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น้อมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช 

ปี  2559 นับ เป็นปี แห่ งความสูญ เสี ยค ร้ังยิ่ งใหญ่ที่ สุ ดของปวงชนชาวไทยทั้ งประเทศ  
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  พระองค์
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งชาติ  

ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สร้างคุณูปการ
อเนกอนันต์แก่ประชาชนและประเทศชาติ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงอยู่ใต้ร่มพระบารมีด้วยความอยู่
เย็นเป็นสุขตลอดมา 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานตราตั้งแก่บริษัทฯ ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 
ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน บริษัทฯ จะ
ตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในคร้ังนี้ และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม
สืบต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัทฯ ได้จัดพิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่
พระองค์ท่าน ดังนี ้
พิธีถวำยสักกำระและแสดงควำมอำลัย 
วันท่ี 18 ตุลำคม 2559 

บริษัทฯ  จัดพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา                   
ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน สื่อมวลชน และพนักงานของบริษัทต่างๆ ที่อยู่
ในอาคารกรุงเทพประกันภัยร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัย ณ 
อาคารกรุงเทพประกันภัย ส านักงานใหญ่  
พิธีท ำบุญตักบำตรในกำรบ ำเพ็ญกุศลปัญญำสมวำร 
วันท่ี 1 ธันวำคม 2559 

คณะผู้บริหาร พนักงานส านักงานใหญ่และสาขาของกรุงเทพประกันภัย  รวมถึงพนักงานของบริษัท
ต่างๆ ที่อยู่ในอาคารกรุงเทพประกันภัย  ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป   ในการบ าเพ็ญกุศลปัญญา
สมวาร (พิธีบ าเพ็ญกุศลครบ 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา       
ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมพิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน  
ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรุงเทพประกันภัย  
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พิธีท ำบุญตักบำตรในกำรบ ำเพ็ญกุศลสตมวำร 
วันท่ี 20 มกรำคม 2560 

บริษัทฯ จัดพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ในการบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (พิธีบ าเพ็ญกุศลครบ 100 
วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยมีคณะผู้บริหาร 
พนักงานส านักงานใหญ่และสาขา  พนักงานของบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในอาคารกรุงเทพประกันภัยร่วมพิธีท าบุญ
ดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรุงเทพประกันภัย ส านักงานใหญ่  
กรุงเทพประกันภัยและมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยร่วมเป็นเจ้ำภำพในกำรบ ำเพ็ญกุศลพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
วันท่ี 16 มีนำคม 2560 

กรุงเทพประกันภัยและมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ าเพ็ญกุศลพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น าโดยนายชัย โสภณพนิช ในนามประธานกรรมการ 
บมจ. กรุงเทพประกันภัย และประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย พ ร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  
จ านวน 100 คน เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56-1-59 

หน้า 3  
 

ส่วนที่ 1 

กำรประกอบธุรกิจ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจด้ำนรับประกันวินำศภัยทุกประเภท 

ได้แก่ กำรประกันอัคคีภัย ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้ง

กำรรับประกันภัยต่อ โดยเร่ิมด ำเนินกิจกำรตั้งแต่ปี  2490  ต่อมำบริษัทฯ ได้ เข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2521 และแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนในปี 2536  ปัจจุบันบริษัทฯ 

ด ำเนินกิจกำรมำด้วยควำมมั่นคงเข้ำสู่ปีที่ 70  มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้ำนบำท อันประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 

106.47 ล้ำนหุ้น และมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้ำ” เน้นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและโดดเด่นด้วย

สินค้ำและบริกำรที่หลำกหลำยตรงใจลูกค้ำ กำรตอบสนองลูกค้ำที่รวดเร็วฉับไวและสร้ำงควำมประทับใจ

ในบริกำร ด้วยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนประกันภัย โดยด ำเนินธุรกิจอย่ำงเอำใจใส่ต่อผู้ถือหุ้น 

ลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง 

ทั้งนี้ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  มีดังนี้ 

              ด้ำนผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และคู่ค้ำ   
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อตรง ยุติธรรม เน้นหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน 

เพื่อสร้ำงและด ำรงควำมเชื่อมั่น ควำมศรัทธำของผู้ถือหุ้น ลูกค้ำและคู่ค้ำกับบริษัทฯ ตลอดไป โดยบริษัทฯ 

ได้ประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันและกำรแจ้งเบำะแส (Whistle Blowing) และนโยบำยกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรฟอกเงินที่ชัดเจน ซึ่งพนักงำนทุกคนต้องยึดถือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ เช่นเดียวกับกำร

พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัท

ประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภำคเอเชียที่ ได้ รับประกำศนียบัตรรับรองคุณภำพ

มำตรฐำนสำกล ISO 9002 ในด้ำนกำรบริกำรประกันภัยรถยนต์  จำก Bureau Veritas Quality International 

(BVQI) สถำบันที่ได้รับกำรยอมรับทั่วโลกในปี 2540  และบริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพในทุก

ระบบงำนของส ำนักงำนใหญ่ สำขำ  และส ำนักงำนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเมื่อปี 2543  ต่อมำบริษัทฯ 

ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2000 ทุกระบบงำนขององค์กร เมื่อปี 2545 และได้รับ

กำรรับรองคุณภำพ ISO 9001:2008 ทุกระบบงำนขององค์กร จำก Bureau Veritas Quality International 
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(BVQI)  และ British Standards Institution (BSI) ในปี 2552 และ 2558 ตำมล ำดับ    ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่

บริษัทฯ ได้รักษำมำตรฐำนคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง   

 จำกปัจจุบันที่กำรโจรกรรมข้อมูลสำรสนเทศ  (Cyber Attack)  กลำยเป็นควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ   และ

สร้ำงควำมเสียหำยแก่ธุรกิจจ ำนวนมำกโดยเฉพำะธุรกิจประกันภัยที่กลำยเป็นเป้ำหมำยส ำคัญในกำร

โจรกรรมข้อมูลเนื่องจำกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำไว้เป็นจ ำนวนมำก  ดังนั้น  บริษัทฯ จึงให้

ควำมส ำคัญในกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจำกลูกค้ำ โดยจัดท ำระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย

ของข้อมูล  (Information Security Management)  ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  ช่วยเพิ่มควำมปลอดภัย

ให้กับข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ขององค์กร  ซึ่งบริษัทฯ  ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเกี่ยวกับระบบบริหำร

ควำมมั่นคงปลอดภัยของสำรสนเทศจำกองค์กรต่ำงๆ ได้แก่ มำตรฐำนคุณภำพ ISO/IEC 27001 : 2005 จำก

บริษัท เอเจเอ รีจิสตรำส์ จ ำกัด ในปี 2557  และล่ำสุดในวันที่ 3 มิถุนำยน 2559 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน

คุณภำพ ISO/IEC 27001:2013 จำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 บริษัทฯ ยังคงเน้นกำรเอำใจใส่และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำแต่ละรำยให้มำกที่สุด  ซึ่งบริษัทฯ 

ได้รับรำงวัล   “ศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหำให้กับผู้บริโภคดีเด่น ” ประจ ำปี  2558 โดยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นอกจำกนี้ในปี 2559  บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ

เร่ืองร้องเรียนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน หรือมีมูลค่ำสูงตั้งแต่ 50 ล้ำนบำทขึ้นไป   เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำกับ

ลูกค้ำในทุกระดับเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว 

              ด้ำนพนักงำน 

 บริษัทฯ มุ่งเฟ้นหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรพัฒนำตนเองมำร่วมงำน  

และเมื่อได้บรรจุเป็นพนักงำนแล้ว บริษัทฯ มีกำรอบรมและพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในด้ำนควำมรู้ที่เกี่ยวกับวิชำชีพ และหลักคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ มี

แนวคิดที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับน ำหลักคุณธรรมและจริยธรรมตำมแนวพระรำชด ำริ

ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และผลักดัน

องค์กรสู่กำรเป็นองค์กรคุณธรรม โดยทุกหน่วยงำนในบริษัทฯ จะต้องจัดท ำแผนพัฒนำคุณธรรมและมีกำร

ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนอย่ำงจริงจัง 

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งในเร่ืองกำรมุ่งเน้นลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง และ

ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อกำรพัฒนำองค์กร รวมทั้งมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำม

เชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์จำกบุคคลหนึ่งไปสู่พนักงำนคนอ่ืนๆ ไม่ว่ำจะเป็นในส ำนักงำนใหญ่หรือสำขำโดย

ผ่ำนอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญำณถ่ำยทอดสดไปสู่สำขำต่ำงๆ ทั่วประเทศ 
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 ส ำหรับกำรรักษำพนักงำนที่มีคุณภำพให้อยู่กับองค์กรนั้น บริษัทฯ ได้จัดท ำแผนกำรสืบทอด

ต ำแหน่งงำนในระดับผู้บริหำร และแผนกำรพัฒนำพนักงำนเป็นรำยบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับควำมรู้

ควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคล เช่นเดียวกับกำรประเมินผลงำนอย่ำงยุติธรรมและเป็นระบบ ให้

ผลตอบแทนและจัดสวัสดิกำรอย่ำงยุติธรรมและจูงใจ  มี Career Path และโอกำสก้ำวหน้ำในอำชีพที่ชัดเจน  

 ด้ำนหน่วยงำนก ำกับดูแล 

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมกฏเกณฑ์ ระเบียบต่ำง ๆ ที่หน่วยงำนภำครัฐซึ่งก ำกับดูแลก ำหนดไว้อย่ำง

ครบถ้วน ทั้งในด้ำนฐำนะทำงกำรเงินและเงินกองทุนที่มีมำกกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำร

เงินและระบบบัญชีที่ชัดเจน โปร่งใส นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยที่

เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย กำรรักษำควำม

ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ำ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง มีกำรจัดแถลงข่ำว

และให้สัมภำษณ์ผู้บริหำรเป็นระยะ เพื่อสื่อสำรข่ำวสำรขององค์กรไปสู่ลูกค้ำ คู่ค้ำและผู้ถือหุ้นอย่ำง

สม่ ำเสมอ  

 ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับตระหนักถึงควำมส ำคัญ

ของกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

บริษัทฯ จึงมีนโยบำยสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในด้ำนต่ำงๆ มำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในด้ำน

กำรศึกษำ สำธำรณสุข  บรรเทำสำธำรณภัย กำรพัฒนำชุมชนและสิ่งแวดล้อม กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และ

ศิลปวัฒนธรรม  โดยมีทั้งด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ เอง และร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในเครือ ได้แก่ 

โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฏร์ และกรุงเทพประกันชีวิต  ทั้งนี้ ในด้ำนกำรศึกษำ บริษัทฯ ได้ให้กำรสนับสนุน

ผ่ำนมูลนิธิในพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  มำตั้งแต่ปี 2525 จนถึง

ปัจจุบัน คือ มูลนิธิอำนันทมหิดล มูลนิธิชัยพัฒนำ และโครงกำรบัณฑิตคืนถิ่น  

 จำกกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงก้ำวหน้ำ มั่นคง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลำที่

ประกอบกิจกำร ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับพระรำชทำนตรำตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2547 ซึ่งถือเป็นสิริมงคล

และเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนที่ได้รับพระรำชทำนพระบำรมี

ปกป้องในคร้ังนี้ ตรำตั้งพระรำชทำนนี้เป็นประดุจเอกสำรรับรองว่ำบริษัทที่ได้รับพระรำชทำนได้ประกอบ

ธุรกิจกำรค้ำโดยซื่อสัตย์สุจริต ต้ังอยู่ในศีลธรรม  มีหลักฐำนมั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่มหำชนทั้งหลำยและเพื่อ

เป็นก ำลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็นกำรส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง

ตลอดไป 



56-1-59 

หน้า 6  
 

 ทั้งนี้ ปี 2559 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ำหมำยเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 16,665 ล้ำนบำท เติบโตที่     

ร้อยละ 5 โดยกลยุทธ์หลักในกำรด ำเนินงำนคือ กำรรักษำฐำนงำนต่ออำยุให้ได้มำกที่สุด  เนื่องจำกสภำวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่สูง ท ำให้กำรขยำยงำนใหม่ท ำได้ยำก โดยส ำหรับงำนใหม่

นั้น บริษัทฯ ยังคงนโยบำยรับประกันภัยเฉพำะงำนที่มีควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีโอกำสสร้ำงผลกำร

ด ำเนินงำนที่ดี โดยจะมีกำรจัดท ำ Risk Survey อย่ำงเข้มงวด ส ำหรับกำรแข่งขันด้ำนรำคำนั้น จะแข่งขัน

เฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยที่วิเครำะห์แล้วเห็นว่ำยังสำมำรถสร้ำงก ำไรได้  

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริกำรที่สำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรและสอดคล้องกับรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของผู้บริโภค ตำมแนวคิด Lifestyle 

Insurance Provider อำทิ กำรร่วมมือกับพันธมิตรออกกรมธรรม์ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยคนวัยท ำงำน กำร

พัฒนำระบบ Tele-Photo Claim ซึ่งเป็นกำรติดต่อรับส่งข้อมูลกำรเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ด้วยภำพถ่ำย

ผ่ำนแอปพลิเคชันไลน์ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ที่ลูกค้ำสะดวก กำรให้บริกำร e-Policy หรือบริกำรกรมธรรม์

ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งให้แก่ลูกค้ำเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนกำรเพิ่มสิทธิประโยชน์

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตำมระยะทำงที่ขับขี่ให้แก่ลูกค้ำที่ติดต้ังระบบ BKI Telematics  

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรท่ีส ำคัญ 
กำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทฯ   

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด                                                                                            
1.2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจในปีท่ีผ่ำนมำ  

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2559 มีอัตรำกำรเติบโตของ GDP ร้อยละ 3.2 (ที่มำ: ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) เทียบกับปีก่อนหน้ำที่เติบโตร้อยละ 2.9  ซึ่งถือว่ำ

เป็นอัตรำกำรเติบโตในระดับที่น่ำพอใจ  เมื่อพิจำรณำจำกปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย

หลำยประกำร  อำทิ  สภำวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำส ำคัญยังคงอยู่ในภำวะชะลอตัว 

ท ำให้กำรส่งออกที่เคยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยไม่สำมำรถเติบโตได้  รำคำสินค้ำ

เกษตรที่ยังคงตกต่ ำอย่ำงต่อเน่ือง กำรชะลอกำรลงทุนและกำรจ้ำงงำนของภำคเอกชนและหนี้ครัวเรือนที่

ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อก ำลังซื้อของประชำชน ทั้งนี้ เศรษฐกิจของประเทศไทย

ได้รับผลบวกจำกกำรท่องเที่ยวที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนรำคำน้ ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับต่ ำ

ต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้อัตรำเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ ำ เช่นเดียวกับอัตรำดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ ำ

เช่นกัน รวมทั้งกำรใช้จ่ำยของภำครัฐในกำรลงทุนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมต่ำงๆ  

ในแง่ของธุรกิจประกันวินำศภัยนั้น แม้เศรษฐกิจของประเทศไทยจะขยำยตัวเพิ่มขึ้น และได้รับ

ประโยชน์จำกเบี้ยประกันภัยโครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคม ตลอดจนนโยบำยของภำครัฐใน
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กำรสนับสนุนเบี้ยประกันภัยนำข้ำวแก่เกษตรกร แต่ธุรกิจประกันวินำศภัยในปี 2559 มีอัตรำกำรเติบโตของ

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเพียงร้อยละ 1.2 (ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ

ธุรกิจประกันภัย) ลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 1.9 ในปี 2558โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์เติบโตร้อยละ 1.5 

ประกันอัคคีภัยลดลงร้อยละ 2.4 ประกันภัยทำงทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 1.4 และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เติบโตร้อยละ 1.5  เนื่องจำกธุรกิจประกันวินำศภัยได้รับผลกระทบจำกปัจจัยลบหลำยประกำร อำทิ อัตรำ

เบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกภำวะกำรแข่งขันสูงของบริษัทประกันภัยต่อต่ำงประเทศ

และกำรไม่มีภัยพิบัติขนำดใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยนับตั้งแต่น้ ำท่วมใหญ่ในปี 2554  รวมทั้งยอด

จ ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศยังคงมีอัตรำกำรเติบโตติดลบเป็นปีที่  4 ติดต่อกัน ส่งผลอย่ำงยิ่งต่อกำร

ประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยในธุรกิจประกันวินำศภัยมำกที่สุด  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) สำมำรถสร้ำงผลประกอบกำรในปี 2559 

ได้สูงกว่ำปี 2558 คือ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 16,031.3 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 1.0 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังสำมำรถสร้ำงก ำไรสุทธิจำกกำรรับประกันภัย 1,536.5 ล้ำนบำท และเมื่อรวมรำยได้

สุทธิจำกกำรลงทุนและรำยได้อ่ืน 1,285.4 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทฯ มีก ำไรก่อนหักภำษีเงินได้ 2,821.9  ล้ำน

บำท  และก ำไรสุทธิ 2,425.8 ล้ำนบำท  ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6   คิดเป็นก ำไรต่อหุ้น 22.78 บำท สูงขึ้นจำกปี

ก่อนที่เท่ำกับ 22.00 บำท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรเมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 มีมติจ่ำยเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ  5 บำท  รวมทั้งปี  2559  บริษัทฯ  จ่ำยเงินปันผลในอัตรำ            

หุ้นละ 14 บำท 

ด้ำนฐำนะควำมมั่นคงทำงกำรเงิน บริษัทฯ มีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องส ำรองตำม

กฏหมำย (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2559 สูงถึงร้อยละ 234.9 (เกณฑ์มำตรฐำน

คือ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 140) เช่นเดียวกับสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือชั้นน ำของโลก 2 แห่ง คือสถำบัน 

Standard & Poor’s (S&P) และสถำบันจัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมินอันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน

ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถของบริษัทฯ ใน

กำรสร้ำงผลประกอบกำรที่ดี และรักษำฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งอย่ำงต่อเน่ือง โดยสถำบัน Standard & 

Poor’s (S&P) ประเมินบริษัทฯ อยู่ในระดับ A-/Stable และสถำบันจัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมินบริษัทฯ

อยู่ในระดับ A- (Excellent)/Stable  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 3 บริษัท ได้แก่ 
1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 22.92 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมกำรและ

ผู้บริหำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดังกล่ำว  และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย  ตลอดจนให้กำร
สนับสนุนและค ำแนะน ำในเร่ืองกำรรับประกันภัย  สินไหมทดแทน  ระบบเทคโนโลยี  และบัญชีกำรเงิน 

2. Asia Insurance  International  (Holding)  Limited มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 41.70 โดยบริษัท
ดังกล่ำวลงทุนในบริษัทประกันภัยในภูมิภำค ได้แก่  Asia Insurance (Philippines) Corporation และ 
Cambodian  Reinsurance  Company  ทั้งนี้   มีกรรมกำรของบริษัทฯ เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัท   
ดังกล่ำวด้วย 

3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited  มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 45   บริษัทฯ ได้ส่ง
กรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดังกล่ำว  และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย 
ตลอดจนให้กำรสนับสนุนและค ำแนะน ำในเร่ืองกำรรับประกันภัย  สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และ
บัญชีกำรเงิน 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้

 2559 สัดส่วน 2558 สัดส่วน 2557 สัดส่วน

เบีย้ประกนัภยัรับ  % (ปรับปรุงใหม่) % (ปรับปรุงใหม่) %

ประเภทกำรประกนัภัย

อัคคภัีย 1,604.6 10.01            1,723.9 10.87            1,781.5 11.29            

ภัยทำงทะเล 379.6 2.37               375.2 2.36               396.4 2.51               

ภัยรถยนต์ 6,607.6 41.22            6,967.1 43.91            6,698.0 42.45            

ภัยเบด็เตล็ด 7,439.5     46.40            6,801.2     42.86            6,902.9     43.75            

รวม 16,031.3  100.00          15,867.4  100.00          15,778.8  100.00          

ก าไรจากการรับประกนัภยั

ประเภทกำรประกนัภัย

อัคคภัีย 548.2 21.47 670.7 27.07 533.2 22.78

ภัยทำงทะเล 127.2 4.98 126.3 5.10 102.5 4.38

ภัยรถยนต์ 758.0 29.69 483.6 19.52 576.2 24.62

ภัยเบด็เตล็ด 1,119.8 43.86 1,197.1 48.31 1,128.7 48.22

รวม 2,553.2 100.00 2,477.7 100.00 2,340.6 100.00

คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 1,012.9 39.67 961.3 38.80 812.4 34.71

ต้นทนุทำงกำรเงิน 3.8 0.15 4.0 0.16 3.8 0.16

ก ำไรสทุธิจำกกำรรับประกนัภัย 1,536.5 60.18 1,512.4 61.04 1,524.4 65.13

รายได้สุทธิจากการลงทุน

ดอกเบีย้ 332.5 24.22            380.3 28.79            397.1 31.59            

เงินปนัผล 793.4 57.81            745.1 56.41            668.1 53.16            

ก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์และสนิทรัพย์ 55.5 4.04               44.4 3.36               11.5 0.91               

คำ่เช่ำและรำยไดอ่ื้น ๆ 165.1 12.03            161.9 12.26            154.4 12.29            

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม    

   ซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นไดเ้สยี 8.7 0.63               11.6 0.88               10.8 0.86               

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรกลับรำยกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุ 17.5 1.28               (22.4) (1.70)             15.0 1.19               

