร์

Program (DCP) รุ่นที่ 16/2545

2521 - ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

2511 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

2552 - ปัจจุบนั

กรรมการ

International Insurance Society, Inc. New York, U.S.A.

2549 - 2551

ประธาน

สภาธุรกิจประกันภัยไทย

71 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
- Advanced Management Program, the Wharton
School, 1984

2519 - 2552

- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification

- Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

2. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั (%)

คุณวุฒิทางการศึกษา

72 - วิชาการค้า จาก Ross College
(Dublin) ประเทศไอร์แลนด์
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏลาปาง
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุด
ของ The Association for Overseas Technical
Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปนุ่
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 1, พ.ศ. 2531)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Characteristics
of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุ่นที่ 17/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
* นับรวมหุน้ ผู้ทเี่ กี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258

-

ตาแหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2527 - 2529, 2532 -2534 นายกสมาคม

สมาคมประกันวินาศภัย

2540 - 2544, 2548 - 2550
2548 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั
2547 - 2548
2542 - 2548
ก.ค. 2553 - ปัจจุบนั
2550 - เม.ย. 2553
2548 - มิ.ย. 2550
ก.ย.2552 - ปัจจุบนั

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
มูลนิธิอาสารักษาดินแดง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดง
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2544 - ปัจจุบนั
ทีป่ รึกษา
2540 - ปัจจุบนั
ทีป่ รึกษาอาวุโส
2530 - ปัจจุบนั
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ระหว่างปี 2553 - 2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุย๋ (ครั้งที่ 1)
ระหว่างปี 2555 - 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุย๋ (ครั้งที่ 2)

บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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56-1-57
ชือ่ - สกุล / ตาแหน่ง
3. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
72 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
the Wharton School of Finance and Commerce
University of Pennsylvania
- วุฒิบัตร Management Development Program,
the Wharton School
- วุฒิบัตร Executive Development Program,
Harvard Business School
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
68 - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง
Swiss Insurance Training Center, Switzerland
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง
Australian Management College, Australia
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง
(นบส.1 รุ่นที่18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of The Chairman
Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of The Compensation
Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุ่นที่ 32/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance
Program รุ่นที่ 2/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั (%)
0.143984

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา/ปี
2547 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2549 - 2553
2547 - ปัจจุบัน
2548 - 2556
2545 - 2552

-

2550 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ที่ปรึกษา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
ปัจจุบัน
กรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 3 กฎหมายเกีย่ วกับการเงิน)
ปัจจุบัน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ด,ี กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556 กรรมการ
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ต.ค.2549 - มี.ค.2551 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สอง
ต.ค.2549 - ม.ค.2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก.ย.2549 - ม.ค.2551 ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
2548 - พ.ค. 2554
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกีย่ วกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
มหาชนและองค์กรรูปแบบอืน่ ในกากับของ
ราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน่
ศูนย์พัฒนาการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.ยูนิเวนเจอร์

สภาธุรกิจประกันภัยไทย
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จากัด
กระทรวงพาณิชย์
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ชือ่ - สกุล / ตาแหน่ง
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั (%)
-

Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556

ช่วงเวลา/ปี
2545 - 2550
2544 - ส.ค.2551

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2544 - 2549

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
ประธานกรรมการ
สถาบันประกันภัยไทย
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์

- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่7/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Update
(DCPU) รุ่นที่ 1/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8

5. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

- วุฒิบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงชัน้ สูง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
62 - ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- C108:C109ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation
& Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่นที่ 4/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
70 - ปริญญาโท M.Sc. in Commerce,
University of Santo Tomas, Philippines
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 63/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355

-

-

ก.พ.2552 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
และ 2545 - 2547
2554 - 2555
2554 - 2555
2552 - 2555
2553 - 2554
และ 2548 - 2549
2553 - 2554
และ 2549 - 2551
2551 - 2554
2544 - 2551
2543 - 2544
2548 - 2550

2548 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ผู้ตรวจราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
องค์การเภสัชกรรม
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

กรรมการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 9
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภาษี
กรรมการ

กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บจ.บริหารสินทรัพย์ทวี
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
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อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
7. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบลู ย์
57 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการอิสระ และประธาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
- ปริญญาโท Master of Engineering,
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
Texas A & M University , Texas, U.S.A.
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน ( ปรอ.รุ่นที่ 18/2548 )
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
- วุฒิบตั รและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17/2555 - 2556
- Certificate, Harvard University, Advanced
Management Program , U.S.A.
- Certificate, Harvard University, Financial
Institution for Private Enterprise Development,
U.S.A.
8. นางณินทิรา โสภณพนิช
49 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
London School of Economics and Political Sciences
กรรมการอิสระและ
กรรมการธรรมาภิบาล
ประเทศอังกฤษ
- M.B.A, Cass Business School City University London
ประเทศอังกฤษ
- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
รุ่นที่ 5 (FINEX V)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ชือ่ - สกุล / ตาแหน่ง

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั (%)
-

ช่วงเวลา/ปี
ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2545 - 2555
2555 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั

0.002770*

ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2553 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั
2537 - 2551
2546 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้ชว่ ยผู้จัดการใหญ่ ผู้อานวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นครหลวง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล
กรรมการ
บจ.เดอะ แกรนด์ - ยูบี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
กรรมการ
บจ.โตโยต้า ลิสซิง่ (ประเทศไทย)
กรรมการ
บจ.ไทย อินโด คอร์ดซ่า
กรรมการ
บจ.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ

กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการและเหรัญญิก

2545 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2542 - ปัจจุบนั

กรรมการและเหรัญญิก

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บจ. ทีป่ รึกษาเอเซีย พลัส
บจ. บางกอก บีทเี อ็มยู
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมาคมสตรีภาคพืน้ แปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท)

* นับรวมหุน้ ผู้ทเี่ กี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
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อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
9. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
65 - Master of Community and Regional Planning, North Dakota
กรรมการอิสระและ
Stae University ,U.S.A.
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Director
(FND) รุ่นที่ 1/2544, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 12/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 51/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee
Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 16/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) รุ่นที่ 5/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่นที่ 11/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ชือ่ - สกุล / ตาแหน่ง

10. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ
กรรมการอิสระ

52 - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชูโอะ ประเทศญี่ปนุ่

11. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

62 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั (%)
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา/ปี
เม.ย. 2556 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2556 - ปัจจุบนั
2526 - ปัจจุบนั
2526 - 2557
2549 - ปัจจุบนั
2534 - 2549
2539 - ปัจจุบนั
2539 - 2554
2536 - ปัจจุบนั
2554 - 2556
2547 - 2557
2547 - 2554
2540 - 2546

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา
และสนับสนุนธุรกิจ

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ. บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
บมจ. บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
บมจ. บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
บจ. ขนส่งน้ามันทางท่อ
บจ. ขนส่งน้ามันทางท่อ
บจ. ไทยเชือ้ เพลิงการบิน
บจ. ไทยเชือ้ เพลิงการบิน
บจ. บริการน้ามันอากาศยาน
BAFS International Limited
บจ. เจพี - วัน แอสเซ็ท
บจ. เจพี - วัน แอสเซ็ท
บมจ. การบินไทย

-

ส.ค. 2556 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2557 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2557 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2556 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2556 - มี.ค. 2557
เม.ย. 2556 - มี.ค. 2557
เม.ย. 2556 - มี.ค. 2557

กรรมการอิสระ
Director
Director
General Manager, Oversea Operations Department
Director
Director
Director

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited
Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd. (Japan)
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of America
DTRIC Insurance Company, Limited
DTRIC Insurance Underwriters, Limited

0.020895*

2554 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2554 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
2550 - 2552
2544 - 2550

กรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
ผู้อานวยการใหญ่
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการ ฝ่ายรับประกันภัย

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

* นับรวมหุน้ ผู้ทเี่ กี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
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ชือ่ - สกุล / ตาแหน่ง
12. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
กรรมการและเลขานุการบริษทั
และทีป่ รึกษาบริษทั