1,372.7 100.00 1,320.9 100.00 1,256.9 100.00

รำยจ่ำยจำกกำรลงทนุ 87.3 6.36               87.4 6.62               90.6 7.21               

รำยไดส้ทุธิจำกกำรลงทนุ 1,285.4 93.64            1,233.5 93.38            1,166.3 92.79            
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันวินำศภัย  ซึ่ง
สำมำรถจ ำแนกออกเป็นแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 4 ประเภท  ดังนี ้

1. การประกนัอคัคีภัย (Fire Insurance) 

1.1 การประกนัอคัคีภัย (Fire Insurance) 
 คุ้มครองควำมเสียหำยต่อสิ่งปลูกสร้ำงเนื่องจำกไฟไหม้   ฟ้ำผ่ำ หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้

ส ำหรับท ำแสงสว่ำงหรือประโยชน์เพื่อกำรอยู่อำศัย  ควำมเสียหำยเนื่องจำกภัยเพิ่มพิเศษ  เช่น  
ภัยลมพำยุ   ภัยยวดยำนพำหนะ    ภัยจำกควัน   ภัยเน่ืองจำกน้ ำ   ภัยเปียกน้ ำ  ภัยเน่ืองจำกไฟฟ้ำ 
ภัยต่อเคร่ืองไฟฟ้ำ  ภัยระเบิด  ภัยจำกกำรจลำจล  กำรนัดหยุดงำน และภัยอื่นๆ 

1.2 การประกนัภัยสิทธิการเช่า (Leasehold Insurance) 
 ชดเชยผลประโยชน์ในกรณีเกิดไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรือภัยอ่ืนที่เอำประกันภัยไว้ ซึ่งเกิดแก่สถำนที่

เช่ำ และท ำให้โครงสร้ำงส่วนที่ใช้รับน้ ำหนักของสถำนที่เช่ำได้รับควำมเสียหำยถึงขนำดไม่
สำมำรถใช้สถำนที่เช่ำประกอบกิจกำรใดๆ ได้อีกต่อไป  โดยผลทำงกฎหมำยหรือเทศบัญญัติว่ำ
ด้วยกำรนั้นเป็นเหตุให้ผู้เช่ำ  เสียสิทธิกำรเช่ำ  ซึ่งบริษัทจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับกำร
สูญเสียของสิทธิกำรเช่ำของผู้เอำประกันภัย  ส ำหรับระยะเวลำเช่ำที่เหลืออยู่ 

1.3 การประกนัภัยธุรกจิหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) (Fire) 
 คุ้มครองควำมสูญเสียในทำงกำรค้ำ   (รำยได้ของผู้เอำประกันภัย)   เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงักลง 
     อันเป็นผลสืบเนื่องจำกควำมเสียหำยที่เกิดต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่ 
     ผู้เอำประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ  ซึ่งมีสำเหตุมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรือแรงระเบิดของแก๊ส 
     ที่ใช้ประโยชน์เพื่อกำรอยู่อำศัย 
1.4 การประกนัอคัคีภัยทีอ่ยู่อาศัยแบบประหยดัส าหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์)  
     (Econ. Fire Insurance) (Microinsurance) 
 คุ้มครองควำมเสียหำยต่อสิ่งปลูกสร้ำงเนื่องจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ  หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้

ส ำหรับท ำประโยชน์เพื่อกำรอยู่อำศัย ตั้งแต่ 50,000 – 500,000 บำท รวมถึงค่ำเช่ำที่พักอำศัย
ชั่วครำววันละ 300 บำท (ไม่เกิน 30 วัน) 

2. การประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 
 คุ้มครองควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับสินค้ำและตัวเรือ ตลอดกำรเดินทำงจนถึงจุดหมำย
ปลำยทำงโดยปลอดภัย 
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2.1 การประกนัภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล  (Marine Cargo Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำย   ที่เกิดขึ้นกับสินค้ำที่เอำประกันภัยในระหว่ำงกำรขนส่งทั้ง  ในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขนส่งทำงเคร่ืองบิน เรือ รถไฟ รถบรรทุกหรือแม้แต่ทำง
ไปรษณีย์ 

2.2 การประกนัภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance) 
 คุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวเรือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ประจ ำเรือ ในกรณีที่ได้รับควำมสูญเสีย 

หรือเสียหำยจำกภัยทำงทะเล  เช่น ลมพำยุ  คลื่น หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ  นอกจำกนั้น ยัง
คุ้มครองควำมรับผิดของเจ้ำของเรือในกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเรือล ำอื่น 

2.3 การประกนัภัยความรับผดิของผู้ขนส่ง (Carriers’ Liability Insurance) 
     คุ้มครองควำมสูญหำย  ควำมเสียหำย   หรือส่งมอบชักช้ำของของที่ผู้เอำประกันภัยรับขนส่ง ซึ่ง

เกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่งในระหว่ำงระยะเวลำประกันภัย 
3. การประภัยยานยนต์ (Motor Insurance) 

             3.1 การประกนัภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) 
 หมำยถึง  กำรประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบัญญัติแห่งกฎหมำย  เพื่อควำมคุ้มครองต่อกำร
สูญเสียชีวิต   ควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของบุคคลผู้ประสบภัยจำกอุบัติเหตุรถยนต์  

3.2 การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) 
 หมำยถึง กำรประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยควำมสมัครใจของเจ้ำของรถยนต์ หรือผู้ครอบครอง

รถยนต์ สำมำรถแบ่งควำมคุ้มครองเป็น 5 ประเภทดังนี้ 
 ประเภท 1:    ให้ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์หรืออุปกรณ์ ติดประจ ำ

รถยนต์ กำรบำดเจ็บ และกำรเสียชีวิต ตลอดจนควำมรับผิดตำมกฎหมำยส ำหรับ
กำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ หรือกำรเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก  

                    ประเภท 2:   ให้ควำมคุ้มครองต่อกำรสูญหำยหรือไฟไหม้ของรถยนต์ที่เอำประกันภัย และ
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยส ำหรับกำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ หรือกำร
เสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก  

     ประเภท 3:    ให้ควำมคุ้มครองเฉพำะควำมรับผิดตำมกฎหมำย ส ำหรับกำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ 
หรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก 

ประเภท 4:    ให้ควำมคุ้มครองเฉพำะควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
เท่ำนั้น 

ประเภท 5:  เป็นกำรคุ้มครองแบบประเภท2 หรือประเภท3 เพิ่มเติมด้วยควำมคุ้มครองต่อ
ควำมเสียหำยของรถยนต์อันเนื่องมำจำกกำรชนกับยำนพำหนะทำงบก  
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ประกันภัยรถยนต์ BKI TELEMATICS:  ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ควำมคุ้มครองตำมประกันภัย
รถยนต์ภำคสมัครใจที่เลือกท ำประกัน โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ส ำหรับลูกค้ำที่ใช้
รถยนต์เป็นระยะทำงน้อย พร้อมกับกำรติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อสัญญำณ 
GPS ภำยในรถยนต์  

4. การประกนัภัยเบ็ดเตลด็ (Miscellaneous Insurance) 
  กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ควำมคุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยภำยใต้ กรมธรรม์
ที่นอกเหนือจำก 3 ประเภทแรก  โดยสำมำรถแบ่งได้ ดังนี้  

  4.1 การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบับุคคล 
4.1.1  การประกนัภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Personal Accident Insurance) 
          คุ้มครองกำรเสียชีวิต   กำรสูญเสียอวัยวะ   และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำลให้กับผู้

เอำประกันภัยรำยกลุ่มอันเน่ืองมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุตำมข้อก ำหนดในเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.2   การประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  (Individual Personal Accident Insurance) 
         คุ้มครองกำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ  และทุพพลภำพ   รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำลให้กับผู้

เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุตำมข้อก ำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.3  การประกนัภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Student Group Personal   
Accident Insurance) 

         คุ้มครองกำรเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  และทุพพลภำพ   รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำลให้กับ
นักเรียน นิสิต นักศึกษำ  ของสถำนศึกษำที่ เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกกำรประสบ
อุบัติเหตุตำมข้อก ำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.4   การประกนัภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทัว่ไป (Travel Accident              
Insurance For Individual or Group of Tourists) 

         คุ้มครองกำรเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ   สำยตำ  หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง รวมทั้งค่ำ
รักษำพยำบำลให้กับผู้เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุในระหว่ำงกำร
เดินทำง  ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ   ภำยในระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย   

4.1.5  การประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance) 
         คุ้มครองกำรเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง  รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล

จำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย  เงินชดเชยรำยวันระหว่ำงรักษำตัวในโรงพยำบำล  กำรสูญ
หำย/กำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำงและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋ำเดินทำง  กำรบอก
เลิกกำรเดินทำง  กำรลดจ ำนวนวันเดินทำง  ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก  ควำมล่ำช้ำของ
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เที่ยวบิน  กำรจี้เคร่ืองบิน  ขณะที่เดินทำงไปต่ำงประเทศตำมระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.6  การประกนัภัยชดเชยรายได้ระหว่างพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital Income  
Insurance) 

         ชดเชยผลประโยชน์เป็นเงินสดรำยวัน   ในกรณีที่ผู้ เอำประกันภัยต้องเข้ำพักรักษำตัวใน
โรงพยำบำลในฐำนะคนไข้ในอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 

4.1.7   การประกนัภัยโรคมะเร็ง (Cancer Insurance) 
คุ้มครองกำรเกิดโรคมะเร็งเมื่อตรวจพบว่ำเป็นมะเร็งเป็นคร้ังแรก   ยกเว้นที่ระบุไว้ใน
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย  โดยบริษัทฯ  จะจ่ำยผลประโยชน์ตำมจ ำนวนเงินที่เอำ
ประกันภัย 

4.1.8   การประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม (Group Accident and Health Insurance) 
คุ้มครองเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล  รวมทั้งผลประโยชน์ต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอำประกันภัยรำยกลุ่มอันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุ หรือ
เจ็บป่วย  ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.9   การประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล (Personal Accident and Health Insurance) 
คุ้มครองเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล  รวมทั้งผลประโยชน์ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอำประกันภัยอันเน่ืองมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย   
ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 

 4.1.10 การประกนัภัยพทิกัษ์โรคร้ายแรง (Critical Illness Insurance) 
คุ้มครองกำรเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรงที่เกิดขึ้นโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม  และได้รับกำร
วินิจฉัยจำกแพทย์เป็นคร้ังแรก   ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย  โดย
บริษัทฯ จะชดเชยผลประโยชน์เต็มจ ำนวนของเงินเอำประกันภัย   และผลประโยชน์ค่ำ
รักษำต่อเน่ืองเป็นรำยเดือนจำกโรคร้ำยแรงดังกล่ำว 

 4.1.11 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Travel Accident Insurance 
for Tour Operators and Guides) 
คุ้มครองกำรเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง  และค่ำรักษำพยำบำล
ของคณะนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์อันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุในระหว่ำงกำร
เดินทำงท่องเที่ยว  ภำยในระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 4.1.12 ก ารประกันภั ย ผู้ โดยสารเรือส าห รับ โดยสาร  (Boat Passenger Personal Accident               
Insurance) 
คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ  สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง  รวมทั้งค่ำ
รักษำพยำบำลให้กับผู้โดยสำรที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจำกกำรใช้บริกำรเรือโดยสำร และ
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สำมำรถขยำยควำมคุ้มครองเพิ่มถึงคนประจ ำเรือได้   ตำมข้อก ำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.13 การประกนัภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวร์รันส์) (PA 200 (Microinsurance)) 
                        คุ้มครองกำรเสียชีวิต  สูญเสียมือ เท้ำ เสียสำยตำ  หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง  เนื่องจำก

อุบัติเหตุรวมถึงกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์  และคุ้มครองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
ศพกรณีเสียชีวิตจำกเจ็บป่วย 

4.1.14 การประกนัภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพกิารส าหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์)  
เป็นประกันภัยอุบัติเหตุส ำหรับผู้พิกำร 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มคนพิกำรทำงกำรมองเห็น 
กลุ่มคนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย และกลุ่มคนพิกำรทำงกำรคลื่อนไหวหรือ
ร่ำงกำย โดยให้ควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิตเนื่องจำกอุบัติเหตุรวมถึงกำรขับขี่หรือโดยสำร
รถจักรยำนยนต์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย ชดเชยเงิน
ปลอบขวัญเนื่องจำกอุบัติเหตุ กรณีเข้ำรักษำตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยำบำล เป็นจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 4 วัน และชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยำบำล
เน่ืองจำกอุบัติเหตุ  

4.1.15 การประกนัภัยอุบัติเหตุพเิศษเพ่ือมวลชน 
คุ้มครองกำรเสียชีวิตเนื่องจำกอุบัติเหตุ กำรรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ และค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับกำยอุปกรณ์เพื่อช่วยในกำรเคลื่อนไหวหลังจำกได้รับกำรรักษำพยำบำลเนื่องจำก
อุบัติเหตุ 

4.1.16 การประกนัภัยพทิกัษ์รักษ์ฟัน (Dental Insurance) 
คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรทันตกรรมและ กำรรักษำพยำบำลทันตกรรมเน่ืองจำก
อุบัติเหตุ 

4.2 การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบัทรัพย์สิน 
4.2.1 การประกนัภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance) 

คุ้มครองควำมสูญเสีย   หรือเสียหำยต่อตัวอำคำร  ทรัพย์สินในอำคำร  เคร่ืองจักร    รวมถึง  
สต๊อกสินค้ำ  อันเกิดจำกเหตุใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
ภำยในระยะเวลำเอำประกันภัย 

4.2.2 การประกนัภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) 
คุ้มครองควำมสูญเสีย  หรือเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกกำรถูกลัก
ทรัพย์โดยบุคคลใดๆ  ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น  รวมทั้งควำมเสียหำยต่อตัวอำคำรที่เก็บ
ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย 
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4.2.3  การประกนัภัยการเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) 
คุม้ครองควำมสูญเสีย  หรือเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุใดๆ  
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 

4.2.4  การประกนัภัยกระจก  (Plate Glass Insurance) 
คุ้มครองกำรแตกหักของกระจกอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย  

4.2.5  การประกนัภัยส าหรับเงิน (Money Insurance) 
คุ้มครองควำมสูญเสียของเงินสด  เช็ค  พันธบัตร  ธนำณัติ  หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ  จำกกำรชิง
ทรัพย์  ปล้นทรัพย์   กำรโจรกรรมเงินจำกตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่อยู่ในสถำนที่ เอำ
ประกันภัยหรืออยู่ในระหว่ำงกำรขนส่งรวมถึงควำมเสียหำยต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยของผู้
เอำประกันภัย 

4.2.6  การประกนัภัยแผ่นป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยต่อแผ่นป้ำยหรือไฟนีออนโฆษณำ   เนื่องจำกไฟไหม้  ฟ้ำผ่ำ  ระเบิด  
ลักทรัพย์  หรืออุบัติเหตุซึ่งเกิดจำกภำยนอก  รวมถึงควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก  

4.2.7  การประกนัภัยเบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอญัมณ ี(Jewelry Block Insurance) 
คุ้มครองครองควำมสูญเสีย  หรือเสียหำยต่อ  เพชรพลอย  อัญมณี  ทองค ำ ทองค ำขำว ทอง
แท่ง เงินแท่ง นำฬิกำ และทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึงสต๊อกสินค้ำของผู้ค้ำอัญมณีที่ ระบุไว้ใน
หน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยอันเกิดจำกอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย  

4.2.8  การประกนัภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย (Terrorism Insurance) 
คุ้มครองควำมสูญเสีย  หรือเสียหำยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย  อันมีสำเหตุมำจำกภัย   
ก่อกำรร้ำย  กำรถูกปำระเบิด  หรือถูกวำงระเบิดโดยบุคคลภำยนอก  

4.2.9  การประกนัภัยร้านทอง (Gold Shop Insurance) 
คุ้มครองควำมสูญหำยของทองค ำที่มีไว้เพื่อจ ำหน่ำย  รวมถึงควำมเสียหำยต่อตัวอำคำร     ตู้
นิรภัย  กระจก  เฟอร์นิเจอร์  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่ำงๆ  ตู้แสดงทองค ำ  และชดเชย
ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  สำยตำ  หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง  และค่ำ
รักษำพยำบำลแก่ผู้เอำประกันภัย   บุคคลในครอบครัวของผู้เอำประกันภัย  ลูกจ้ำง และ
ลูกค้ำอันเกิดจำกกำรชิงทรัพย์  กำรปล้นทรัพย์  กำรวิ่งรำวทรัพย์ 

4.2.10 การประกนัภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ (Political Violence for 
Property Insurance) 
คุ้มครองทรัพย์สินที่เอำประกันภัยเมื่อได้รับควำมเสียหำยทำงกำยภำพโดยตรงจำกสำเหตุ
กำรนัดหยุดงำน (Strike)   กำรจลำจล (Riot)  กำรก่อวินำศกรรม  (Sabotage)  กำรกระท ำ 
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อันมีเจตนำร้ำย (Malicious Act) เพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ หรือลัทธินิยม หรือกำรก่อ
ควำมวุ่นวำยทำงกำรเมือง (Civil Commotion) และกำรก่อกำรร้ำย (Terrorism) รวมถึงกำร
โจรกรรมอันเกิดจำกกำรลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งรำวทรัพย์ ที่เกิดขึ้นระหว่ำง หรือ
ต่อเน่ืองภำยหลังจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ 

4.2.11 การประกนัภัยส าหรับการขยายระยะเวลาการรับประกนัของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ 
            (Appliance Extended Warranty Insurance) 
 คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอำประกันภัยที่ได้รับควำมเสียหำยอันเกิดจำก

ควำมบกพร่องของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในกำรใช้งำนปกติ  หรือควำมผิดพลำดจำกผู้ผลิต โดย
เกิดขึ้นหลังจำกระยะเวลำรับประกันของผู้ผลิตสิ้นสุดลง 

4.2.12 การประกนัภัยเพ่ือผู้ให้เช่าซ้ือและผู้เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Insurance For 
Lessor And Lessee) 
คุ้มครองกำรสูญหำย  หรือเสียหำยโดยสิ้นเชิงที่เกิดขึ้นกับรถจักรยำนยนต์  ในระหว่ำง
ระยะเวลำเอำประกันภัย  ขยำยควำมคุ้มครองถึงกำรสูญหำยจำกกำรฉ้อฉล  และกำรเสียชีวิต
ของผู้ขับขี่ 

 4.3  การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบังานวศิวกรรม 
4.3.1  การประกนัภัยการเส่ียงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks Insurance) 

คุ้มครองควำมเสียหำยต่องำนก่อสร้ำง  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้    เคร่ืองจักรกลที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำง  วัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง  รวมทั้งค่ำขนย้ำยซำกปรักหักพัง  ค่ำสถำปนิก  วิศวกรที่
ปรึกษำ  อันเน่ืองมำจำกสำเหตุใดๆ ก็ตำมที่อยู่นอกเหนือจำกข้อยกเว้น  ซึ่งเกิดในระหว่ำง
กำรก่อสร้ำงหรืออำจรวมถึงระยะเวลำบ ำรุงรักษำ  และขยำยรวมถึงควำมรับผิดตำมกฎหมำย
ต่อบุคคลภำยนอกเนื่องจำกปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว 

4.3.2  การประกนัภัยการติดตั้งเคร่ืองจักร (Erection All Risks Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยต่อเคร่ืองจักรที่ก ำลังติดตั้ง   หรือก ำลังทดสอบเดินเคร่ือง  อัน
เน่ืองมำจำกอุบัติเหตุหรือสำเหตุใดๆ  ก็ตำมที่อยู่นอกเหนือจำกข้อยกเว้น และขยำยรวมถึง
ควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก 

 4.3.3  การประกนัภัยหม้อก าเนิดไอน า้และถังอดัความดัน (Boiler & Pressure Vessel              
Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยของหม้อน้ ำจำกกำรระเบิด  ฟุบแฟบ  เนื่องจำกแรงอัดภำยใน หรือ
แรงดันภำยนอก  และขยำยรวมถึงควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก 

4.3.4  การประกนัภัยเคร่ืองอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้
เพื่อบันทึกข้อมูล อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน  ขยำยรวมถึงค่ำใช้จ่ำย      
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ที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจำกกำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่น ำมำทดแทนเคร่ืองที่ได้รับควำม
เสียหำย 

             4.3.5   การประกนัภัยเคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant All Risks Insurance) 
คุ้มครองเคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง อันเนื่องมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ โจรกรรม กำร
ออกแบบผิดพลำด รวมถึงอุบัติเหตุอ่ืนๆ  และภัยธรรมชำติ 

4.3.6  การประกนัภัยเคร่ืองจักร (Machinery Breakdown Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันของเคร่ืองจักร อันเน่ืองมำจำกกำรหล่อ หรือกำร
ใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภำพ  ควำมบกพร่องในกำรออกแบบ   ควำมบกพร่องในกำรติดตั้ง กำร
ระเบิดในทำงฟิสิกส์ ไฟฟ้ำลัดวงจร พำยุหรือเหตุอ่ืนใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย 

4.4    การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบัความรับผิดตามกฎหมาย 
 4.4.1  การประกนัภัยความรับผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันต่อกำรสูญเสียชีวิต  ควำมบำดเจ็บ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอกที่มิได้ เป็นลูกจ้ำง หรือบุคคลภำยในครอบครัวของผู้เอำ
ประกันภัย  ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอันเกี่ยวกับกิจกำรหรือธุรกิจของผู้เอำประกันภัย 