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

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั (%)
0.063999

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา/ปี
2551 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2524 - ปัจจุบนั
2543 - 2552
2535 - 2551
2525 - 2542
2556 - ปัจจุบนั
2542 - 24 ก.พ. 57
2546 - 2548
2542 - 2545
และ 2549 - 2551

ตาแหน่ง
กรรมการและทีป่ รึกษาบริษทั
เลขานุการบริษทั
กรรมการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการผู้ชว่ ยผู้อานวยการใหญ่
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ. น้าตาลครบุรี
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
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คณะผู้บริหารของบริษทั
ชือ่ - สกุล / ตำแหน่ง
1. นำยชัย โสภณพนิช
ประธำนกรรมกำรและ
ประธำนคณะผูบ้ ริหำร

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชือ่ หน่วยงำน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษทั (%)

ช่วงเวลำ/ปี

4.013362*

2553 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะผูบ้ ริหำร

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2521 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2531 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บมจ.ฟูรูกำวำ เม็ททัล (ไทยแลนด์)

2529 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล

2522 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บมจ.โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์

Program (DCP) รุน่ ที่ 16/2545

2521 - ปัจจุบนั

รองประธำนกรรมกำร

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย

2511 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

บจ.กรุงเทพประกันชีวิต

2552 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

International Insurance Society, Inc. New York, U.S.A.

2549 - 2551

ประธำน

สภำธุรกิจประกันภัยไทย

71 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
- Advanced Management Program, the Wharton
School, 1984

2519 - 2552

- ปริญญำหลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร
ภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุน่ ที่ 6)
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification

- Chairman 2000 รุน่ ที่ 10/2547
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย

2527 - 2529, 2532 -2534 นำยกสมำคม

สมำคมประกันวินำศภัย

2540 - 2544, 2548 - 2550
2. นำยพนัส ธีรวณิชย์กลุ
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่

62 - เศรษฐศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

0.020895*

2554 - ปัจจุบนั

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

เม.ย. 2554 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification

ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั

กรรมกำรธรรมำภิบำล

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2550 - 2552

ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2544 - 2550

ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยรับประกันภัย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

Program (DCP) รุน่ ที่ 129/2553
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย

2553 - ปัจจุบนั

* นับรวมหุ้นผูท้ ี่เกีย่ วข้องตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มำตรำ 258
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ชือ่ - สกุล / ตำแหน่ง
3. นำยอำนนท์ วังวสุ

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

ช่วงเวลำ/ปี

0.045698*

เม.ย.2555 - ปัจจุบนั

ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ก.ย.2553 - ปัจจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทน

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทนยำนยนต์

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2543 - ปัจจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยกฎหมำย

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2556 - ปัจจุบนั

นำยกสมำคมประกันวินำศภัย

สมำคมประกันวินำศภัย

เลขำธิกำร

สมำคมประกันวินำศภัย

2544 - ปัจจุบนั

รองประธำนคณะอนุกรรมกำรประกันภัยยำนยนต์

สมำคมประกันวินำศภัย

2541 - ปัจจุบนั

รองประธำนกรรมกำร

บจ. กลำงคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ

ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2550 - ปัจจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำร ธุรกิจนำยหน้ำ

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- Associate of the Insurance Institute of New Zealand

ก.พ.-ส.ค.2553

ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทน (รักษำกำร)

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

(NZII), New Zealand
51 -Doctor of Organization Development and
Transformation, Cebu Doctors' University, Philippines
- ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรม
และองค์กำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.
- Diploma of Financial Service (General Insurance),
ANZIIF (Senior Associate), Australia
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program,
Columbia, University, USA

2548 - 2550
เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั
2552 - มี.ค.2557
2550 - ปัจจุบนั
2554 - เม.ย. 2555
2549 - 2550
2548 - 2552