 4.4.2  การประกนัภัยความรับผดิของนายจ้าง (Employer’s Liability Insurance) 
คุ้มครองควำมรับผิดของนำยจ้ำงที่มีต่อลูกจ้ำง  ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ใน
กรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำชดเชย  เนื่องจำกควำมประมำทเลินเล่อของนำยจ้ำงในกำรละเลย
กำรดูแลเอำใจใส่สภำพควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของลูกจ้ำงตำมสมควร  ท ำให้ลูกจ้ำง
ได้รับบำดเจ็บ  เสียชีวิตหรือทุพพลภำพ 

4.4.3  การประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice 
Liability Insurance) 
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้ประกอบวิชำชีพแพทย์ อันเกิดจำกควำมผิดพลำด 
ละเลยหรือขำดควำมระมัดระวังในกำรประกอบวิชำชีพของแพทย์   เป็นเหตุให้ผู้ป่วย
บำดเจ็บทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ  หรือเสียชีวิต 

4.4.4  การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับโรงพยาบาล  (Medical Malpractice    
Insurance (Institution)) 
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้ประกอบวิชำชีพของโรงพยำบำล อันเกิดจำกควำม
ผิดพลำด ละเลย หรือขำดควำมระมัดระวังในกำรประกอบวิชำชีพของโรงพยำบำล ซึ่งท ำให้
ผู้ป่วยบำดเจ็บทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ  หรือเสียชีวิต 
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 4.4.5  การประกนัภัยความรับผดิทางวชิาชีพส าหรับสถาปนิกและวศิวกร 
    (Professional Liability Insurance For Architects and Engineers) 
  คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปนิกและวิศวกรอันเกิดจำก

ควำมผิดพลำด  ละเลย  ขำดควำมระมัดระวัง  หรือประมำทเลินเล่อในกำรประกอบวิชำชีพ
สถำปนิก และวิศวกร ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคลภำยนอก ทรัพย์สิน และงำน
ก่อสร้ำงต่ำงๆ   

4.4.6  การประกนัภัยความรับผดิของผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ (Directors’  and  Officers’  Liability 
Insurance) 

       คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของกรรมกำร  ผู้บ ริหำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงอัน
เน่ืองมำจำกควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 4.4.7  การประกนัภัยเงินทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance) 
                คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของนำยจ้ำงเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินทดแทนแรงงำน เมื่อ

ลูกจ้ำงประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขณะปฏิบัติหน้ำที่จะได้รับกำรทดแทนตำมสิทธิที่
ก ำหนดไว้ในกฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

4.4.8  การประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคุม ประเภท 
ที ่3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน า้มันเช้ือเพลงิ  (Oil Service Station Insurance) 

   คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย อันเน่ืองมำจำกอัคคีภัยหรือกำรระเบิด
จำกกำรประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง, ก๊ำซปิโตเลียมเหลว, ก๊ำซธรรมชำติ หรือกำรจัดเก็บ
น้ ำมันเชื้อเพลิง, ก๊ำซปิโตเลียมเหลว, ก๊ำซธรรมชำติ ในสถำนที่ประกอบกำร เป็นผลให้เกิด
ควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับควำมเสียหำย 

 4.4.9  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกดิจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร (Building 
Inspector Insurance) 

    คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้ตรวจสอบอำคำร อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนที่ไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยในฐำนะผู้ตรวจสอบอำคำร และ
ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อชีวิตและ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก 

4.4.10 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย          
(Legal Liability Insurance From Unsafe Product) 
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย  ต่อผู้เสียหำยอันสืบเนื่องหรือเป็นผล
มำจำกผลิตภัณฑ์ที่เอำประกันภัยเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย  ท ำให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิต 
ร่ำงกำย สุขภำพ อนำมัย และทรัพย์สินของผู้เสียหำย  รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสู้คดีที่ได้รับ
กำรยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท 
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 4.4.11 การประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายจากการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก 
 (Transportation Of  Hazard Material Liability Insurance) 

คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย   อันเกิดจำกกำรร่ัวไหล กำรระเบิด 
หรือกำรติดไฟของวัตถุอันตรำยที่ท ำกำรขนส่งโดยผู้เอำประกันภัยและส่งผลให้เกิดควำม
สูญเสียหรือเสียหำย ต่อชีวิต ร่ำงกำย อนำมัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก รวมทั้ง
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรบรรเทำควำมเสียหำยและกำรฟื้นฟูให้กลับสู่สภำพเดิม 

 4.5  การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบัภัยอ่ืนๆ 
  4.5.1 การประกนัภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance) 

คุ้มครองควำมเสียหำยทำงกำรเงินที่เกิดขึ้นแก่นำยจ้ำง  ในกรณีที่ลูกจ้ำงทุจริต หรือยักยอก
เงิน หรือตรำสำรทำงกำรเงินของนำยจ้ำง 

4.5.2 การประกนัภัยอสิรภาพ (Bail Bond Insurance) 
เป็นกรมธรรม์ประกันภัยส ำหรับผู้เอำประกันภัยน ำไปใช้เป็นหลักประกันในกำรขอประกัน
ตัวต่อเจ้ำพนักงำนในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยถูกด ำเนินคดี  และถูกควบคุมตัวในคดีอำญำ  อัน
เน่ืองมำจำกกระท ำผิดโดยประมำท  แบ่งเป็นก่อนกระท ำควำมผิดและหลังกระท ำควำมผิด 

4.5.3 การประกนัภัยสินเช่ือทางการค้า (Trade Credit Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยของผู้ขำยสินค้ำในกรณีที่ส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำ/ผู้ซื้อสินค้ำแล้วไม่ได้
รับช ำระค่ำสินค้ำ อันเนื่องมำจำกควำมเสี่ยงทำงกำรค้ำ  และควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง 

 4.5.4  การประกนัภัยส าหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance) 
คุ้มครองค่ำใช้ต่ำงๆ จ่ำยที่สูญเสียไปเนื่องจำกกำรหยุดชะงัก  ยกเลิก  เลื่อนกำรจัดงำน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถำนที่จัดงำน   เนื่องจำกเหตุกำรณ์ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของผู้เอำ
ประกันภัย   รวมถึงกำรชดเชยกำรลดลงของผลก ำไรจำกสำเหตุดังกล่ำว 

 4.5.5  การประกนัภัยพร้อมสรรพส าหรับเจ้าบ้าน (Home Multicover Insurance) 
คุ้มครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อตัวอำคำรและทรัพย์สินภำยในอำคำรอันมีสำเหตุจำก 
อัคคีภัย  ฟ้ำผ่ำ  ระเบิด น้ ำท่วม  ยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ  กำรไหลล้นหรือกำรแตกของ
แทงก์น้ ำ  โจรกรรม  และภัยธรรมชำติ  รวมถึงค่ำใช้จ่ำยพิเศษส ำหรับกำรเปลี่ยนที่พักอำศัย
ชั่วครำว  กำรสูญเสียค่ำเช่ำ ควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำย และควำมเสียหำยของทรัพย์สิน
บุคคลภำยนอก รวมทั้งอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัย และสมำชิกในครอบครัว 
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 4.5.6  การประกนัภัยผู้เล่นกอล์ฟ  (Golfer’s Indemnity Insurance) 
คุ้มครองกำรบำดเจ็บ  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภำพ ของผู้เอำประกันภัย  รวมทั้ง
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก  อุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ  กำรท ำโฮล-อิน-วัน และกำรแข่งขัน
เป็นทำงกำร 

 4.5.7  การประกนัภัยร้านค้า (Shop Multicover Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยของตัวอำคำร  และทรัพย์สินภำยในอำคำร  อันมีสำเหตุจำกไฟไหม้ 
ฟ้ำผ่ำ  ระเบิด  กำรนัดหยุดงำน  ลมพำยุ  กำรถูกชนโดยยำนพำหนะ  และกำรแตกของแทงก์
น้ ำ  ควำมคุ้มครองนี้รวมถึงกำรโจรกรรม ควำมสูญเสียของเงินอันเกิดจำกกำร       ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ ควำมเสียหำยของกระจก ควำมบำดเจ็บ ทุพพลภำพ และกำรเสียชีวิตอันเกิดจำก
อุบัติเหตุ  

4.5.8   การประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิดของตัวเคร่ืองบินและอะไหล่ (Aircraft Hull, Spares 
And Liability Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวเคร่ืองบินและอะไหล่ อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ  รวมถึงควำม
รับผิดชอบตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอกอันเกิดจำกเคร่ืองบินที่เอำประกันภัย 

 4.5.9 การประกันอุบัติ เห ตุกลุ่ มส าห รับลูก เรือและผู้บ ริหาร (Aviation Personal Accident 
Insurance) 
ชดเชยกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และกำรบำดเจ็บของนักบินและลูกเรือ ขณะปฏิบัติหน้ำที่
อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ 

4.5.10 การประกนัภัยผู้ค า้ประกนัเงินกู้ (Surety Bond Insurance) 
คุ้มครองในนำมของผู้เอำประกันภัย (ผู้ค้ ำประกัน) ให้กับผู้ให้กู้ ส ำหรับจ ำนวนเงินกู้     
ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 2 งวดติดต่อกัน  ตำมสัญญำค้ ำประกันที่ตกลงไว้ 

 4.5.11 การประกนัภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์  (Motor Accident 
 Compensation Insurance) 

ชดเชยผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอำประกันภัย    ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจำกกำรใช้รถยนต์    เป็น
เหตุให้ต้องเข้ำรักษำตัวเป็นผู้ป่วยใน   รวมถึงเงินชดเชยค่ำเดินทำงระหว่ำงซ่อมรถ  กำร
ประกันภัยโจรกรรมส ำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภำยในรถยนต์    และเงินปลอบขวัญ
กรณีรถเอำประกันภัยเป็นฝ่ำยถูก 

นอกเหนือจำกกำรประกันภัยชนิดต่ำงๆ  ที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น บริษัทฯ ยังอำจจัดหำหรือจัดท ำ
ประกันภัยชนิดอ่ืนๆ ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม   สภำวะเศรษฐกิจ  และมีควำมหลำกหลำย  เพื่อ
สนองควำมต้องกำรของประชำชน 
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ประกนัภัยต่อ  (Reinsurance) 
บริษัทฯ  ได้ด ำเนินธุรกิจทั้งกำรเอำประกันภัยต่อและรับประกันภัยต่อ  ตำมพระรำชบัญญัติประกัน

วินำศภัย พ.ศ.2535 มำตรำ 31(2)  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558   ได้ก ำหนดห้ำมมิให้มีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยเกินกว่ำร้อยละ  10   ของเงินกองทุน       (Capital 
Fund)  ท ำให้บริษัทฯ  ต้องเอำประกันภัยต่อออกไป (Outward Reinsurance)   เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำร
รับประกันที่มีมูลค่ำสูงๆ  และช่วยลดควำมเสี่ยงภัยโดยกระจำยควำมเสี่ยงภัยของบริษัทฯ  ในรูปแบบ 
ดังนี้คือ 

1. การเอาประกนัภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance) 
เป็นกำรประกันภัยต่อแบบเป็นรำยๆ  และบริษัทประกันภัยต่อมีอิสระในกำรคัดเลือกรับงำน
โดยสำมำรถตอบรับหรือปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน 

2. การประกนัภัยต่อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance) 
เป็นสัญญำที่บริษัทรับประกันภัยต่อให้ควำมวำงใจ และให้อิสระในกำรจัดสรรงำนแก่บริษัท 
เอำประกันภัยต่อ  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรท ำสัญญำประกันภัยต่อ 2 แบบคือ กำรประกันภัยต่อตำม
สัญญำแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty) และกำรประกันภัยต่อตำมสัญญำแบบไม่เป็น
สัดส่วน (Non-Proportional Treaty) 

ขณะเดียวกัน  บริษัทฯ มีกำรรับประกันภัยต่อ  (Inward Reinsurance)  จำกบริษัทประกันภัย         
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ  ในรูปแบบกำรรับประกันภัยต่อตำมสัญญำ (Inward Treaty Reinsurance)    และ
รับประกันภัยต่อเฉพำะรำย (Inward Facultative Reinsurance) 

นโยบายในการรับประกนัภัย 

ในปี  2559  บริษัท  กรุงเทพประกันภัย  จ ำกัด  (มหำชน)   มีนโยบำยในกำรรับประกันภัย  ดังนี้  
1. พิจำรณำรับประกันภัยตำมควำมเสี่ยงภัย และก ำหนดเงื่อนไขควำมคุ้มครอง, อัตรำเบี้ยประกันภัย  

และควำมรับผิดชอบส่วนแรกให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงภัยที่แท้จริง  โดยมุ่งเน้นงำนที่มีควำมเสี่ยงภัยต่ ำถึง
ปำนกลำง  ส ำหรับภัยที่มีควำมเสี่ยงสูง  จะมีกำรพิจำรณำเป็นรำยๆ และต้องท ำ Risk Survey ประกอบกำร
พิจำรณำ 

2. พิจำรณำรับประกันส ำหรับควำมเสี่ยงภัยทำงธรรมชำติ  เช่น แผ่นดินไหว น้ ำท่วม ลมพำยุ อย่ำง
เคร่งครัด  โดยก ำหนดวงเงินควำมรับผิดของกรมธรรม์ตำมระดับควำมเสี่ยงภัยของพื้นที่นั้นๆ  รวมถึง
ก ำหนดควำมรับผิดส่วนแรกให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงภัย 

3. ไม่แข่งขันทำงด้ำนรำคำที่ไม่คุ้มกับควำมเสี่ยงภัย  
4. จัดท ำ Risk Survey   เพื่อประเมินควำมเสี่ยงภัยรวมถึงจัดท ำข้อเสนอแนะและติดตำมผลกำร

ปรับปรุงควำมเสี่ยงภัย ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  
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การตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทฯ ได้มีกำรตั้งเงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทนซึ่งประกอบด้วย  เงินส ำรองที่จัดสรรส ำหรับ

ควำมเสียหำยที่บริษัทฯ ได้รับรู้แล้ว   เงินส ำรองส ำหรับควำมเสียหำยที่ยังไม่ได้รับรำยงำน   เงินส ำรอง
ส ำหรับควำมเสียหำยที่ไม่ได้บันทึก  พัฒนำกำรค่ำสินไหมเพิ่มลดในอนำคต   และเงินส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทนส ำห รับควำมเสี ยหำยที่ปิดไปแล้วและอำจมีกำรร้ือฟื้ นขึ้นมำใหม่ อีกคร้ัง  ด้วยวิธีกำร
มำตรฐำนสำกลตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัย  ภำยใต้ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  ในพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจ ากัดการประกอบธุรกจิ ปี 2559 

 1. กำรอนุมัติกำรก่อสร้ำงและกำรประกวดรำคำโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมของรัฐบำลยังคงล่ำช้ำ
กว่ำแผนกำรที่ก ำหนด ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยจำกกำรรับประกันภัยกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนไม่
เกิดขึ้นมำกอย่ำงที่คำดกำรณ์ไว้ 

2. ก ำลังซื้อของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ ำ  เนื่องจำกรำคำ

ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ เช่น ข้ำว ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง ยังคงตกต่ ำอย่ำงต่อเนื่อง  ตลอดจนภำวะ

ภัยแล้งในช่วงต้นปีที่ส่งผลต่อพื้นที่กำรเกษตรเป็นบริเวณกว้ำง  ส่งผลต่อก ำลังซื้อในภูมิภำคซึ่งต้องพึ่งพิง

ภำคกำรเกษตรเป็นหลัก 

 3. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  จำกกำรท ำธุรกรรมผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร เป็นกำร

ท ำธุรกรรมผ่ำนสมำร์ตโฟน หรือ Digital Banking มำกขึ้น  ท ำให้จ ำนวนผู้ใช้บริกำรในแต่ละสำขำลดลง 

และจ ำนวนสำขำที่เปิดใหม่เพิ่มขึ้นในอัตรำที่ลดลง  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรจ ำหน่ำยกรมธรรม์ผ่ำน

เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพของบริษัทฯ 

4. ผลกระทบจำกนโยบำยรถคันแรกที่ท ำให้ยอดจ ำหน่ำยรถยนต์เพิ่มขึ้นมำกในช่วงปี  2555-2556  

และส่งผลกระทบต่อก ำลังซื้อรถยนต์ใหม่ในปีต่อๆ มำ  โดยยอดจ ำหน่ำยรถยนต์ในปี 2559 ได้ลดลงจำกปี

ก่อนหน้ำถึงร้อยละ 3.9 (ทีม่ำ: โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย) และเป็นกำรเติบโตติดลบเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน 

ส่งผลอย่ำงยิ่งต่อกำรขยำยงำนประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ  43  ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดของ

บริษัทฯ 

5. ตลำดประกันภัยมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำอย่ำงรุนแรง  โดยเฉพำะประกันภัยรถยนต์  เนื่ องจำก

สภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังในเร่ืองกำรใช้จ่ำยมำกขึ้น  ท ำให้เบี้ยประกันภัยเป็น

ปัจจัยหลักในกำรพิจำรณำตัดสินใจซื้อประกันภัย  ในขณะที่นโยบำยของบริษัทฯ  ยังคงมุ่งเน้นที่กำร

ให้บริกำรที่มีคุณภำพมำกกว่ำกำรแข่งขันด้ำนเบี้ยประกันภัยรำคำต่ ำ  นอกจำกนี้ผู้บริโภคจ ำนวนมำกยัง
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ปรับเปลี่ยนจำกกำรท ำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 มำเป็นประกันภัย 2+ และ 3+  ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยถูก

กว่ำ   ส่งผลให้ปริมำณเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำโดยเฉลี่ยต่อคนลดลง 

6 . อัตรำเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินปรับลดลง  เนื่องจำกอัตรำเบี้ยประกันภัยต่อในตลำดโลกยังคง

ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  จำกกำรที่ไม่มีภัยธรรมชำติขนำดใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยนับตั้งแต่น้ ำท่วม

ใหญ่ในปี  2554  และตลำดประกันภัยต่อของโลกยังคงมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำอย่ำงรุนแรง  จำกสภำวะ

เศรษฐกิจของโลกที่ยังอยู่ในภำวะชะลอตัว  และกำรเข้ำมำแข่งขันในตลำดรับประกันภัยต่อของ Alternative 

Reinsurance Capital  เพิ่มเติมจำกบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอยู่ เดิม   โดยมีส่วนแบ่งตลำดในตลำด

รับประกันภัยต่อของโลกเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

1. นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ 

กำรแข่งขันในธุรกิจประกันวินำศภัยยังคงมุ่งเน้นที่ลูกค้ำรำยย่อย โดยเฉพำะประกันภัยรถยนต์ 

เน่ืองจำกเบี้ยประกันภัยจำกโครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมยังไม่เข้ำสู่ระบบประกันภัยมำก

อย่ำงที่บริษัทต่ำงๆ คำดหวังไว้ รวมทั้งอัตรำเบี้ยประกันภัยต่อในตลำดโลกยังคงอยู่ในระดับต่ ำอย่ำง

ต่อเน่ือง ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยทรัพย์สินไม่สำมำรถเติบโตได้ดีนัก อย่ำงไรก็ตำม ก ำลังซื้อของประชำชนที่

ยังอยู่ในระดับต่ ำ จำกปัจจัยลบต่ำงๆ ที่สืบเน่ืองมำจำกปี 2557 และ 2558 ได้แก่ ภำคธุรกิจชะลอกำรลงทุน

และกำรจ้ำงงำน ปัญหำหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง รำคำผลิตผลทำงกำรเกษตรตกต่ ำ ปัญหำภัยแล้ง ส่งผล

ให้บริษัทประกันภัยต่ำงๆ ใช้กลยุทธ์รำคำอย่ำงเข้มข้น โดยมีกำรออกเบี้ย Single Rate และเบี้ยประกันภัย

รำคำพิเศษต่ำงๆ ซึ่งครอบคลุมรถหลำยรุ่น หลำยยี่ห้อ รวมทั้งกำรพยำยำมรักษำอัตรำกำรต่ออำยุให้ได้มำก

ที่สุด โดยใช้กลยุทธ์รำคำเพื่อดึงดูดลูกค้ำที่มีประวัติกำรเคลมดี รวมถึงกำรขยำยระยะเวลำกำรให้สิทธิซ่อม

ห้ำงให้นำนขึ้น 

นอกจำกนี้ หลำยบริษัทประกันภัยได้พยำยำมเพิ่มควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดย

กำรจัดแบ่งกลุ่มลูกค้ำออกเป็นกลุ่มที่มีระดับควำมเสี่ยง หรือควำมต้องกำรควำมคุ้มครองที่ใกล้เคียงกัน แล้ว

ออกแบบกรมธรรม์หรือเสนอแผนควำมคุ้มครองที่เฉพำะเจำะจงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม เช่น 

ระยะเวลำในกำรใช้งำนรถยนต์มำก-น้อย อำยุผู้เอำประกันภัยที่มีควำมเสี่ยงสูง-ต่ ำแตกต่ำงกัน หรือระดับ

ควำมต้องกำรควำมคุ้มครองที่แตกต่ำงกัน  

บริษัทประกันภัยหลำยแห่งยังให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital Insurance โดย

พัฒนำระบบแอปพลิเคชัน ผ่ำนสมำร์ตโฟน อย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับในปี 2559 ส่วนใหญ่จะเป็นแอปพลิเคชัน 
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ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกให้พนักงำนไปถึงที่ เกิดเหตุและพิจำรณำสินไหมทดแทนได้รวดเร็วขึ้น 

นอกเหนือจำกเดิมที่พัฒนำแอปพลิเคชัน ให้ลูกค้ำแจ้งเคลมหรือด ำเนินกำรเคลมสินไหมได้ด้วยตนเอง 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ยังคงนโยบำยไม่แข่งขันด้ำนอัตรำเบี้ยประกันภัยที่ต่ ำ

เกินไป หรือใช้กลยุทธ์ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อจูงใจคู่ค้ำและตัวแทนจ ำหน่ำย  แต่เน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

ให้กับผลิตภัณฑ์และบริกำรให้โดดเด่นและตรงใจลูกค้ำ  เพื่อรักษำอัตรำต่ออำยุของลูกค้ำปัจจุบันให้ได้มำก

ที่สุด พร้อมกับกำรขยำยงำนลูกค้ำรำยใหม่เฉพำะกลุ่มที่มีศักยภำพ โดยแนวทำงขยำยตลำดของบริษัทฯ ใน

ปี 2559 ได้แก่ 

- ขยำยธุรกิจประกันภัยไปยังประเทศอ่ืนๆ ใน AEC เพื่อรองรับโอกำสทำงธุรกิจจำกกำรเปิด

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยในปี 2559 ได้ขยำยธุรกิจไปยังสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

โดยกำรเปิดบริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลำว) ที่กรุงเวียงจันทน์ เช่นเดียวกับกำรขยำยสำขำเพิ่มเติมไปยัง

ต่ำงจังหวัด ได้แก่ จ.สุรินทร์ และ จ.ชุมพร 

- ด้วยกำรแข่งขันที่รุนแรงในตลำดประกันภัย ท ำให้กำรแข่งขันด้ำนรำคำไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ แต่

บริษัทฯ จะแข่งขันด้ำนรำคำเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยที่วิเครำะห์แล้วเห็นว่ำยังสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีได้

เท่ำนั้น เช่น รถที่ใช้งำนในพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงภัยต่ ำ ภำยใต้แนวคิด Differentiated Pricing by Region 

- พัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและสอดคล้องกับ

รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของผู้บริโภค ตำมแนวคิด Lifestyle Insurance Provider ได้แก่ 

 กำรออกกรมธรรม์และปรับปรุงกรมธรรม์ใหม่ ได้แก่ กรมธรรม์ส ำหรับคนวัยท ำงำนทั้งที่

อยู่ในภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรม ปรับปรุงกรมธรรม์รถยนต์ 2+ ให้มีควำมน่ำสนใจ

เพิ่มขึ้น โดยให้ลูกค้ำสำมำรถปรับเปลี่ยนทุนประกันภัยได้ตำมควำมต้องกำร ซึ่งหำกเลือก

ทุนประกันภัยน้อยลง ก็จะส่งผลให้เบี้ยประกันภัยลดลง 

 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง โดย

ในปี 2559 ได้พัฒนำระบบ Tele-Photo Claim ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับส่งเร่ือง

กำรเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ด้วยภำพถ่ำยผ่ำนแอปพลิเคชั่นไลน์ หรือช่องทำงอื่นๆ ที่

ลูกค้ำสะดวก  

 พัฒนำระบบ BKI Telematics ให้ลูกค้ำที่ติดตั้งได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น คือ ได้รับ

ส่วนลดตำมระยะทำงที่ขับขี่ สูงสุดถึง 20% ซึ่งจะค ำนวณจำกระยะทำงกำรขับขี่ของลูกค้ำ

ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ 
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- ให้ควำมส ำคัญในกำรขยำยงำนผ่ำนช่องทำงอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองตำม

ควำมนิยมในกำรซื้อสินค้ำและบริกำรออนไลน์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยกำรร่วมเป็นพันธมิตรเพิ่มเติมกับ

บริษัทนำยหน้ำที่จ ำหน่ำยประกันภัยผ่ำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพำะ 

2. ลกัษณะลูกค้า 

ลูกค้ำรำยบุคคล ได้แก่ ลูกค้ำปัจเจกบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่จะใช้บริกำรประกันอัคคีภัยส ำหรับที่อยู่
อำศัย ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  และประกันสุขภำพ เป็นต้น 

ลูกค้ำองค์กร ประกอบด้วยธุรกิจตั้งแต่ขนำดย่อม ขนำดกลำง จนถึงธุรกิจขนำดใหญ่ รวมทั้งธุรกิจ 

SMEs และหน่วยงำนภำครัฐ โดยบริษัทฯ ให้บริกำรด้ำนกำรประกันวินำศภัยทุกประเภท เช่น กำรประกัน

อัคคีภัย กำรประกันภัยรถยนต์ กำรประกันภัยขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศหรือภำยในประเทศ และกำร

ประกันภัยควำมเสี่ ยงภัยทุกชนิด  (  Industrial All Risks) ซึ่ ง เหมำะกับกลุ่มส ำนักงำน ที่พั กอำศัย 

คอนโดมิเนียม ศูนย์กำรค้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ส ำหรับลูกค้ำที่มีกำรด ำเนินธุรกิจก่อสร้ำง

โครงกำรขนำดใหญ่ เช่น ทำงด่วน รถไฟฟ้ำ สนำมบิน บริษัทฯ มีประกันภัยกำรก่อสร้ำงไว้รองรับ 

นอกจำกนี้  บริษัทฯ ยังให้บริกำรด้ำนกำรรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเกี่ยวกับกำรบินส ำหรับ

บริษัทเอกชนอีกด้วย 

ลูกค้ำอ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค้ำของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริกำรรับประกัน
วินำศภัยทุกประเภทเช่นเดียวกัน 

 
ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
สัดส่วนลูกค้ำรำยใหญ่ 10 รำยแรก 8.9% 7.5% 7.8% 

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกค้ำเป้ำหมำยจำกแหล่งต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำบุคคลทั่วไป ภำคธุรกิจเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ 

บริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้ำของบริษัทในเครือ เช่น กลุ่มลูกค้ำสินเชื่อของธนำคำรกรุงเทพ 
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4. ช่องทางการจ าหน่าย 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งเป็น 4 ช่องทำงหลัก ได้แก่ 

4.1 ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา 

บริษัทฯ มีตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ ณ สิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,002 คน กระจำยอยู่ใน

ทุกภูมิภำคทั่วประเทศ ถือเป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง  เน่ืองจำกตัวแทนสำมำรถดูแล

ให้ค ำแนะน ำด้ำนประกันวินำศภัยแก่ผู้ เอำประกันภัยได้อย่ำงใกล้ชิด ส่งผลให้ลูกค้ำผ่ำนช่องทำงนี้มี

แนวโน้มเป็นลูกค้ำระยะยำวของบริษัทฯ สูงกว่ำคู่ค้ำช่องทำงอื่นๆ  ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญในกำร

พัฒนำระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของตัวแทนให้มีควำมสะดวกรวดเร็วมำกที่สุด โดย

ตัวแทนสำมำรถท ำธุรกรรมด้วยตนเองผ่ำนระบบได้ทุกที่ ทุกเวลำ โดยไม่ต้องโทรศัพท์หำเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมรักษำควำมสัมพันธ์กับตัวแทน และกำรพัฒนำควำมรู้ของตัวแทนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดแบ่งตัวแทนออกเป็นกลุ่ม เพื่อจะได้จัดกิจกรรมรักษำควำมสัมพันธ์และ

โปรแกรมกำรพัฒนำศักยภำพตัวแทนได้อย่ำงเหมำะสมกับตัวแทนในแต่ละกลุ่มมำกที่สุด  

4.2 นายหน้านิติบุคคล 

บริษัทฯ มีนำยหน้ำนิติบุคคล ณ สิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้น 308 รำย ทั้งที่เป็นนำยหน้ำนิติบุคคลใน

ประเทศและนำยหน้ำนิติบุคคลที่เป็นบริษัทข้ำมชำติ มีฐำนลูกค้ำที่เป็นธุรกิจขนำดใหญ่ มีควำมซับซ้อนของ

กำรรับประกันภัยสูง เช่น โรงงำนปิโตรเคมี เคร่ืองบิน รวมทั้งนำยหน้ำนิติบุคคลที่เน้นจ ำหน่ำยกรมธรรม์

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ซึ่งร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ มำกขึ้นเร่ือยๆ ทั้งนี้ นำยหน้ำนิติบุคคลจะให้บริกำร

แก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรแนะน ำประเภทกำรประกันภัย กำรเป็นตัวแทนผู้เอำประกันภัย

เรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทฯ ตลอดจนกำรจัดเก็บเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มี

ระบบเทคโนโลยีในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนและกิจกรรมรักษำควำมสัมพันธ์กับนำยหน้ำนิติบุคคลอย่ำง

ใกล้ชิดเช่นเดียวกับตัวแทน 

4.3 สถาบันการเงิน 

บริษัทฯ มีกำรจ ำหน่ำยกรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนธนำคำรกรุงเทพ ตลอดจนดีลเลอร์รถยนต์ และ

บริษัทลีสซิ่งต่ำงๆ ซึ่งกำรจ ำหน่ำยกรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพ (Bancassurance) นั้น

มีอัตรำกำรเติบโตที่สูงมำกอย่ำงต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ ได้พัฒนำกรมธรรม์ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย มี

ควำมคุ้มครองและอัตรำเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซับซ้อนง่ำยต่อกำรเสนอขำยของพนักงำน 
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ธนำคำร ตลอดจนฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนประกันภัยให้แก่พนักงำนธนำคำร เพื่อให้สำมำรถน ำเสนอกรมธรรม์

ให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้อง 

4.4 ลูกค้าโดยตรง 

คือ ลูกค้ำที่ติดต่อขอซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรงและบริษัทฯ ให้บริกำรและดูแลโดยตรง 

 

ช่องทางการจ าหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบีย้ประกนัภัยรับ 

  
จ านวน สัดส่วนของเบีย้ประกนัรับโดยตรง 

  

- ตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ 2,002 19.2% 

- นำยหน้ำนิติบุคคล   308 21.7% 

- สถำบันกำรเงิน    31 25.3% 

- ลูกค้ำโดยตรง   -  33.8% 
ภาวะการแข่งขัน 

 ในปี 2559  ธุรกิจประกันวินำศภัยมีจ ำนวนบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น 61 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

บริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดส่วนเบี้ย

ประกันภัยรับโดยตรงถึงร้อยละ 60.3 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินำศภัยทั้งหมด 

 

อตัราการเติบโตของเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทยีบกบัตลาดในรอบ 3 ปี ทีผ่่านมา 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

 
(เบื้องต้น) 

    (ก่อนปรับปรุง)     

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
             เบี้ยประกันภัยรับ (ล้ำนบำท) 15,479.4 15,295.8 15,155.4 

          อัตรำกำรเติบโต (%) 1.2 0.9 0.6 

ตลาดประกนัวนิาศภัย   
           เบี้ยประกันภัยรับ (ล้ำนบำท) 211,813.4 209,278.5       205,367.7  

          อัตรำกำรเติบโต (%) 1.2 1.9 1.1 
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ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 

ประเภทการรับ 
ประกนัภัย 

อนัดับที่ ปี 2558 อนัดับที่ ปี 2557 อนัดับที่ ปี 2556 

 
(เบื้องต้น) 

        (ก่อนปรับปรุง)         

          อัคคีภัย 2 14.2 2 14.7 2 14.4 

          ภัยทำงทะเล 4 6.7 5 6.3 5 6.4 

          ภัยรถยนต์ 5 5.4 4 5.8 4 5.7 

          ภัยเบ็ดเตล็ด 2 9.5 2 8.8 2 9.2 

               รวม 3 7.3 3 7.3 3 7.4 
ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน  

แม้ในธุรกิจประกันวินำศภัยจะมีจ ำนวนบริษัทที่ประกอบธุรกิจอยู่มำก ท ำให้มีกำรแข่งขันที่รุนแรง 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ยังคงสำมำรถด ำรงสถำนะควำมเป็นบริษัท
ประกันภัยชั้นน ำได้อย่ำงยำวนำน เน่ืองจำกบริษัทฯ มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ดังนี้ 

1. ความมั่นคงทางการเงิน 
ในปี 2559 สถำบัน Standard & Poor’s (S&P) และ A.M. Best ประเมินควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน

ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ A-/Stable และระดับ A- (Excellent) Outlook Stable  ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ บริษัท
ฯยังมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.7 เท่ำ สะท้อนให้เห็นถึงควำมมั่นคงและน่ำเชื่อถือของ
บริษัทฯ ต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนแก่ลูกค้ำ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้กับคู่ค้ำได้
อย่ำงรวดเร็ว ครบถ้วน  

2. มีพนัธมิตรทางธุรกจิทีแ่ข็งแกร่ง 

บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นธนำคำรใหญ่อันดับ 1 

ของประเทศไทยเมื่อวัดจำกขนำดสินทรัพย์ มีสำขำทั่วประเทศเกือบ 1,200 แห่ง และมีฐำนลูกค้ำถึงกว่ำ 17 

ล้ำนบัญชี เป็นช่องทำงกำรขยำยงำนประกันภัยที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง ทั้งในด้ำนเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินขนำด

ใหญ่จำกลูกค้ำที่เป็นบริษัท  โรงงำนอุตสำหกรรม  และเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำรำยย่อย ผ่ำนกำรจ ำหน่ำยที่

เคำน์เตอร์ธนำคำร หรือ Bancassurance นอกจำกนี้ ธนำคำรกรุงเทพยังมีสำขำในประเทศต่ำงๆ ในอำเซียน

มำกถึง 16 แห่ง ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในกำรขยำยธุรกิจไปยังประเทศที่ได้รับประโยชน์จำกกำร

เติบโตทำงเศรษฐกิจภำยหลังกำรเปิด AEC ได้ 
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3. ความแข็งแกร่งของ Brand กรุงเทพประกนัภัย 

บริษัทฯ มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันภัยและตัวองค์กรอย่ำงต่อเน่ืองผ่ำนสื่อ

ต่ำงๆ โดยมีกำรสื่อสำรจุดเด่นของบริษัทฯ และสร้ำงเอกลักษณ์ของ Brand ที่ชัดเจน ส่งผลให้ชื่อกรุงเทพ

ประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัยที่ผู้บริโภคจดจ ำได้และมีภำพลักษณ์ที่ดี สะท้อนให้เห็นจำกผลกำรส ำรวจ

บริษัทประกันภัยที่ผู้บริโภคจดจ ำและให้ควำมเชื่อถือมำกที่สุดที่จัดท ำโดยองค์กรวิจัยตลำดต่ำงๆ ซึ่งบริษัท

ฯ อยู่ในระดับต้นๆ มำโดยตลอด 

4. ความรู้ความสามารถของพนักงาน 

บริษัทฯ ยึดถือว่ำพนักงำนคือทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุดขององค์กร และได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ

ควำมรู้ ทักษะต่ำงๆ ให้กับพนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนกำรรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถให้อยู่กับ

องค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรำ Turnover Rate อยู่ในระดับที่ต่ ำมำกเมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรม 

ส่งผลให้พนักงำนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ท ำงำนมำยำวนำน สำมำรถถ่ำยทอดองค์

ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกรุ่นสู่รุ่นได้อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้กำรบริกำรลูกค้ำเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมัย 
เป็นเวลำยำวนำนนับทศวรรษที่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรแก่ลูกค้ำและคู่ค้ำ และเพื่อลดต้นทุนกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
เช่นเดียวกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีเพื่อป้องกันควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำจำกกำร
โจรกรรมหรือท ำลำย (Cyber Attack) นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรลงทุนในระบบกำรเก็บรักษำข้อมูลและ
ฐำนปฏิบัติกำรส ำรอง เพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจในกรณีเกิดวิกฤติกำรณ์  เป็นกำรสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำและคู่ค้ำว่ำไม่ว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดฝันใดขึ้น บริษัทฯ จะยังคงมีศักยภำพในกำร
ด ำเนินธุรกิจและให้บริกำรได้อย่ำงไม่ขำดตอน 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรที่บริษัทฯ มุ่งเน้นด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรมำกกว่ำกำรแข่งขันด้ำนรำคำ ท ำให้

สูญเสียโอกำสไปบ้ำงในกำรขยำยตลำดไปยังผู้บริโภคกลุ่มที่ต้องกำรผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีวงเงินควำม

คุ้มครองต่ ำและเบี้ยประกันภัยต่ ำ    ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรขยำยตลำดไปยัง

กลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำนี้ และพยำยำมจัดหำผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยให้

ได้มำกที่สุด 
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2.3  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  

1. แหล่งทีม่าของเงินทุน 
 แหล่งทีม่าของเงินทุน 

ณ  สิ้นปี  2559  บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส าคัญคือส่วนของเจ้าของ   ซึ่งบริษัทฯ  มีทุน   
จดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว จ านวน 1,064.7 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 106.47 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ยังมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,442.5 ล้านบาท ก าไรสะสมจัดสรรแล้วส ารองตาม
กฎหมาย 106.5 ล้านบาท ส ารองอ่ืน 3,100 .0 ล้านบาท ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 5,472.7 ล้านบาท และ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 22,067.3 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,763.0  ล้านบาท  ซึ่งมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  ได้แก่ เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนสุทธิ เป็นต้น 

แหล่งท่ีใช้ไปของเงินทุน 
ปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 299.7 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์สุทธิ 205.1 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 94.6 ล้านบาท 
 นอกจากนี้  บ ริษั ท ฯ  ยั งมี เงิน ส ดสุ ท ธิ ใช้ ไป ในกิ จก รรม จั ดห าเงิน  จ าน วน  1 ,357 .5  

ล้านบาท  จากการจ่ายเงินปันผล 

 2. การให้กู้ยืม 
 นโยบายการให้กู้ยืม 

บริษัทฯ มีนโยบายการให้กู้ยืม โดยมีอสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นประกัน โดยมีเงื่อนไขการให้กู้ยืม
เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง การ
ลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 และ ประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2558   โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้กู้ยืมอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และจะพิจารณาถึง
ความสามารถในการช าระหนี้เงินกู้คืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงด้วย  

ส าหรับการพิจารณาให้กู้ยืมแก่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  และผู้กู้รายย่อยนั้นปัจจัยส าคัญที่
พิจารณา ได้แก่ การน าเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ประวัติและความสามารถของผู้กู้ใน
การจ่ายช าระหนี้คืน  โดยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน    เงินทุนหรือสินทรัพย์ของผู้ขอ
กู้   และปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขอ่ืนที่มีผลกระทบต่อรายได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  อาชีพ รวมทั้งเงื่อนไขในการกู้  
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับทรัพย์สินที่ผู้ขอกู้น ามาจ านองเป็นหลักประกันนั้นจะต้องมี
คุณภาพและมีมูลค่าเกินหนี้ ซึ่งเป็นการป้องกันการผันผวนของราคาสินทรัพย์นั้น  หากลูกหนี้ไม่สามารถ
จ่ายช าระหนี้คืนได้ บริษัทฯ จะน าทรัพย์สินดังกล่าวขายทอดตลาดตามที่กฎหมายก าหนด   
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การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่จะน ามาจ านองเป็นหลักประกันนั้น บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554  กล่าวคือใช้มูลค่าที่
ประเมินโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
ในลักษณะเดียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัท และปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง การลงทุนประกอบ ธุรกิจอ่ืนของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 และ ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 กรณีผู้กู้ยืม
เป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ราคาซื้อขายของโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยได้  
 กำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรให้กู้ยืม 

การให้กู้ยืมมีความเสี่ยงประกอบด้วยปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่  ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัย
ความเสี่ยงภายใน ได้แก่ มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ การกระจุกตัวของสินเชื่อ ประสบการณ์ของ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเป็นต้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้
ก าหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติการให้กู้ยืมและการท านิติกรรม โดยการก าหนดกระบวนการวิเคราะห์ และ
อนุมัติเงินให้กู้ยืมนั้น พนักงานผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้จะด าเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมที่ดีและมีความปลอดภัย การก าหนดวงเงินให้กู้ยืม รวมถึงมีกระบวนการอนุมัติเงิน
ให้กู้ยืมเป็นล าดับขั้นอย่างชัดเจน 

ในการปฎิบัติงานด้านเอกสารสัญญา มีการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อท านิติกรรมอย่างถูกต้องครบถ้วน 
การจัดเก็บเอกสารสัญญาและหลักประกันอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานการปฎิบัติงานที่ดี มีการตรวจสอบ
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทบทวนและติดตามคุณภาพสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  บริษัทฯ  ได้ปลูกฝังให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ มีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
ยึดถือหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และ การพิจารณาให้กู้ยืมตามมาตรฐานที่ดี 
 3. เงินลงทุน 
 นโยบายเกีย่วกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 กำรลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทฯ  มีนโยบำยกำรลงทุนที่เน้นควำมปลอดภัยของเงินลงทุนเป็น
ส ำคัญ โดยจะพิจำรณำผลตอบแทนที่เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำรทบทวน
นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับกำรลงทุนของบริษัทฯ สำมำรถ
จ ำแนกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรกเป็นกำรลงทุนในตรำสำรกำรเงินระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง สำมำรถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว คือ เงินฝำกสถำบันกำรเงิน ส่วนที่สองเป็นกำรลงทุนที่ให้รำยได้เป็นประจ ำ 
และสม่ ำเสมอ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ และหุ้นกู้ และส่วนสุดท้ำยเป็นกำร 
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ลงทุนในตรำสำรทุน  ทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หุ้นนอกตลำดหลักทรัพย์  และหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตรำสำรหนี้ กองทุนรวมตรำสำรทุน กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน  ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมต่ำงๆ 
อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ว่ำจ้ำงบุคคลอ่ืนบริหำรกำรลงทุนแทนในรูปของกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซึ่ง
บริษัทฯ มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน โดยลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีควำมมั่นคงสูงทั้งในและ
ต่ำงประเทศ รวมถึงตรำสำรทุน นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนเพื่อกำรประกอบธุรกิจอ่ืน โดยกำรขยำย
กำรประกอบธุรกิจอ่ืนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งมีศักยภำพที่จะเติบโตได้ และเป็นกำรรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน หรือ AEC ด้วย ทั้งนี้กำรลงทุนของบริษัทฯ ได้พิจำรณำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กำรลงทุนประกอบธุรกิจ
อ่ืนของบริษัทประกันวินำศภัย พ.ศ. 2556 และประกำศ เร่ือง กำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท
ประกันวินำศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