ผูจ้ ัดกำรอำวุโส ส่วนนำยหน้ำ
ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผูอ้ ำนวยกำร ธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย
ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยกำรตลำดและสื่อสำรองค์กำร
ผูจ้ ัดกำรอำวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้ำตรงรำยย่อย
ผูจ้ ัดกำรอำวุโส ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2552 - ปัจจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำร ธุรกิจตัวแทน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2549 - ม.ค.2553

ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2549 - ปัจจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

60 - นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
และผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยกฎหมำย

และ 2546-2548

และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยสินไหมทดแทน

2549 - 2555

2552 - 2555

4. นำยสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
และผูอ้ ำนวยกำร ธุรกิจนำยหน้ำ
5. ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนำถรัตน
ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
และผูอ้ ำนวยกำร ธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย

6. นำยสำธิต ลิปตะสิริ
ผูอ้ ำนวยกำร ธุรกิจตัวแทน
7. นำงศรีจิตรำ ประโมจนีย์
ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชือ่ หน่วยงำน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษทั (%)

57 - บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรตลำด)

0.054766*

มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

63 - Diploma (Accounting)

0.004333

0.010548

Perth Technical College, Australia
57 - บัญชีบณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

0.000526

เม.ย.2555 - ปัจจุบนั

- M.B.A. University of North Texas, U.S.A.
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุน่ ที่ 61/2558

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
* นับรวมหุ้นผูท้ ี่เกีย่ วข้องตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มำตรำ 258
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ชือ่ - สกุล / ตำแหน่ง
7. นำงศรีจิตรำ ประโมจนีย์
ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
8. นำยจักรกริช ชีวนันทพรชัย
ผูอ้ ำนวยกำร ธุรกิจลูกค้ำองค์กำร
9. นำงสำวพิมพ์ใจ เลือ่ มรุง่
ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
10. นำยสุชำติ จิรำยุวัฒน์
ผูอ้ ำนวยกำร
ธุรกิจสำขำและกำรร่วนทุน
11. นำยอำรีย์ วันแอเลำะ
ผูอ้ ำนวยกำร ธุรกิจสถำบันกำรเงิน
12. นำยเลิศ วงศ์ชยั
ผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ำยสินไหมทดแทนยำนยนต์

อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ปี)
ในบริษทั (%)
57 - ประกำศนียบัตรหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
0.000526
รุน่ ที่ 31/2558 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
55 - สถิติศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
58 - กำรศึกษำบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0.013633
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
- รัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
59 - นิเทศศำสตร์บณ
ั ฑิต (กำรประชำสัมพันธ์)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Mini M.B.A มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
59 - รัฐศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
0.003189
- Associate of the Insurance Institute of New Zealand
(NZII), New Zealand
59 - บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0.001499

13. นำยณัฐดนัย พรชัยสิริอรุณ
43 - วิทยำศำสตรบัณฑิต Bellevue University , U.S.A
ผูอ้ ำนวยกำร
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต Claremont Graduate
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
University,U.S.A
(แต่งตัง้ มีผลเมือ่ วันที่ 1 เมษำยน 2557)
- ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต Bellevue University , U.S.A

-

ช่วงเวลำ/ปี

2550 - ปัจจุบนั
2544 - 2550
ส.ค.2553 - ปัจจุบนั
2550 - ก.ค.2553
2538 - 2550
ส.ค.2553 - ปัจจุบนั
2549 - 2553
2550 - ปัจจุบนั
2549 - 2550
ก.พ. 2556 - ปัจจุบนั
2552 - 2555
2550 - 2552
2545 - 2550
เม.ย.2557 - ปัจจุบนั
2554 - มี.ค.2557

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชือ่ หน่วยงำน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ผูอ้ ำนวยกำร ธุรกิจลูกค้ำองค์กำร
ผูจ้ ัดกำร ส่วนลูกค้ำตรง
ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
ผูจ้ ัดกำรอำวุโส ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
ผูจ้ ัดกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
ผูอ้ ำนวยกำร ธุรกิจสำขำและกำรร่วนทุน
ผูจ้ ัดกำรภำคสำยลูกค้ำธุรกิจรำยกลำงและปลีก
ต่ำงจังหวัด
ผูอ้ ำนวยกำร ธุรกิจสถำบันกำรเงิน
ผูจ้ ัดกำรอำวุโส ส่วนตัวแทน