 การลงทุนในตราสารทุน  สำมำรถจ ำแนกตำมลักษณะกำรลงทุนดังนี้ 

 1. กำรลงทุนเชิงกลยุทธ์  (Strategic Investment)  คือกำรลงทุนในกิจกำรที่ เกี่ยวเนื่องและช่วย
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ  อันเป็นกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและกำรเติบโตของบริษัทฯ  โดยกำรเข้ำ
ร่วมทุนหรือซื้อหุ้นของบริษัทต่ำงๆ  ทั้งที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และไม่ได้จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์   รวมถึงกำรร่วมลงทุนในธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศ 

 2. กำรลงทุนระยะยำวในหลักทรัพย์ (Long-term investments in Securities)  เป็นกำรลงทุนซื้อขำย
หุ้นในตลำดหลักทรัพย์   โดยพิจำรณำจำกปัจจัยพื้นฐำนว่ำกิจกำรมีศักยภำพ เติบโตอย่ำงยั่งยืนมี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและมีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง   ภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวน  ทั้งนี้
นโยบำยกำรลงทุนเป็นกำรถือหลักทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในระยะยำว  โดยคำดหวังที่จะได้รับเงินปันผล  และ
ก ำไรเกินทุน (Capital Gain) 

 3. กำรลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ (Short-term investments in Securities)  เป็นกำรลงทุนซื้อขำย
หุ้นในตลำดหลักทรัพย์เช่นกัน   แต่จะเน้นกำรซื้อขำยเพื่อคำดหวังก ำไรเกินทุน (Capital gain) ซึ่งนอกจำก
จะพิจำรณำปัจจัยพื้นฐำนของกิจกำรเป็นส ำคัญแล้ว  ยังพิจำรณำถึงสถำนกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะตลำด
และอุตสำหกรรม  รวมถึงปัจจัยเชิงมหภำคอื่นๆ  ณ  ขณะนั้นเป็นส ำคัญด้วย 

 การลงทุนในตราสารหนี ้ สำมำรถจ ำแนกตำมประเภทผู้ออกตรำสำรหนี้ได้  ดังนี ้

1. กำรลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ ทั้งที่มีกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน  และไม่
มีกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน  บริษัทฯ  จะพิจำรณำถึงอัตรำดอกเบี้ยที่จะได้รับ (Coupon rate) และอำยุของ
พันธบัตร   ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนสภำพคล่องของบริษัทฯ ในอีกด้ำนหนึ่ง   บริษัทมีกำรใช้
พันธบัตรดังกล่ำวในกำรประกันตัวผู้ขับขี่รถประกันตำมเงื่อนไขควำมคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย วำง
เป็นสินทรัพย์หนุนหลัง   และวำงเป็นเงินส ำรองที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร 
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ประกอบธุรกิจประกันภัยด้วย  ดังนั้น จ ำนวนเงินลงทุนในพันธบัตรดังกล่ำวนี้  บริษัทฯ จึงต้องพิจำรณำถึง
ควำมเพียงพอกับควำมต้องกำรดังกล่ำวด้วย 

2. กำรลงทุนในหุ้นกู้เอกชน  บริษัทฯ  มีนโยบำยกำรลงทุนในหุ้นกู้ที่มีคุณภำพดีของกิจกำรที่มี
ควำมมั่นคงและน่ำเชื่อถือ  โดยพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ  เช่น  ประเภทของหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึงล ำดับที่จะได้รับ
ช ำระหนี้   อำยุหุ้นกู้   อัตรำดอกเบี้ย (Coupon)  อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้และ/หรือผู้ออกหุ้นกู้ 
วัตถุประสงค์ในกำรออกหุ้นกู้   เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer) จะต้องเป็นบริษัทขนำดใหญ่ซึ่งมีฐำนะ
กำรเงินมั่นคงและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักลงทุน   อันดับควำมน่ำเชื่อถือไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่สำมำรถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) กลุ่มผู้บริหารที่มีประวัติที่ดี  มีความโปร่งใส  และหุ้นกู้ต้องมีสภาพคล่องสูง 
เผื่อในกรณีที่ต้องขำยหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน  

อนึ่ง บริษัทฯ  มักถือตรำสำรหนี้จนครบก ำหนดไถ่ถอนเป็นส่วนใหญ่  อย่ำงไรก็ตำม  บริษัทฯ ได้
พิจำรณำเผื่อกรณีที่ต้องขำยหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนด โดยพิจำรณำควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate 
Risk) โดยคำดกำรณ์แนวโน้มดอกเบี้ยในอนำคต  ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำตรำสำรหนี้ให้ผัน
ผวนได้  รวมถึงค่ำเสียโอกำสในกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ในอนำคตที่มีดอกเบี้ยสูงกว่ำ  หำกมีกำรปรับอัตรำ
ดอกเบี้ยให้สูงขึ้น  

การบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 ตำมหลักพื้นฐำนของกำรเงินกำรลงทุนนั้น กำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูง ย่อมมีควำมเสี่ยงสูง
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สำมำรถลดและบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมและเป็นที่ยอมรับได้ 
โดยบริษัทฯ มีกำรก ำหนดกรอบนโยบำยกำรลงทุน และนโยบำยกำรประกอบธุรกิจอ่ืนที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท มีแผนกำรลงทุนที่ชัดเจน และปฎิบัติงำนตำมระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ ซึ่งก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนตั้งแต่ระดับปฎิบัติกำร ผู้ที่รับผิดชอบ
ดูแลหน่วยงำนกำรลงทุน คณะกรรมกำรลงทุน จนถึงประธำนกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ เข้ำใจในหลักกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และได้ใช้นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรเงินลงทุนที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติมำโดยตลอด 
เพื่อลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่ กำรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐำนรองรับและกิจกำรที่มีฐำนะ
ทำงกำรเงินแข็งแกร่งมีกำรก ำหนดหลักทรัพย์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะลงทุนได้ (Stock Universe) รวมถึงมีกำร
จัดสรรกำรลงทุน (Asset allocation) กระจายการลงทุน (Diversification) ตำมประเภทสินทรัพย์และตำม
หมวดธุรกิจ  และจะติดตำมทบทวนควำมเหมำะสมในกำรลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยมีหน่วยงำนที่
มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรลงทุนโดยเฉพำะ ได้แก่ ส ำนักกำรลงทุน ซึ่งมีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อ
ประธำนกรรมกำรบริษัท 

ส ำหรับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และคุณภำพของบุคลำกรด้ำนนี้ โดยได้พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  ซึ่ง  
บริษัทฯ ได้ส่งบุคลำกรเข้ำอบรมและสัมมนำในหัวข้อต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ และ
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หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ อันจะส่งผลให้กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรลงทุนมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้  บริษัทฯ มีพนักงำนซึ่งสอบผ่ำนหลักสูตร CISA 
(Certified Investment and Securities Analyst) ระดับ 3 เป็นผู้ รับผิดชอบดูแลหน่วยงำนกำรลงทุนของ
บริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประกำศนำย
ทะเบียน 

  นอกจำกนี้  บริษัทฯ ยังมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนนี้   เพื่อให้เป็นไปตำม
ระเบียบวิธีปฏิบัติ นโยบำย กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและปลูกฝังให้พนักงำนยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ
อย่ำงเคร่งครัด 

ความสามารถในการด ารงอตัราส่วนตามประเภทธุรกจิ  
           ปี 2559  บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 16 ,031.3 ล้ำนบำท โดยเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดและ
ประกันภัยสินค้ำมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้น ส่วนกำรประกันอัคคีภัย ประกันภัยตัวเรือ และประกันภัยรถยนต์
มีอัตรำกำรเติบโตติดลบ  โดยเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีสัดส่วนร้อยละ 46.4 เพิ่มขึ้นกว่ำปีก่อน    อัน
เน่ืองมำจำกมีกำรเติบโตของเบี้ยประกันภัยจำกช่องทำงธุรกิจนำยหน้ำ และกำรขยำยงำนผ่ำนช่องทำงธุรกิจ
ลูกค้ำองค์กร  ในส่วนกำรประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 41.2 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และกำร
ประกันภัยประเภทอ่ืนนอกเหนือจำกกำรประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีสัดส่วนรวมกันร้อย
ละ 12.4  ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน 
 
สัดส่วนเบีย้ประกนัภัยรับจ าแนกตามประเภทการรับประกนัภัย  

ประเภท 2559 สัดส่วน% 2558 สัดส่วน% 2557 สัดส่วน%

อัคคภัีย 1,604.6         10.0               1,723.9        10.9               1,781.5         11.3               

ภัยตัวเรือ 38.1               0.3                 47.2              0.3                 41.7               0.3                 

ภัยสนิคา้ 341.5            2.1                 328.0            2.0                 354.7            2.2                 

ภัยรถยนต์ 6,607.6         41.2               6,967.1        43.9               6,698.0         42.5               

ภัยเบด็เตล็ด 7,439.5         46.4               6,801.2        42.9               6,902.9         43.7               

รวม 16,031.3       100.0            15,867.4      100.0             15,778.8       100.0             

หน่วย : ล้านบาท
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 ส ำหรับอัตรำควำมเสียหำยในส่วนของบริษัทฯ  ปี 2559  คิดเป็นร้อยละ 50.3  ต่ ำกว่ำปี 2558 

เล็กน้อย ซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ 50.6  โดยควำมเสียหำยที่ลดลงเป็นผลอันเนื่องมำจำกสินไหมทดแทน ยำน

ยนต์ที่มีอัตรำควำมเสียหำยจำกกำรรับประกันภัย ลดลง 

อตัราความเสียหายจากการรับประกนัภัย 

                                                                                                                                           หน่วย : ล้ำนบำท 

เบีย้ เบีย้ เบีย้

ประกนัภัย คำ่ Loss ประกนัภัย คำ่ Loss ประกนัภัย คำ่ Loss

ทีถื่อเปน็ สนิไหม Ratio ทีถื่อเปน็ สนิไหม Ratio ทีถื่อเปน็ สนิไหม Ratio

รำยได้ ทดแทน (%) รำยได้ ทดแทน (%) รำยได้ ทดแทน (%)

อัคคภัีย 1,068.3   60.6         5.7           1,056.8   (38.7)       (3.7)          1,064.6   248.4       23.3         

ภัยตัวเรือ 8.0           3.2           39.8         15.9         4.0           25.2         15.4         8.9           57.8         

ภัยสนิคำ้ 189.4       30.0         15.9         195.3       31.7         16.2         209.0       62.0         29.7         

ภัยรถยนต์ 6,484.8   4,137.8   63.8         6,765.0   4,513.6   66.7         6,378.3   4,222.9   66.2         

ภัยเบด็เตล็ด 3,311.1   1,331.7   40.2         3,160.8   1,149.9   36.4         3,160.5   1,234.1   39.0         

รวม 11,061.6 5,563.3   50.3         11,193.8 5,660.5   50.6         10,827.8 5,776.3   53.3         

ประเภท

2559 2558 2557

 
สภาพคล่อง 
 นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง 

บริษัทฯ  มีนโยบำยในกำรบริหำรสภำพคล่อง  โดยจัดกำรกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ำยให้
มีควำมสมดุลและสอดคล้องกัน  ซึ่งบริษัทฯ จะด ำรงสภำพคล่องให้อยู่ในรูปเงินสดไว้ให้น้อยที่สุดแต่ก็
เพียงพอกับกำรจ่ำยเงินตำมภำระผูกพันซึ่งมีก ำหนดกำรจ่ำยที่แน่นอน   สภำพคล่องอีกส่วนจะอยู่ในรูปกำร
ลงทุนระยะสั้นเพื่อเป็นเงินส ำรองส ำหรับรำยจ่ำยอ่ืนใดที่อำจเกิดขึ้นโดยไม่ทรำบล่วงหน้ำหรือทรำบ
ก ำหนดกำรแต่ยังไม่สำมำรถระบุจ ำนวนได้ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  ในกำรบริหำรสภำพคล่อง ปัจจัยที่พิจำรณำมีดังนี้ 
1.  กำรประมำณกำรกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่ำย 
 กระแสเงินสดรับ  บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเร่งรัดเก็บหนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพิ่มช่องทำงกำร

ช ำระเบี้ยประกันภัยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ  คู่ค้ำ  ตัวแทน  นำยหน้ำ  ให้สำมำรถช ำระเงินเข้ำบัญชี
ได้อย่ำงรวดเร็ว  ผ่ำนช่องทำงของธนำคำรพำณิชย์และช่องทำงอ่ืนๆ  ในส่วนรำยได้จำกกำรลงทุน  ได้แก่  
ดอกเบี้ยรับ  เงินปันผลรับ  กำรผ่อนช ำระคืนเงินกู้ยืม  จะสำมำรถประมำณกำรจ ำนวนเงินและระยะเวลำได้
ค่อนข้ำงแน่นอน  ด้ำนกระแสเงินสดจ่ำยส่วนใหญ่เป็นรำยจ่ำยที่บริษัทฯ  สำมำรถประมำณจ ำนวนเงิน 
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และก ำหนดวันจ่ำยเงินที่แน่นอนได้  โดยผู้บริหำรสภำพคล่องจะใช้ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึงประสบกำรณ์ของ
ผู้บริหำรเงิน ในกำรบริหำรกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรสภำพคล่อง และ
สำมำรถน ำเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหำประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสมได้ 

2.  กำรบริหำรจัดกำรเงินลงทุนระยะสั้น 
 บริษัทฯ จะถือครองสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องที่เหมำะสม   เพื่อรองรับควำมต้องกำรเงินสดใน

กิจกำรของบริษัท  สินทรัพย์สภำพคล่องในส่วนนี้ เช่น เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน โดยบริหำร
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินฝำกสถำบันกำรเงินให้มีกำรทยอยครบก ำหนดในแต่ละเดือนตำมควำม
เหมำะสม  อีกทั้งหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดที่บริษัทลงทุนอยู่ก็มีสภำพคล่องสูงสำมำรถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที  หำกมีควำมต้องกำรใช้เงินสดเกินกว่ำที่ประมำณกำรไว้ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้มีแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะปำนกลำง เพื่อรองรับควำมต้องกำรเงิน
สดหมุนเวียน ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ระยะสั้น (Short-term Loan) ของธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกัด (มหำชน)  ซึ่งบริษัทฯจะเบิกใช้วงเงินตำมควำมจ ำเป็น  ทั้งนี้วงเงินดังกล่ำวจะเป็นเคร่ืองมือรองรับอีก
ชั้นหนึ่ง  เพื่อป้องกันปัญหำกำรขำดสภำพคล่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.4  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไม่มี - 
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3. ปัจจยัควำมเสี่ยง 
 

บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงที่ส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย และ ความ
เสี่ยงจากการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง และได้มีการ
จัดการความเสี่ยง  ตลอดจนติดตาม  ดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ  
ดูแลธุรกิจในภาพรวมให้มีความเสี่ยงที่เหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงทั้งด้านการประกันภัยและความเสี่ยงจากการลงทุน ได้แก่ คณะกรรมการประกันภัยและสินไหม
ทดแทน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน  ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อีกหน้าที่หนึ่ง      เป็นต้น 
1. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจประกันภัย 
  1.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัย (Insurance Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายจริงที่เกิดขึ้น การ
รับประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูงหรือกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและจากการประกันภัยต่อในกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งมากเกินไป  การท าประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอ   รวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงมีจ านวน
สูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้และการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

จากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีการบริหารความเสี่ยงโดยการจัดให้มีนโยบายการรับ
ประกันภัยประเภทต่างๆ  กระบวนการพิจารณารับประกันภัยที่รอบคอบ  มีการก าหนดเงื่อนไขความ
คุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง  อีกทั้งยังมีการควบคุมและติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น จากการลงทุนในโครงการป้องกันน้ าท่วมของภาครัฐ   ท าให้โอกาสเกิด
ภัยน้ าท่วมใหญ่เหมือนปี 2554 ลดลงมาก   ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีการก าหนด  และทบทวนแนวทางการ
รับประกันภัยน้ าท่วม  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความเสี่ยงภัยที่แท้จริง 

บริษัทฯ ยังค านึงถึงการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการท าประกันภัยต่อ  โดยกระจาย
ความเสี่ยงในการรับประกันภัยจากลูกค้าในกลุ่มต่างๆ  และมีการโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อ
โดยเน้นผู้รับประกันภัยต่อที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นหลัก  อีกทั้งยังจัดให้มีสัญญาประกันภัยต่อ
แบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of  Loss)  อันเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการป้องกันและควบคุมเสี่ยงภัยที่
ไม่ให้เกิดความผันผวนและกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ 

ด้านการจัดการสินไหมทดแทน  บริษัทฯ มีคณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน ก าหนด
นโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทน  ขอบเขตอ านาจค่าสินไหมทดแทน  รวมถึงก ากับ ดูแล และติดตาม
สถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ 
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จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้มีความรวดเร็ว  แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนอย่าง
รอบคอบและถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้า  รวมถึงการก ากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการ
ตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ  ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้คุณภาพการ
ให้บริการด้านการจ่ายสินไหมทดแทนเป็นทีพ่ึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า  

 1.2 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) จำกธุรกิจประกันภัย 
  - ควำมเสี่ยงจำกกำรประกันภัยต่อ  
 เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไม่ได้รับช าระหนี้ตามสัญญาจากผู้รับประกันภัยต่อตามภาระผูกพันที่
มีต่อบริษัทฯ โดยมีสาเหตุมาจากฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงของผู้รับประกันภัยต่อ  ท าให้บริษัทฯ ต้อง
รับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง  นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่มีผู้รับประกันภัยต่อจ านวนหนึ่งที่มี
ความสามารถรับประกันภัยต่อในจ านวนเงินที่ลดลงเน่ืองจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือเกิด
จากผู้รับประกันภัยต่อไม่ประสงค์จะรับประกันภัยต่อ  หรือรับประกันภัยต่อในจ านวนเงินที่จ ากัด 

ส าหรับแนวทางในการดูแลความเสี่ยงด้านนี้นั้น บริษัทฯ ได้มีการก าหนดแนวทางการจัดเก็บเบี้ย
ประกันภัยต่อ รวมถึงพิจารณาฐานะการเงินและความมั่นคง  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ  
แนวทางการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนคืน  และมีการท าประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อหลายรายที่
เชื่อถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ  ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้  
นอกจากนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ   โดยหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจ
เป็นอย่างดีในเร่ืองการประกันภัยต่อ  และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพื่อลดความ
เสี่ยงดังกล่าว 

  - ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัย 
  ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัยเป็นควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรที่ผู้เอำประกันภัยอำจไม่
ช ำระเบี้ยประกันภัย  หรือตัวแทนและนำยหน้ำที่ท ำหน้ำที่เก็บเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำ  แต่ไม่น ำส่งค่ำเบี้ย
ประกันภัยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  ท ำให้บริษัทฯ  เผชิญควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเบี้ย
ประกันภัยค้ำงช ำระและอำจก่อให้เกิดหนี้สูญต่อบริษัทฯ ได้  
  บริษัทฯ บริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยมีกระบวนกำรติดตำมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับจำกผู้เอำ
ประกันภัย  ตัวแทน และนำยหน้ำอย่ำงใกล้ชิด  รวมถึงก ำหนดให้ตัวแทนและนำยหน้ำต้องจัดหำ
หลักประกันเพื่อเป็นกำรประกันกำรช ำระเบี้ยประกันภัยตำมวงเงินที่บริษัทฯ ก ำหนด 
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน 
  ในปี 2559 ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่กำรลงทุนมีควำมผันผวน  โดยในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
เกิดขึ้น  สำมำรถแบ่งประเภทได้ดังน้ี 
             2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) 
  เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึง
โอกำสที่คู่สัญญำจะถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือลง (Credit Rating) 
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  บริษัทได้บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  ดังนี้  
  - เงินให้กู้ยืม  จะพิจำรณำถึงฐำนะกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้  ตำม
มำตรฐำนกำรวิเครำะห์สินเชื่อที่ดี  พร้อมก ำหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่ำหลักประกัน (Loan to Value) ไม่ให้
เกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด  และติดตำมกระแสเงินที่ได้รับช ำระในแต่ละเดือน  รวมถึงควำมสม่ ำเสมอใน
กำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ 
  - ตรำสำรหนี้  บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล  พันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่มีกระทรวงกำรคลัง
ค้ ำประกัน  และส ำหรับตรำสำรหนี้เอกชน  บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตรำสำรที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือ  ไม่
ต่ ำกว่ำระดับเพื่อกำรลงทุน (Investment Grade) เลือกประเภทธุรกิจ  และอุตสำหกรรมของผู้ออกตรำสำร
หนี้  พร้อมทั้งมีกำรทบทวนฐำนะกำรเงิน อันดับเครดิต  ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยของผู้ออกตรำสำรหนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัว (Concentration Risk) 
 เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรลงทุนในตรำสำรต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ  ในตลำดกำรเงิน  หรือ
กำรให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้รำยใดรำยหนึ่งมำกเกินไป  เมื่อเกิดผลกระทบทำงลบต่อกลุ่มดังกล่ำวจะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ เป็นอย่ำงมำก 

      บริษัทฯ ได้บริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว  โดยกำรกระจำยกำรลงทุนในประเภทของสินทรัพย์ต่ำงๆ 
ทั้งตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน  ตลอดจนกระจำยกำรให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้หลำยรำย  และกระจำยอยู่ในหลำย
ภูมิภำคของประเทศ  ในสัดส่วนที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงตำมกฎเกณฑ์ที่ออกโดย
องค์กรก ำกับดูแล  รวมถึงกระจำยกำรลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย  และกรณีลงทุนในสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศจะท ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งจ ำนวน 
  2.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 
  เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้  หรือไม่
สำมำรถจัดหำเงินสดได้เพียงพอ  หรือจัดหำเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง  
      กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องนี้  บริษัทฯ จัดสรรเงินลงทุนบำงส่วนเป็นเงินฝำกธนำคำร 
ตั๋วเงินคลัง  และพันธบัตรระยะสั้นของธนำคำรแห่งประเทศไทย  ซึ่งมีสภำพคล่องสูง  ส ำรองไว้ส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน  โดยก ำหนดให้เงินฝำกครบก ำหนดในแต่ละช่วงเวลำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้
เงิน  ตำมแผนบริหำรกระแสเงินสด  กำรรับเงิน  กำรจ่ำยเงินตำมภำระผูกพันต่ำงๆ  ที่วำงไว้   และอีกส่วน
หนึ่งบริษัทฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องกำรของตลำด  สภำพคล่องสูงและสำมำรถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม  
      นอกจำกนี้  บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนส ำรอง  ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี  วงเงินกู้ระยะสั้น 
กับธนำคำรพำณิชย์  ที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทันทีหำกมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นเหนือควำมคำดหมำย ซึ่งเพียงพอที่จะ
รองรับควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องนี้ได้ 
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  2.4 ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (Market Risk) 
  เป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ  อำจได้รับควำมเสียหำยจำกกำรผันผวนของปัจจัยในตลำดทุน ได้แก่ กำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำของตรำสำรทุน  กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย  และอัตรำแลกเปลี่ยน         อัน
ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของสินทรัพย์ลงทุน อันได้แก่ ตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ และหน่วยลงทุน 

 เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว  บริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี ้
  -  ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของตรำสำรทุน  บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตรำสำรทุนที่ผู้ออกมีฐำนะ
กำรเงินที่แข็งแกร่ง   มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  มีศักยภำพในกำรเติบโตได้อย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงธุรกิจ
ที่ได้รับอำนิสงส์เชิงบวกจำกนโยบำยภำครัฐ  อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบำยถือครองตรำสำรทุนไว้เพื่อกำรลงทุน
ระยะยำว  ซึ่งจะสำมำรถลดควำมผันผวนของรำคำตรำสำรทุนได้ 
        -  ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย  บริษัทฯ  ท ำกำรติดตำมกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย
นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย  ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ 
และอัตรำผลตอบแทนในตลำดตรำสำรหนี้อย่ำงใกล้ชิด  เพื่อก ำหนดระยะเวลำกำรลงทุน (Duration) ให้
สอดคล้องกับทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย  นอกจำกนี้บริษัทฯ  ยังมีนโยบำยถือครองตรำสำร
หนี้จนครบก ำหนดเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป  และยังมีกำรบริหำรจัดกำรเงิน
ฝำกธนำคำรให้มีจ ำนวนเงินที่ครบก ำหนดทุกๆ เดือน  ในจ ำนวนที่ใกล้เคียงกัน  ท ำให้ลดควำมเสี่ยงที่เกิด
จำกกำรลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้ 
     -  ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทฯ หรือบริษัทจัดกำรกองทุนที่บริษัทฯ ว่ำจ้ำงให้บริหำรกองทุนอำจ
ใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำ
ดอกเบี้ยต่ำงสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest 
Rate Swap) และสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
ปรับลดควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของตลำด  และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนที่ก ำกับ
ดูแล 
  นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรประเมินระดับควำม
เสี่ยงของกำรลงทุน  ด้วยวิธีกำรประเมินและแบบจ ำลองต่ำงๆ   เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis, 
Stress Test  เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ จะยังคงมีฐำนะกำรเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึ้นได ้
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3. ควำมเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร 
 3.1 ควำมเสี่ ยงด้ำนควำมไม่สัมพันธ์กันระหว่ำงสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability 

Management) 

บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกควำมไม่สัมพันธ์กันระหว่ำงระยะเวลำและจ ำนวนสินทรัพย์ลงทุนกับ
ระยะเวลำและจ ำนวนหนี้สินตำมภำระผูกพันของบริษัทฯ  ได้แก่ เงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทน และเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำ  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง  โดยก ำหนดระยะเวลำและจ ำนวนเงินลงทุนให้
สอดคล้องกับหนี้สินหลักของบริษัทฯ ทั้ง 2 ประเภทดังกล่ำว 

3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
เป็นควำมเสี่ยงจำกกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์  แผนด ำเนินงำน  และน ำไปปฏิบัติไม่เหมำะสม  

หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก รวมถึงควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพำคู่ค้ำรำยใหญ่  อันอำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์  ฐำนะกำรเงิน  เงินกองทุน และผลประกอบกำรของบริษัทฯ โดยปัจจัย
ควำมเสี่ยงภำยใน เช่น โครงสร้ำงองค์กร วิธีปฏิบัติงำน ควำมเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี   เป็นต้น  
และปัจจัยควำมเสี่ยงภำยนอก เช่น ภำวะเศรษฐกิจ กำรแข่งขัน และปัจจัยทำงกำรเมือง  เป็นต้น   

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์   ได้แก่  จ ำนวนเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนกล
ยุทธ์  กำรแข่งขันรุนแรงจำกบริษัทประกันภัยในประเทศและต่ำงประเทศ  สัดส่วนรำยได้ที่ไม่ตรงตำมแผน
กลยุทธ์  กำรพึ่งพิงรำยได้เบี้ยประกันภัยจำกช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งมำกเกินไป 

บริษัทฯ บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์   โดยวำงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
ฯ และวำงแผนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงำน   อีกทั้งยังมีกำรสรุปกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์  แสดงสถำนะควำมส ำเร็จของแผนงำน  พร้อมทั้งก ำหนดสัญญำณเตือนในกรณี
ที่มีผลกำรด ำเนินงำนมีแนวโน้มไม่เป็นไปตำมแผน  เพื่อให้สำมำรถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับปัจจัยภำยนอกและสภำวะกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง 
ภำวะกำรแข่งขัน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดระบบงำนภำยในทั้งด้ำนกำรจัดองค์กร 
บุคลำกร  งบประมำณ  ระบบข้อมูลสำรสนเทศ  ระบบกำรติดตำมและควบคุมกำรปฏิบัติงำน ให้มีควำม
เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งเผยแพร่
แผนกลยุทธ์ให้พนักงำนได้รับทรำบเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน  

นอกจำกนี้  บริษัทฯ ยังค ำนึงถึงควำมเสี่ยงจำกกำรเปิดเสรีภำคธุรกิจประกันภัยและกำรเป็น
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เนื่องจำกจ ำนวน
บริษัทรับประกันภัยต่ำงประเทศที่เข้ำมำด ำเนินธุรกิจภำยในประเทศจะมำกขึ้น   โดยเฉพำะบริษัทรับ
ประกันภัยต่ำงประเทศที่มีควำมมั่นคงและมีควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินสูง   ส่งผลให้ภำวะกำรแข่งขันทำง
ธุรกิจรุนแรงขึ้น  และท ำให้รำยได้จำกกำรรับประกันภัยของบริษัทฯ  อำจลดลงหรือไม่เป็นไปตำม
คำดกำรณ์ได้  บริษัทฯ จึงได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม  โดยมีกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะใน



56-1-59 

หน้า 42  
 

จังหวัดที่ใกล้กับพรมแดนระหว่ำงประเทศ  ตลอดจนพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยพร้อมจัดท ำ
แผนกำรตลำดรองรับ   เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและรักษำฐำนลูกค้ำ
ภำยในประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีกำรลงทุนประกอบธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มศักยภำพ
ในกำรด ำเนินธุรกิจ  

3.3 ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk) 
เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จำกกำรด ำเนินงำนในทุกส่วนงำนของบริษัทฯ  อันเกิดจำกควำมไม่

พร้อม  ควำมไม่พอเพียง หรือควำมบกพร่องของบุคลำกร   กระบวนกำรท ำงำน  ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  และปัจจัยภำยนอกบริษัทฯ ซึ่งอำจรวมถึงควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ  และข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลภำครัฐอย่ำงครบถ้วน 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี  โดยมีกำรควบคุมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนใน
ทุกหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรจัดสรรบุคลำกรอย่ำงเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตำมลักษณะงำน 
รวมถึงมีผู้เชี่ยวชำญในกำรท ำงำนแต่ละด้ำน  เพื่อให้ระบบงำนมีประสิทธิภำพ  อีกทั้งยังมีกำรวำงระบบให้
พนักงำนสำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปได้
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรจัดอบรมให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยและ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของบริษัทฯ  ตลอดจนพัฒนำปรับปรุงระบบงำนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรของ
หน่วยงำนตนเอง  พร้อมทั้งยังปลูกฝังควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรในระดับพนักงำน  อัน
รวมถึงกำรฝึกอบรมพนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วย  

ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก  บริษัทฯ มีกำรจัดท ำแผน
รองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยมีสถำนที่ท ำงำนส ำรองและศูนย์
ข้อมูลส ำรองที่พร้อมใช้งำนได้ทันที  และมีกำรรวมศูนย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของพนักงำนเชื่อมมำจำก
ส่วนกลำง (Server) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น  และท ำให้ธุรกิจของบริษัทฯ 
สำมำรถด ำเนินต่อไปได้  แม้ต้องเผชิญกับสภำวะฉุกเฉิน 

ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ รวมถึงได้สื่อสำรกฎระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลภำครัฐให้กับพนักงำน
ทุกท่ำนทรำบ  เพื่อถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด   
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 
 4.1.1 ทีด่ินและอาคาร 

  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 43 แปลง มีมูลค่าตามบัญชีรวม 
206,132,665 บาท  ส่วนอาคาร, อาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนมีมูลค่าตามบัญชีรวม   
481,369,990  บาท 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 92 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  จากสมาคมไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2537  
อายุการเช่า 33 ปี  ขณะนี้เหลืออายุการเช่า 11 ปี  ซึ่งที่ดินดังกล่าวบริษัทฯ ใช้เป็นที่ต้ังอาคารส านักงานใหญ่ 
 4.1.2 เงินให้กู้ยืม 
  นโยบำยกำรให้กู้ยืม 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรให้กู้ยืม   โดยมีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน  ทั้งแก่บุคคลธรรมดำ และ
ผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์  ซึ่งจะพิจำรณำให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ที่มีประวัติทำงกำรเงินที่ดี  มีควำมสำมำรถใน
กำรผ่อนช ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  และที่ส ำคัญมีหลักทรัพย์ในกำรค้ ำประกัน  เช่น  อสังหำริมทรัพย์  เป็น
ต้น  ซึ่งจะท ำให้ควำมเสี่ยงในกำรกู้ยืมต่ ำลง และหลักทรัพย์จะต้องมีมูลค่ำเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับช ำระ
หนี้โดยสิ้นเชิง  กรณีกำรให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อำศัยแก่บุคคลธรรมดำ บริษัทฯ จะพิจำรณำคุณสมบัติผู้กู้ ได้แก่
อำยุ อำชีพ รำยได ้ เงินออมและวงเงินให้กู้ยืมต่อบุคคลและต่อมูลค่ำหลักประกัน 

ส ำหรับกำรให้กู้ยืมอ่ืนๆ  นอกเหนือจำกเพื่อที่อยู่อำศัย  บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำรที่น ำมำขอกู้  ประวัติของผู้บริหำร  ประสบกำรณ์ในอดีต  ฐำนะกำรเงินของผู้ขอกู้ตลอดจน
สัดส่วนหนี้สินต่อทุน 

 นโยบำยกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 กรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่ำบริษัทฯ จะได้รับช ำระหนี้ไม่เพียงพอกับมูลหนี้  บริษัทฯ จะพิจำรณำตั้งส ำรอง
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจำรณำปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย  ได้แก่ ประวัติกำรช ำระหนี้  ฐำนะกำรเงินของ
ลูกหนี้ ตลอดจนมูลค่ำหลักประกัน โดยเกณฑ์กำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะบันทึกตำมผลต่ำงของ
มูลหนี ้(หมำยถึง ผลรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยค้ำงช ำระ) กับรำคำประเมินมูลค่ำหลักประกัน       ซึ่งรำคำ
ประเมินมูลค่ำหลักประกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  คือ 
รำคำประเมินที่จัดท ำโดยบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และมีอำยุในกำรประเมินไม่เกิน 36 เดือน 
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 นโยบำยกำรระงับกำรรับรู้รำยได้ 
  บริษัทฯ จะหยุดรับรู้รำยได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยส ำหรับระยะเวลำหลังจำกที่ลูกหนี้ผิดนัดช ำระ
ติดต่อกันเป็นเวลำเกิน 6 เดือน  เมื่อเข้ำเกณฑ์ต่อไปนี้  คำดหมำยว่ำจะไม่สำมำรถได้รับช ำระหนี้  หรือมี
กรณีให้เห็นชัดเจนว่ำลูกหนี้ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพอที่จะช ำระหนี้  โดยบริษัทฯ จะน ำดอกเบี้ยที่หยุด
รับรู้รำยได้มำรวมค ำนวณเป็นรำยได้ในรอบระยะเวลำบัญชีที่ได้รับช ำระหนี้  
 นโยบำยในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 
  กำรปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นกำรแก้ไขปัญหำลูกหนี้ที่มีกำรผิดนัดช ำระ  เพื่อให้บริษัทฯ  มีโอกำส
ได้รับช ำระเงินที่ให้กู้ยืมคืนกลับมำมำกที่สุด  หรือเพื่อให้ลูกหนี้สำมำรถกลับมำช ำระหนี้ได้  ด้วยภำระ
ผูกพันที่ไม่มำกเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อกำรฟื้นตัวของกิจกำร กำรปรับโครงสร้ำงหนี้อำจกระท ำได้โดย
กำรผ่อนปรนเงื่อนไขกำรช ำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้  ได้แก่  กำรลดอัตรำดอกเบี้ย  กำรขยำยเวลำช ำระหนี้
ออกไป  กำรจัดให้ลูกหนี้ผ่อนช ำระตำมกระแสเงินสดของกิจกำร เป็นต้น 
 4.1.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

นโยบำยเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
ในกำรลงทุน บริษัทฯ มีนโยบำยหลักคือ  เน้นควำมปลอดภัยของเงินลงทุน โดยกำรกระจำยกำร

ลงทุนและเลือกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ 
กำรลงทุนของบริษัทฯ  ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนระยะยำว ได้แก่ กำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่   อำทิเช่น 
พันธบัตร  หุ้นกู้  โดยบริษัทฯ  จะถือตรำสำรหนี้จนครบก ำหนดไถ่ถอน  นอกจำกนี้ยังลงทุนในหุ้นที่      จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  และหุ้นนอกตลำดหลักทรัพย์  

กำรบันทึกมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น  บริษัทฯ ถือตำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้องกำรจัด
ประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย  กล่ำวคือผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมกับรำคำทุนจะแสดงในส่วนของ   ผู้
ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ในส่วนของหุ้นนอกตลำดหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนทั่วไปแสดงไว้ด้วย
รำคำทุน 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน 
บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกระบวนกำรพิจำรณำกำรลงทุนด้วยควำมรอบคอบ โดยพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ 

ทำงเศรษฐกิจที่อำจมีผลกระทบต่อตรำสำรที่บริษัทจะลงทุนได้   ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ำกำรใช้ข้อมูลครบถ้วน
และพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบทุกด้ำน  จะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนได้  ทั้งนี้ข้อมูลข่ำวสำรที่
บริษัทฯ ใช้ประกอบกำรวิเครำะห์และบริหำรจัดกำรลงทุนนั้น  เป็นข้อมูลซึ่งรวบรวมมำจำกหน่วยงำน
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สถำบันวิจัย  ตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์ และสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือ
ได้  ทั้งในและต่ำงประเทศ  เพือ่คำดกำรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจตลอดจนพิจำรณำผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับ
โลก ระดับประเทศ ระดับอุตสำหกรรม และระดับบริษัทหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุน 

ส ำหรับตรำสำรทุน บริษัทฯ จะเน้นกำรลงทุนระยะยำว   เพื่อลดควำมผันผวนของมูลค่ำเงินลงทุน 
และวิเครำะห์หลักทรัพย์  โดยใช้ปัจจัยพื้นฐำนได้แก่  อัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุน  อัตรำส่วนรำคำต่อก ำไร  
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ต่อหุ้น อัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น  อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล  และมีกำรประเมินควำมเสี่ยงของ
กำรลงทุนด้วย 

ส ำหรับตรำสำรหนี้ บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล   พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ ที่มีควำมเสี่ยง
ต่ ำ รวมถึงลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งออกโดยบริษัทเอกชน โดยเลือกลงทุนหุ้นกู้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ใน
ระดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) เท่ำนั้น  และพยำยำมบริหำรอำยุถัวเฉลี่ยคงเหลือของ      ตรำ
สำรหนี้ถ่วงน้ ำหนักด้วยมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสด   (Duration) ให้สอดคล้องกับแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด   

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ลงทุนบำงส่วนผ่ำนกองทุนตรำสำรหนี้ด้วย 
 กำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 

  เพื่อให้สินทรัพย์สะท้อนมูลค่ำที่แท้จริง  บริษัทฯ มีกำรติดตำมและสอบทำนเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์อย่ำงใกล้ชิด หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของหลักทรัพย์ดังกล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืน เช่น กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่ำงมำกหรือตรำสำรหนี้ที่มีแนวโน้มว่ำจะไม่ได้รับกำรช ำระคืน 
เป็นต้น  บริษัทฯ จะบันทึกผลต่ำงนั้นเป็นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
              กำรลงทุนในบริษัทร่วมเป็นกำรลงทุนที่บริษัทฯ เข้ำไปถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 
50 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำย โดยบริษัทฯ สำมำรถก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนผ่ำน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  ในปัจจุบันบริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศซึ่งประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและช่วยสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งนอกจำกมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย
โอกำสกำรท ำธุรกิจในต่ำงประเทศแล้ว  บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกำรลงทุนระยะยำว  เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใน
รูปเงินปันผลและก ำไรเกินทุนด้วย 
4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน 
 บริษัทฯ ไม่ได้มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยทรัพย์สิน   อันต้องมีกำร
ประเมินรำคำทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่ได้มีกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป  ซึ่งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่ำงช่วงปี พ.ศ.2559 
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5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือคดีฟ้องร้องในลักษณะใดๆ ที่มีผลกระทบทางด้านลบต่อ
ทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ
ร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
6.1.1 รายละเอยีดบริษัท 
 

ช่ือบริษัท     บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 
ทะเบียนบริษัทเลขที่   0107536000625 
 
ประเภทธุรกจิ    รับประกันวินำศภัย 

 
ทีต่ั้ง : ส านักงานใหญ่ อำคำรกรุงเทพประกันภัย 

25   ถนนสำทรใต้  กรุงเทพฯ  10120 
โทรศัพท์  0 2285 8888   
โทรสำร  0 2610 2100 

      รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620
       www.bangkokinsurance.com 
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6.1.2 การลงทุนในบริษัทอ่ืน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้ลงทุนโดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้นที่

ออกจ ำหน่ำยแล้วของบริษัทนั้น  ดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับ 
 

ชื่อ/สถำนที่ตั้ง ประเภท
ธุรกิจ 

ประเภท
หุ้น 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

ร้อยละของ
จ ำนวนหุ้นที่

ออกจ ำหน่ำยแล้ว
ของบริษัทนั้น 

1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลำว) จ ำกัด 
321/1-2 บ้ำนโพนสะหวันเหนือ  
หน่วย 18 เมืองสีสัดตะนำก 
แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

ประกันภัย สำมัญ 450,000 45.00 

2 บริษัท เอเซียนอินชัวรันส์  
อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จ ำกัด  
คำร์เรนดอน เฮ้ำส์, 2 เชิ้ท สตรีท,  
เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม 11, เบอร์มิวด้ำ 

ประกันภัย สำมัญ 23,936 41.70 

3 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์  
(ประเทศกัมพูชำ) จ ำกัด (มหำชน) 
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม  
คั้นดวนเปญ พนมเปญ กัมพูชำ 