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทนยำนยนต์
ผูจ้ ัดกำรอำวุโส บริกำรอุบตั ิเหตุยำนยนต์
ผูจ้ ัดกำรอำวุโส ประเมินรำคำสินไหมทดแทนยำนยนต์
ผูจ้ ัดกำรส่วนสนับสนุนสินไหมทดแทนยำนยนต์
ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผูจ้ ัดกำรอำวุโส ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
-ไม่มี -
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแล
การปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้กาหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของนายปรีชา ศรมณี และหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
นายวิเชียร โมลีวรรณ โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท มีรายละเอียดและคุณสมบัติดังนี้
นาย ปรีชา ศรมณี
หน่วยงาน
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

สานักตรวจสอบ
ผู้จัดการอาวุโส
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทางาน
 ผู้จัดการอาวุโสสานักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2557 - ปัจจุบัน
 Head of System and Data Audit บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 - 2557
 ผูช้ ่วยผู้จัดการ สานักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2545 - 2550
การอบรมและดูงาน










Anti-Corruption : The Practical Guide
กลยุทธ์การลงทุนสาหรับธุรกิจประกันภัย
Computer Crime Act A New Management Challenge
Change Management
The Change of Economic Perspective for Executive
Internal Auditing : Current Trend & Best Practice
Internal Audit & IT Internal Audit
COBIT : An Overview of the Framework
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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นาย วิเชียร โมลีวรรณ
หน่วยงาน
สานักกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Office)
ตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การ
คุณวุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์การทางาน
 ผู้จัดการสานักกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 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
 กลยุทธ์การลงทุนสาหรับธุรกิจประกันภัย
 GRC : Governance Risk Compliance
หน้าที่ความรับผิดชอบงานกากับดูแล
 กาหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ
พร้อมประเมินความเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงานภายใน
บริษัทฯ และติดตามทันทีเมื่อเกิดความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม
 ศึกษาวิเคราะห์ ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ
ระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติได้ถกู ต้องตาม
กฎหมาย พร้อมทั้งดูแลติดตามอย่างสม่าเสมอ
 เป็นตัวแทนบริษัทฯ ประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแลภายนอก
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริษัทฯ ไม่ได้มีการทารายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สิน อันต้องมีการ
ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่ได้มีก ารได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน อันต้องแจ้งต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2556
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เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
1.รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จานวน 3 ท่าน โดยมี นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาว พจนีย์
ธนวรานิช และ นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการอาวุโสสานักตรวจสอบ รวม 4
ครั้ง และ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย รวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส
และรายงานทางการเงินประจาปีของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน และมีก ารเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมาย
พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบประจาปี 2557 การสอบ
ทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานของสานัก
ตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่
ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่สาคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจทาให้เกิด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิด ความ
โปร่งใสและเป็นรายการจริงในการดาเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสาคัญ
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4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางสาวสมใจ
คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2557
โดยมีค่าตอบแทน 1,959,000 บาท
5. การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ดูแลและให้ข้อแนะนาแก่ฝ่ายบริหารในด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้
เกิดการตรวจสอบและคานอานาจอย่างเหมาะสม การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยว
โยงกัน เป็น รายการจริ งทางการค้าอัน เป็นธุรกิจ ปกติ และสมเหตุ สมผล มีก ารปฏิบัติ งานถูก ต้ องตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงินทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการ
เปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี และมีระบบการกากับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ

(นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษัทกรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบ
การเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการ
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทารวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ฯ จัดให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ป้องกันการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
แสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับ
ที่น่ าพอใจ และสามารถสร้ างความเชื่อมั่น อย่างมีเหตุ ผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงิน ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นาย ชัย โสภณพนิช)
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

หน้า 151