ประกันภัย สำมัญ 1,604,470 22.92 

4 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์  
อินเวสท์เมนท ์ จ ำกัด  
ชั้น 16 เวิลด์ไวดเฮ้ำส์ , 
19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง 

ประกันภัย สำมัญ 15,210,000 19.50 

5 บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ำกัด  
183 อำคำรรีเจ้นท์เฮ้ำส์ ชั้น 10  
ถนนรำชด ำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 

ธุรกิจบริกำร
เฉพำะกิจ 

สำมัญ 1,159,950 19.33 
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ล ำดับ 

 
ชื่อ/สถำนที่ตั้ง ประเภท

ธุรกิจ 
ประเภท
หุ้น 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

ร้อยละของ
จ ำนวนหุ้นที่

ออกจ ำหน่ำยแล้ว
ของบริษัทนั้น 

6 บริษัท พีที เอเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล 
อินเวสอินโด จ ำกัด 
วิสมำ เอเซีย แอลที. 12 เอ, เจแอล.  
เลทเจน เอส.ปรำแมน คำว์. 79,  
ศลีปิ - จำกำร์ตำ บำรำท  

ประกันภัย สำมัญ 6,080,000 

 
 

19.00 

7 บริษัท พี ซี ที เอเซียอินชัวรันส์ จ ำกัด  
43-47 ถ.ล้ำนช้ำง บ้ำนหัสดีใต้  
อ ำเภอจันทะบุลี เวียงจันทน์ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว 

ประกันภัย สำมัญ 237,500 19.00 

8 บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จ ำกัด  
23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท  
คลองตันเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ  10110 

พัฒนำ
อสังหำ- 
ริมทรัพย์ 

สำมัญ 405,000 
 

15.00 
 

9 บริษัท ยูเน่ียนไซม์ดำร์บี้  
(ประเทศไทย) จ ำกัด  
29 อำคำรวำนิสสำ ชั้น 20 ซอยชิดลม 
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

นำยหน้ำ
ประกันวินำศ

ภัย 
สำมัญ 6,000 15.00 

10 บริษัท โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกัด 
(มหำชน) 
33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนำนำเหนือ) 
คลองเตยเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 

กำรแพทย์ สำมัญ 106,760,417 14.65 

11 บริษัท บำงกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส 
จ ำกัด  
139 อำคำรเศรษฐีวรรณ ชั้น 8  
ถนนปั้น สีลม บำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

ลีสซิ่ง สำมัญ 60,000 10.00 

12 บริษัท บำงกอกชโยรัตน์ จ ำกัด  
25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย/ 
ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10 ถนนสำทรใต้  
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุงเทพฯ 10120 

นำยหน้ำ
ประกันวินำศ

ภัย 
สำมัญ 10,000 10.00 
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6.1.3 บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศัพท์ 0 2009 9000 

 
โทรสำร 0 2009 9991 
SET Contact Center : 0 2009 9999 

 Email : SETContactCenter@set.or.th 

 www.set.or.th/tsd 
  
ผู้แทนผู้ถือหุ้น - ไม่มี - 
   
ผู้สอบบญัชี นำงสำวรัชดำ  ยงสวัสดิ์วำณิชย์ 

 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4951 

 บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

 ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 
 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท์ 0 2264 0777 

 โทรสำร 0 2264 0789-90 

 Email : ernstyoung.thailand@th.ey.com 
 www.ey.com 
  
ทีป่รึกษากฎหมาย ส ำนักงำนมนูกิจทนำยควำม 

 
59/6  ถนนเสือป่ำ  แขวงป้อมปรำบ  เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
กรุงเทพฯ  10100 

 โทรศัพท์ 0 2221 3466 

 โทรสำร 0 2221 3191 
  
ทีป่รึกษาทางการเงิน -ไม่มี- 
  
สถาบันการเงินทีต่ิดต่อ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
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ความภาคภูมิใจ ปี 2559 

เป็นควำมส ำเร็จและควำมภำคภูมิใจของบริษัท  กรุงเทพประกันภัย  จ ำกัด  (มหำชน)  ที่ได้รับ
รำงวัลอันทรงเกียรติจำกองค์กรชั้นน ำในต่ำงประเทศ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพกำรให้บริกำรที่ดี และ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ตอกย้ ำถึงควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจประกันวินำศภัยของ
ไทยได้อย่ำงชัดเจน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ ดังนี้ 

รำงวัลเกียรติยศ 

รางวั ล  "Best Insurance Solutions Advisory Team - Thailand 2016"  จ ำก งำน  Insurance 
Awards 2016  จัดโดยนิตยสำร CFI.co (Capital Finance International Magazine)  ซึ่งเป็นนิตยสำรด้ำน
ธุรกิจ   เศรษฐกิจ   และกำรเงินชื่อดังของทวีปยุโรป   โดยจะมอบให้แก่สถำบันกำรเงินดีเด่นและมีชื่อเสียง
ระดับโลก  ทั้งด้ำนสถำบันกำรเงิน  กำรธนำคำร  บริษัทหลักทรัพย์  และบริษัทประกันภัย  ทั้งนี้กรุงเทพ
ประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินำศภัยแห่งแรก  และแห่งเดียวของไทยที่ได้รับรำงวัลดังกล่ำวต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 2  จำกกำรที่บริษัทฯ รักษำมำตรฐำนกระบวนกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  อีกทั้ง มีกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรงำนของบริษัทฯ  อย่ำงมีคุณภำพตลอดเวลำ และตอกย้ ำควำมมั่นคง  ควำมน่ำเชื่อถือ และ
ศักยภำพที่เป็นเลิศในทุกด้ำน  นอกจำกนี้ ยังเป็นบริษัทประกันวินำศภัยที่ให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำร
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงดีที่สุดมำโดยตลอด 

การจัดอนัดับความน่าเช่ือถือทางการเงิน 
บริษัท  กรุงเทพประกันภัย  จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินจำก 

Standard & Poor’s  หรือ  S&P  สถำบันกำรจัดอันดับทำงกำรเงินชั้นน ำของโลก  ในระดับ  A-/Stable      ณ 

วันที่  17 ตุลำคม 2559  ซึ่ งสะท้อนให้ เห็นถึงควำมเป็นบริษัทชั้นน ำในธุรกิจประกันวินำศภัยที่มี

ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน  ด้วยผลประกอบกำรที่ดี  มีเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแกร่ง 

รวมทั้งมีกำรบริหำรเงินทุนอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ                                                                                   น

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน (Financial Strength Rating) 

จำก A.M. Best Company ในระดับ A- (Excellent)  ณ วันที่ 26 พฤษภำคม 2559  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถำบัน

กำรจัดอันดับทำงกำรเงินชั้นน ำของโลก  อันสะท้อนให้เห็นถึงควำมมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุนและควำมมี

เสถียรภำพทำงกำรเงิน  
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สถาบันจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ 

Standard & Poor’s                                                                      17 ต.ค. 59 
Counterparty Credit Rating Local Currency A- (Strong)  
Financial Strength Rating Local Currency A- (Strong)  
ASEAN Regional Scale axAA  
Outlook  Stable 
 

A.M. Best                                                                                    26 พ.ค. 59 
Financial Strength Rating A- (Excellent)   
Financial Strength Rating Outlook Stable   
Issuer Credit Rating  a- (Strong)   
Issuer Credit Rating Outlook Stable 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 (ก)  บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  
 (ข)  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 1,064,700,000 (หนึ่งพันหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสน) 
บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จ านวน 106,470,000 (หนึ่งร้อยหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 10 (สิบ) บาท  
 (ค) บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุ้นสามัญ 
 (ง) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่         
ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์  หรือการบริหารงานของบริษัทฯ                    
7.2 ผู้ถือหุ้น 
    (ก)  กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก 

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด  10  อันดับแรกของบริษัทฯ  พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ ถือ และสัดส่วน           
การถือหุ้น  ณ  วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)  เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลคร้ังล่าสุดเมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 
1.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 10,613,194 9.97 
2.  HWIC ASIA FUND * 6,752,114 6.34 
3.  นายชัย     โสภณพนิช ** 3,473,026 3.26 
4.  มูลนิธิชิน โสภณพนิช 3,370,934 3.17 
5.  บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จ ากัด 3,332,934 3.13 
6.  AIOI INSURANCE CO., LTD. 2,989,599 2.81 
7.  นายเชิดชู   โสภณพนิช 2,819,217 2.65 
8.  นายชาตรี  โสภณพนิช 2,514,033 2.36 
9.  นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ 2,224,362 2.09 
10. นายชาญ  โสภณพนิช 2,197,977 2.06 
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หมายเหตุ   * มีสถานะเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศ หรือผู้รบัฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ท าหน้าที่เปน็ผู้ถือ 
 หลักทรัพย์แทน (Trust Company หรือ Nominee Account) ซ่ึงบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝาก

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

                 ** นับรวมผู้ถือหุ้นที่เก่ียวข้องกัน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก ่
                 คู่สมรส – นางนุชนารถ  โสภณพนิช  จ านวน  665,746  หุ้น 

 (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

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

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

อนึ่ง  ส าหรับกรณีที่กรรมการบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ และนาย
สุวรรณ แทนสถิตย์  ตามที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อที่ว่าด้วยโครงสร้างการ
จัดการนั้น  ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร (ตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา)  ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม 
รวมถึงกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นางณินทิรา โสภณพนิช  ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้บริหาร (ตามนิยาม
ในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่
ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น     
ผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม  แต่กรณีดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นการส่งผู้แทนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน หรือมีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด  ด้วยเหตุผลส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. บริษัทฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  เป็นการส่วนตัว 
เนื่องจากท่านทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่   และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้  
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2. บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับการท าธุรกรรมบางรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อรายการ
ระหว่างกันแล้ว 

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

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

โดยที่คาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะขยายตัวได้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง   ดังนั้น บริษัท ฯ จึงจะ
พยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีเงินได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 คร้ัง (รายไตรมาส) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ต่อไป  
 ส าหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้ 

(บาท/หุน้) 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี/ปี 

เงินปันผล 
ประจ าปี 

เงินปันผลและหุ้นปันผล รวม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หุ้นปันผล 

20/2556 2555 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
21/2557 2556 2.75 2.75 2.75 3.75 4* 16 
22/2558 2557 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
23/2559 2558 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
24/2560 2559 3.00 3.00 3.00 5.00 - 14 

หมายเหตุ  *  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
     ผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 760.5 ล้านบาท เป็น 1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่าย 
     เป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล  ในกรณีมเีศษหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในส่วน 
     ของเศษหุ้นนี้  เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4 บาท 
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คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 
พนัส  ธีรวณิชย์กลุ           

ประธานกรรมการ 
ชัย โสภณพนิช 

  

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
Accounting & Treasury  

 EVP ศรีจิตรา  
ส านกับริหารอาคาร 

Building Management office 
EVP ศรีจิตรา 

ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะผู้บริหาร 

8. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างองค์กร 

กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

ดร.อภิสิทธ์ิ อนันตนาถรัตน 

 

ส านักการลงทุน 
เอกมล อังค์วัฒนะ 

 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

เลขานุการบริษัท 

ศรีจิตรา ประโมจนีย์ 
 

คณะกรรมการก าหนด 
ค่าตอบแทนและสรรหา 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านักตรวจสอบ 

วิเชียร โมลีวรรณ 

ส านักก ากับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

อานนท์ วังวสุ 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

อานนท์ วังวสุ 

ฝ่ายสินไหมทดแทน 

อานนท์ วังวสุ 

ฝ่ายกฎหมาย 
อานนท์ วังวสุ 

 

ธุรกิจสถาบันการเงิน 

จักรกริช ชีวนันทพรชัย 
 

 ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 
ชวาล โสภณพนิช 

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 
สุชาติ จิรายุวัฒน์ 

 

ส านักบริหาร 
สัญญาประกันภัยต่อ 

สิทธิกุล อารยเวชกิจ 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

สุพฒัน์ อยู่คงพนัธ์ุ 
 

ธุรกิจตัวแทน 

อารีย์ วันแอเลาะ 
 

ธุรกิจนายหนา้ 
ลสา โสภณพนิช 

 

ธุรกิจลูกค้าองค์กร 
ปวีณา จูชวน 

 

ส านักประเมินความเสี่ยงภัย 
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ 

 

ส่วนบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร 

 สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ 
 

ส านักประธานกรรมการ 
- ส่วนวางแผนองค์กร 
- ส่วนคณิตศาสตร์ 
ประกันภัย 

- ส่วนสถิติและบริหารข้อมูล 
- ส่วนออกแบบและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ส่วนบริการลูกค้าและบริการ
กรมธรรม์ 

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 

เลิศ วงศ์ชัย 
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
วีระชัย ศรีเพชระกุล 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน 

ส านักบริหารภาพลักษณ์และ
สื่อสารองค์กร 
สุธิดา มลิลา 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
ศรีจิตรา ประโมจนีย์ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ศรีจิตรา ประโมจนีย์ 

ส านักบริหารอาคาร 
ศรีจิตรา ประโมจนีย์ 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1. คณะกรรมการบริษัทฯ  และ คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ อีก 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารอีก 8 คณะ ได้แก่   
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน   คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ และคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหาย
มูลค่าสูง 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า         

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

คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีจ านวนทั้งสิ้น 13  ท่าน ประกอบด้วย 
1.   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน  3 ท่าน  
2.   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 9 ท่าน คิดเป็นจ านวน

มากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ  
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของ 

กรรมการแต่ละท่าน ในปี 2559 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
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รายชื่อ - ต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ัง
ท่ีเชิญประชุม 

ค่าตอบแทน
ประจ าปี 2559 
(บาท) **** 1 2 3 4 

1.) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
1. นายชัย   โสภณพนิช                                   ประธานกรรมการ 4/4 - - - 1,440,000 

2. นายพนัส   ธีรวณิชย์กุล               กรรมการ                                                                                                                                                
                                                                และกรรมการธรรมาภิบาล  
                                                                และประธานคณะผู้บรหิาร 

                                         (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)      
 

4/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
3/3 

  720,000 
   90,000 

3. ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน      กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
                (ผู้อ านวยการใหญ่ แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)                                
(กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559) 
 

3/3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

540,000 
 

2.) กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

4. นายวรวิทย์   โรจน์รพีธาดา                                 กรรมการ 
 

4/4 - - - 720,000 

5. นายโชตะ โมริ                                            กรรมการอิสระ 
 

3/4 - - - 720,000 

    2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ* 
6. นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช        กรรมการอิสระ 
                                              และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

4/4 
- 

- 
8/8 

- 
- 

- 
- 

720,000 
360,000 

7. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช                          กรรมการอิสระ 
                                                                   และกรรมการตรวจสอบ 
 

4/4 
- 

- 
8/8 

- 
- 

- 
- 

720,000 
360,000 

8. นายช.นันท์      เพ็ชญไพศิษฏ์                     กรรมการอิสระ 
                                                                   และกรรมการตรวจสอบ 
 

4/4 
- 

- 
7/8 

- 
- 

- 
- 

720,000 
360,000 

    2.2) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา** 
9. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์                                 กรรมการอิสระ          
            และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 

4/4 
- 

- 
- 

- 
1/1 

- 
- 

 720,000 
   90,000 

10.นายสุวรรณ  แทนสถิตย์                            กรรมการอิสระ 
                                  และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 

4/4 
- 

- 
- 

- 
1/1 

- 
- 

  720,000 
   90,000 
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รายชื่อ - ต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ัง
ท่ีเชิญประชุม 

ค่าตอบแทน
ประจ าปี 2559 
(บาท) **** 1 2 3 4 

11.หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล                       กรรมการอิสระ 
                                  และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 

  4/4 
- 

- 
- 

- 
1/1 

- 
- 

   720,000 
    90,000 

     2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***       
12. นายวีระศักดิ์   สุตัณฑวิบูลย์                        กรรมการอิสระ      
                                            และประธานคณะกรรมการธรรมภิบาล 
                                  และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    
                                                                           

4/4 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
1/1 

- 
3/3 
- 

  720,000 
    90,000 
    90,000 

13. นางณินทิรา โสภณพนิช                           กรรมการอิสระ 
                                                               และกรรมการธรรมาภิบาล 

4/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
3/3 

   720,000 
     90,000 

                                รวม 4 ครั้ง 8 ครั้ง 1 ครั้ง 3 ครั้ง 11,610,000 
 

หมายเหตุ :  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนครั้งที่เชิญประชุม 
  1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญ
ประชุมจ านวนรวม 8 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ านวน 3 ครั้ง และวาระพิเศษคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ านวน  1 ครั้ง 

3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
               4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการ

เชิญประชุมจ านวน 3 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจ านวน 2 ครั้ง และวาระพิเศษคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 1 ครั้ง 

* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ  เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2557     
มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2560 โดยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ดังรายช่ือที่ปรากฏข้างต้นเป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ท างานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่
ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ 

** คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหามีจ านวน 4 ท่าน โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม  2559 ได้แต่งตั้งกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์,  
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และนายสุวรรณ แทนสถิตย์ มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 
2559 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 และได้ขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาอีก 1 ท่าน คือ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ให้ครบวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่ 18 
สิงหาคม 2562 เช่นเดียวกัน 
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*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  
มีวาระ ด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2560 

**** ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจ าปี 
2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ไว้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 12,500,000.- บาท 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่า          

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติเป้าหมายของการด าเนินงานที่น าเสนอ           
และมุ่งมั่นในการสร้างผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม             
ซึ่งรวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบาย
การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและการกระท าคอร์รัปชัน เพื่อให้ฝ่ายบริหาร น าไปปฏิบัติ  ซึ่งรวมถึง
การทบทวนประเมินผลการปฏิบัติเพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงาน
ประจ าปี 
 2. พิจารณาความเหมาะสม ให้ค าแนะน าและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ที่น าเสนอโดยฝ่ายบริหาร  รวมถึงการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน  

3. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสม  
4. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหา  และแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

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

8. จัดท ารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดท ารายงานทางการ
เงินไว้ในรายงานประจ าปี  

9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และ
ผู้อ านวยการใหญ่  รวมทั้งก ากับดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูง 
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10. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท  และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของเลขานุการบริษัท 

11. จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ เพื่อแจ้งข้อมูล
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดต่อไป 

12. ด าเนินการอ่ืนๆ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4  คร้ังต่อปี  เพื่อให้          

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุม
พิเศษเพิ่มได้ตามความจ าเป็น     

2. หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณา
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม  ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุม
ได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท  

3. ในการประชุม ประธานการประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการน าเสนอสารสนเทศและการ
อภิปราย  ซักถาม  เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 

4. ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและ
ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว  

5. กรรมการสามารถขอค าชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จาก
ประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทได้ 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ  สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่าง
กันเองได้  โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อ านวยความสะดวก เมื่อได้รับการร้องขอจาก
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการทีม่ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
 กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  คือ กรรมการบริษัทสองในจ านวนสี่คน ได้แก่           
นายชัย โสภณพนิช หรือ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล หรือ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา หรือ ดร.อภิสิทธิ์    
อนันตนาถรัตน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญบริษัทฯ 
 

8.2 คณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหาร 
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะ

ผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารได้รับมอบอ านาจตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัทฯ ในการปฏิบัติภารกิจประจ าวัน และภารกิจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ   
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เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินกิจการ     
งานใดๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ แต่ทั้งนี้ การใช้อ านาจของคณะผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท าได้หากผู้บริหาร
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ   
 ส าหรับการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองภายในของบริษัทฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน 
การก าหนดกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอ่ืนใด เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้อ านวยการใหญ่
จะเป็นผู้มีอ านาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอ่ืนๆ ที่ประกอบธุรกิจประกันภัย 
และให้ค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

รายช่ือคณะผู้บริหาร 
ค าว่า “คณะผู้บริหารของบริษัทฯ” ตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา  อย่างไรก็ตาม ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ คณะผู้บริหารของบริษัท หมายถึง 
ประธานกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ระดับผู้อ านวยการ (ณ วันที่  1 
มกราคม 2560 ) รวม จ านวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

                รายชื่อคณะผู้บริหาร                                   ต าแหน่ง 

  1.  นายชัย             โสภณพนิช                                ประธานกรรมการ 
  2.  นายพนัส          ธีรวณิชย์กุล  กรรมการและประธานคณะผู้บรหิาร 
  3.  ดร.อภิสิทธิ ์      อนันตนาถรัตน                         กรรมการผู้อ านวยการใหญ ่
  4.  นายอานนท์      วังวสุ                    ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
  5.  นายสุพัฒน์       อยู่คงพันธุ์                    ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
  6. นางศรีจิตรา     ประโมจนีย์ (แต่งตั้งมีผลเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2559) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่แเละเลขานุการบริษทั 
  7.  นายจักรกริช     ชีวนันทพรชัย                                     ผู้อ านวยการ 
  8.  นายสุชาต ิ        จิรายุวัฒน์   ผู้อ านวยการ 
  9.  นายอารีย ์         วันแอเลาะ   ผู้อ านวยการ 
 10. นายเลิศ             วงศ์ชัย                         ผู้อ านวยการ 
 11. นางสาวปวีณา   จูชวน            ผู้อ านวยการ  

 12. นายชวาล          โสภณพนิช            ผู้อ านวยการ 

13. นางสาวลสา      โสภณพนิช (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)                ผู้อ านวยการ 
      นางสาวพิมพ์ใจ  เลื่อมรุ่ง (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)         ผู้อ านวยการ 
      ดร.ฉัตรชัย          ธนาฤดี (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559)                                        ผู้อ านวยการ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะผู้บริหาร 
1.  พิจารณากลั่นกรอง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาวิสัยทัศน์  แผนกลยุทธ์

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี  
2.  พิจารณากลั่นกรองน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาการจัดหาหรือจ าหน่าย

ทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ  
3.  ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  รวมถึงการประเมินผล

การปฏิบัติ  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา 
4.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมาย 
5.  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ 

8.3 เลขานกุารบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติ

แต่งตั้ง นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่   ร่วมงานกับ
บริษัทฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2558 เป็นต้นไป  เพื่อท าหน้าที่ดูแล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดย
เลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และมีความรู้ความสามารถที่จะท าหน้าที่เลขานุการบริษัทและด ารงต าแหน่งดังกล่าว โดยมีการก าหนด
คุณสมบัติและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 
1.  มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับงาน

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

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

3.  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระท าการใดๆ อันจะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 

4.  ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับ
ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

5.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงาน    
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ   
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัทมีหน้ าที่ ดูแล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนก าหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบงาน ดังนี้
 1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ   รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดกฎหมายที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการ  

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น  และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย   ข้อบังคับของ
บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ  

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

4. จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัทฯ  หนังสือนัดประชุม          
ผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม  

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

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับ
บริษัทฯ ตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ  

7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ  ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ
บริษัทฯ  

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
9. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

(ก) ในปี 2559  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยจ านวน
เงินที่จ่ายได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่
ภายในวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว  ปีละไม่เกิน 12.5 ล้านบาท  ซึ่งในปี 
2559  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 11,610,000  บาท  โดยมี
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่าย  ดังนี้ 
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คณะกรรมการ 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามที่ก าหนด 

(บาท/ คน/ คร้ัง) 

ประธานคณะกรรมการ 360,000 
กรรมการบริษัท 180,000 
กรรมการตรวจสอบ 90,000 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 90,000 
กรรมการธรรมาภิบาล 90,000 

 
 (ข)      บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวนรวม 13 ราย            

ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 75,257,904 บาท  ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส 
ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์  เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ทั้งนี้ ในจ านวนผู้บริหาร 
จ านวน 13 ราย นั้นประกอบด้วย กรรมการบริหารจ านวน 3 ราย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวของ
กรรมการบริหารและผู้บริหารไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ  ซึ่งได้
พิจารณาจากการประเมินผลงานของผู้บริหาร และผลการด าเนินงานของบริษัทมีการเติบโตที่
ดีในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของเบี้ยประกันภัย  ผลก าไรของบริษัท  การเติบโตของ
สินทรัพย์ของบริษัท  เปรียบเทียบกับผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มประกันภัย
ภายในประเทศ  ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
และการพัฒนาพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา  ส าหรับค่าตอบแทนของประธานคณะ
ผู้บริหาร (CEO) ในระยะสั้นประกอบด้วย  เงินเดือน โบนัส  ค่าโทรศัพท์   เงินสมทบ
ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง  ส าหรับค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย  เงินกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

8.4.2  ค่าตอบแทนอ่ืน  
ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  และเงินชดเชย

เกษียณอายุ ให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหาร เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 6,749,580 บาท 
ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่เป็นตัวเงิน  (ตามข้อ 8.4.1 ข.) และ

ค่าตอบแทนอ่ืน (ตามข้อ 8.4.2)  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 82,007,484  บาท 
8.5 บุคลากร 

จ านวนพนักงานท้ังหมด 
บริษัทฯ  มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 1,507 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน

ที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก  จ านวน 1,090 คน และสายงานสนับสนุน จ านวน 417 คน 
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จ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก  มีดังนี้ 
สายงานหลัก จ านวนพนักงาน (คน) 

ธุรกิจตัวแทน 
ธุรกิจนายหน้า 
ธุรกิจลูกค้าองค์กร 
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 
ส านักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ 
ส านักประเมินความเสี่ยงภัย 
ฝ่ายสินไหมทดแทน 
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 

78 
77 
79 
80 
68 

                              289 
13 
9 
55 

                               342 
รวม                              1,090 

ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กบัพนักงาน 
ในปี 2559  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคม

ส่วนของนายจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าโทรศัพท์  ค่ารถยนต์  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  และเงินชดเชย
ปลดเกษียณ  จ านวนเงินทั้งสิ้น 988,448,785 บาท  โดยค่าตอบแทนของพนักงานที่ได้รับจะพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลก าไรของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และการ
ประเมินผลงานของพนักงานรายบุคคล โดยผ่านเคร่ืองมือการวัดผลงานคือ Performance Fact Sheet อัน
ประกอบด้วยการวัดงานหลักตาม เป้ าหมายที่ ก าหนด  (Key Performance Indicator) ห รือ  KPIs                           
งานโครงการ (Project) และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (Assignment)  ซึ่งก าหนดให้มีการตั้งเป้าหมาย
ผลงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาประกอบกับผลการประเมิน
สมรรถนะในการท างาน (Competency) โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กร  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเน่ืองเสมอมา  ตอกย้ าการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) พนักงานสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้  รู้กว้าง และรู้ลึก สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงรองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของพนักงานและองค์กร โดยกระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถที่บริษัทฯ ด าเนินการ ได้แก่ 
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 การฝึกอบรมในระดับพนักงาน  นอกจากบริษัทฯ  จะจัดอบรมความรู้ด้านประกันภัยซึ่ง
เป็นความรู้พื้นฐานที่พนักงานทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องทราบ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มี
การจัดอบรมความรู้ในรูปแบบอ่ืน  อาทิ ค่ายความรู้ประกันภัยเชิงปฏิบัติการ (Insurance 
Camp) โดยพนักงานได้เรียนรู้การพิจารณารับประกันภัย   ตลอดจนความรู้เร่ือง
กระบวนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้เชี่ยวชาญในงานจากแต่ละหน่วยงานทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  การจัดอบรมหลักสูตร D&O Liability Insurance ที่เป็นการอบรม
ความรู้ด้านการประกันภัยเฉพาะด้าน  หลักสูตรการส ารวจภัย (Risk Survey) ที่เป็นการ
อบรมความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในการส ารวจและวิเคราะห์ภัยได้อย่างถูกต้องอัน
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่รับประกันภัย  นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังจัดให้มีการท า Knowledge Sharing โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้และแนว
ทางการปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่พนักงานจากรุ่นสู่รุ่น  ซึ่งจะช่วยสร้างแรง
บันดาลใจในการปฏิบัติงานและให้ข้อคิดดีๆ แก่พนักงานอีกด้วย 

 การฝึกอบรมในระดับหัวหน้างาน  บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Leadership 
Development Program โดยให้ความรู้ในบทบาท  มุมมอง  และแนวทางการเป็นผู้น าที่ดี 
สามารถบริหารงาน  บริหารคน  และบริหารทีมไปสู่เป้าหมายขององค์กร  และหลักสูตร
เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่ งเน้นการปฏิบัติงานและการให้บ ริการที่ อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากลซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  

 การฝึกอบรมในระดับผู้บริหาร  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้บริหารให้มี
ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่จะสามารถบริหารจัดการงานประจ า  งานเชิงกลยุทธ์ 
และมีมุมมองในเชิงธุรกิจ  โดยหลักสูตรที่จัดนั้น ได้แก่ หลักสูตร Insurance Business 
Simulation  หลักสูตร Interview Technique  และยังส่งเสริมให้ผู้บริหารได้ถ่ายทอด
ความรู้ที่ตนเองสั่งสมจากประสบการณ์อันยาวนานแก่พนักงาน (Knowledge Sharing)  

 ในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพที่เด่นชัด ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้บริหาร
สาขา  ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการเป็นผู้บริหารงานสาขาในอนาคต  ซึ่งในแต่ละปี
บริษัทฯ จะมีการขยายสาขาไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการบริการลูกค้าที่
ครอบคลุมมากขึ้นด้วย  และยังมีโครงการที่เน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skill) เช่น การเรียนรู้
การปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การจัดให้มีการเรียนรู้ตามระบบพี่เลี้ยง (Mentor) รวมถึงการ
เน้นการพัฒนาพนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน ( Job 
Rotation)  และการโอนย้ายหน้าที่งาน (Job Transfer)  เพื่อให้พนักงานได้มีการเรียนรู้งานใหม่ๆ และ
พัฒนาเส้นทางสายอาชีพของตนเองด้วย 
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 นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรแล้ว   บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา  กับสถาบันภายนอกทั้งในและต่างประเทศ  โดยให้น าความรู้ที่ได้รับกลับมาถ่ายทอด
และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ  ในรูปของกิจกรรม Tea Time Talk Show 
รวมถึงการจัดเก็บองค์ความรู้ที่พนักงานจัดท าขึ้นและจากกิจกรรมดังกล่าวในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิคส์
เป็น Knowledge Base ภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานได้สืบค้นในภายหลังได้ตามต้องการ  และเพื่อ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่  พนักงานสามารถชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าวผ่าน 
โทรศัพท์สมาร์ตโฟนได้อีกด้วย 
 ในการพัฒนาพนักงานรูปแบบอ่ืนๆ นั้น  การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและ
ต่างประเทศ  เป็นแนวทางที่บริษัทฯ  ด าเนินการเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้  ทัศนคติ 
แนวคิดในการปฏิบัติงานและการท าธุรกิจผ่านสถาบันการศึกษาต่างๆ  ที่น่าเชื่อถือ  และสอดคล้องกับยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 ส าหรับการพัฒนาบุคลากรในปี 2559 นั้น  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานภายในบริษัทฯ 
มากถึง  189  หลักสูตรอบรมภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 215 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 404 หลักสูตร และ
ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและ ต่างประเทศในสถาบันการศึกษาชั้นน า 2 คน โดยมีจ านวน
วันฝึกอบรมให้กับพนักงานเฉลี่ย 5.87 วัน/คน/ปี  มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็น
จ านวนเงินถึง 9 ล้านบาท 
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9. การก ากับดูแลกิจการ  
9.1 นโยบายก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  โดยยึดหลักความโปร่งใส  ถูกต้อง และเป็นธรรม  ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น   เพื่อให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคนใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนอย่างดีที่สุด   
อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน  เป็นธรรม  โปร่งใส  สามารถสร้าง
ผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น  รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน  สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การ
ซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ 
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ   แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ  การรับทราบ
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการ
ประชุมตามเวลาอันควร  มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งค าถามล่วงหน้า 

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน   บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น   
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุม
ด้วยตนเอง  สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน  และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การ
ก าหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ  การก าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของ
ตนและผู้เกี่ยวข้อง 

หมวดการค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ก าหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ได้แก่  ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรือภาครัฐ รวมถึง คู่แข่ง       
การก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า  การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค านึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  แนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์  นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสในการกระท าผิด  และคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส  
การจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ  ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ 
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หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่
ส าคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
อย่างเท่าเทียมกัน  ข้อมูลส าคัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย ได้แก่  โครงสร้างผู้ถือหุ้น  สถานการณ์ทางการเงิน
และผลการด าเนินงาน  คณะกรรมการและผู้บริหาร  การรายงานการซื้อ-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ การก าหนดผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  และการจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์  เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานตลอดจน
ผลประกอบการของบริษัทฯ สู่สาธารณะ  ผ่านทางสื่อต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีการก าหนดคุณสมบัติกรรมการ กรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า 
มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์  ความสามารถเฉพาะด้าน  ทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  การประชุม
คณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายคณะกรรมการ หมวดการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หมวดโครงสร้างของคณะกรรมการ หมวดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 
หมวดการจัดเตรียมและด าเนินการประชุมคณะกรรมการ และหมวดคุณสมบัติของคณะกรรมการ ส าหรับ
วิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วน าคะแนนการประเมินใน
แต่ละข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนกรรมการ ผลการประเมินรวมทุกหมวดโดย
เฉลี่ยได้คะแนน 4.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97  ใกล้เคียงกับผลการประเมิน
ในปีที่ผ่านมา   ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลน าผลการประเมิน
ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป  

ส าหรับรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1. คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ   แบ่งเป็น 3 คณะ 

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล 

2. คณะกรรมการเฉพาะ เร่ืองซึ่ งรายงานตรงต่อคณะผู้บ ริหาร แบ่งเป็น  8 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความ

http://www.bangkokinsurance.com/
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ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน* คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ** และคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่า
สูง*** 

หมายเหตุ * คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 6 คณะดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่ึงมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดท าเป็น
ประกาศของบริษัทฯ ที่ 2558/023 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 

   ** คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะผู้บริหาร และจัดท าเป็นประกาศของบริษัทฯ ที่ 2556/008 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซ่ึงมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
ล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดท าเป็นประกาศของบริษัทฯ ที่ 2558/023 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 

  *** คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง  ได้รับ
การแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และจัดท าเป็นประกาศของบริษัทฯ ที่ 2559/015 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 

1.  คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ชุดต่างๆ จ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร  แต่ไม่รวมประธานกรรมการเป็น
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพื่อช่วยกลั่นกรองงานส าคัญให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  และกฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ  แต่ละคณะมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี  โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้  

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็น

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

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

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

ตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม
ตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง   โยกย้าย  
เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

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

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

 6. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ ายบริหารเพื่ อ การก ากับดูแลการปฏิบัติ งานให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัย
ว่ามีรายการหรือการกระท า  ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

 ของบริษัทฯ 
7.  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ 
                             บริษัทฯ  

(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 



56-1-59 

หน้า 73 
 

(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
                            ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

                             ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ 

                             หน้าที่ตามกฎบัตร  (Charter)   
(ซ)  รายการอ่ืนที่เห็นว่า  ผู้ถือหุ้น  และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ 

                             ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
8. ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
ก าหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 

1.2   คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ประกอบด้วย

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

โดยประธานคณะกรรมการและกรรมการอย่างน้อยอีก 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งทุกคร้ัง
ที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   จะท าหน้าที่พิจารณา
ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ  เพื่อก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่  เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1.  ดูแลสัดส่วนจ านวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร 
2.  พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ และ

น าเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งต้ัง แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
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3.  พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหาร  และผู้อ านวยการใหญ่  ในกรณีที่
ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

4.  ดูแลและก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ของคณะกรรมการ ประธาน
คณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร 

5.  ดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ 
การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็น  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1  ครั้งต่อปี 
1.3   คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559) ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ 

ผู้บริหาร จ านวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 
1.  นายวีระศักดิ์         สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
2.  นางณินทิรา          โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 
3.  นายพนัส              ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล  

โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาก าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้

เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม 
2. พิจารณาก าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อก าหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจ  ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม  
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล    
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1  ครั้งต่อปี 

2.  คณะอนกุรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร  
คณะผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร  แบ่งเป็น  

8 คณะ ได้แก่  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง   คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  คณะกรรมการบริหารด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมี
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ค่าเสียหายมูลค่าสูง โดยแต่งตั้งผู้บริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองเร่ืองส าคัญเพื่อ ให้การ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันวินาศภัย และมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและขอบเขตความ
รับผิดชอบดังนี ้

2.1  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารอย่าง
น้อย  5  ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจ 

2. ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
3. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล  อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
5. สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายของการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร 
2.2   คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 

7 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย  2 เดือน/คร้ัง  โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนว

ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยร่วมมือกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยเพื่อให้
ท างานเชื่อมโยงกันและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

2. พิจารณากิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กร ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานทุกคนในการให้ความส าคัญ ปฏิบัติงาน และให้บริการด้วย
ความซื่อตรง ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ โดยยึดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และหลักปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล รวมถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ 
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐด าเนินการตามที่ได้รับการร้องขอหรือตามกฎหมาย 

4. ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นใน
องค์กรอย่างยั่งยืน ได้แก่  

  - BKI Spirit (Cool, Agile, Friendly) 
  - วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว 
5. สื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า  และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและเกิดความตระหนักในความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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6. ให้ความเห็นในการน าเสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน  และดัชนีชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) ของหน่วยงานต่างๆ 

7. พิจารณาน าเสนอบริษัทฯ เข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกมีการ
จัดขึ้น และควบคุมให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ 

8. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
2.3   คณะกรรมการลงทุน  ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับการลงทุน  ตลาดเงิน  และตลาดทุน อย่างน้อย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม อย่างน้อย 3 
เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยค านึงถึง
ความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ 
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาทต่อคร้ัง 
4. ก ากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ 
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.4  คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน   ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้  ความ

ช านาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประกันภัย  และการพิจารณาความเสี่ยงภัยในแต่ละประเภท 
รวมถึงการประกันภัยต่อ  อย่างน้อย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/คร้ัง  โดยมี
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ การจัดการค่าสินไหมทดแทนที่
เหมาะสมยืดหยุ่นตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น าเสนอต่อคณะผู้บริหาร 

2. พิจารณาและอนุมัติแนวทางการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประกันภัย การเอาประกันภัย

ต่อ และการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ 
4. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตอ านาจในการรับประกันภัย และค่าสินไหมทดแทน 
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ และการจัดการค่า

สินไหมทดแทนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
6. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2.5  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และ

ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม      
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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1. ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

2. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

3. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการในหลักการรวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

5. ติดตามผลส าเร็จของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในโครงการหรือแผนงานต่างๆ 
6. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานหากไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
7. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2.6  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ประกอบด้วย

ผู้แทนนายจ้าง 1 ท่าน  ผู้แทนระดับบังคับบัญชา  5 ท่าน และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ  6 ท่าน  เป็น
กรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส ารวจด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัยในการท างานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน เพื่อความปลอดภัยใน
การท างานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถาน
ประกอบกิจการต่อนายจ้าง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของสถานประกอบกิจการ 

4. ก าหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของสถาน
ประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง 

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

6. จัดท าโครงการหรือแผนการฝึกอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง  
หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอต่อนายจ้าง 
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7. ติดตามความคืบหน้าเร่ืองที่เสนอนายจ้าง 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง 
9. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอ่ืนตามที่

นายจ้างมอบหมาย 
10. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริม พัฒนา

และรักษามาตรฐาน 5ส ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
2.7  คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ 

ความช านาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ
จะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบและมาตรการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

2. ขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความส าคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงและ
พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

3. ประเมินความเสี่ยงและก าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัย
สารสนเทศ 

4. สนับสนุนทรัพยากรส าหรับการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
5. ติดตาม วัดและประเมินผลนโยบาย การด าเนินการ และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ 
6. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
7. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2.8 คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง 

ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้บ ริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียน 
ผู้รับผิดชอบหน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และ
หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีวาระ 2 ปี โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดเร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง
ตั้งแต่ 50 ล้านบาท โดยพิจารณาเร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน 
หรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

2. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็น

ผู้รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน  จ านวน  และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับ
องค์กร โดยท าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีคุณสมบัติเหมาะสม  เพื่อ
ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณี
อ่ืนๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้  ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ  “คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา” โดยมีการก าหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อคัดเลือกกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง  รวมถึงการก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
1) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

1.1) คุณสมบัติของกรรมการ  
  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จ ากัดเพศ รวมถึงมีความ
เข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ  และลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองต่างๆโดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย  สามารถอุทิศเวลาและความพยายาม
ให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ 

1.1.1)  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว  กรรมการ

อิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 2.ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุม  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  ก่อนได้รับการแต่งตั้ง   ทั้งนี้ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
 3.ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  
คู่สมรส  พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 
 4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
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บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม  นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุม  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
 7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
 8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  
ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 

9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
1.1.2) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ 
2.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการ

ของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3.ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 

4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท า
หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
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5. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ 
  1.2) กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

ในการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง  ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องได้รับการ
รับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี ้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

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

เสียง  การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก  หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด 

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ
รวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

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

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ

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

http://www.bangkokinsurance.com/
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2) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร 
ประธานคณะผู้บริหาร ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและ

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

ข้อมูลรายการท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการ
อิสระ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ภายใตคุ้ณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ท าให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ทั้งยังมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ       
หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด  

อย่างไรก็ดี  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติ
อนุมัติในหลักการให้บริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย สามารถท าธุรกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกัน         
กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งรายการที่ท าไว้อยู่ก่อนแล้ว และ/หรือ ที่จะมีขึ้นใน
อนาคตได้  หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 
รายการระหว่างกัน 

ข้อก าหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ เร่ืองแผนการสืบทอดต าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารและผู้อ านวยการใหญ่ โดย
วิธีสรรหาจากบุคคลภายในก่อน หรือจากบุคคลภายนอกกรณีที่จ าเป็น ทั้งนี้ให้รวมถึงหน้าที่ในการ
วางแผนผู้สืบทอดต าแหน่งต่อไปด้วย โดยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดผู้สืบทอดต าแหน่งให้
มากที่สุด  ดังนั้นจึงให้มีแผนการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้าน
คุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีนโยบาย ดังนี ้

1.คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบนโยบายในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สืบ

ทอดต าแหน่งประธานคณะผู้บริหารและผู้อ านวยการใหญ่ ให้แก่ประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา

และด าเนนิการ 
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2. ประธานคณะผู้บริหาร ก าหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถและ Competency ของผู้สืบทอด

ต าแหน่งประธานคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการใหญ่  รวมถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานตาม

โครงสร้างองค์กร 

3. ผู้อ านวยการใหญ่ มีหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติตาม Competency 

ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักการของการพัฒนาบุคลากร 

โดยควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน และประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา 

โดยการให้ Feed Back อย่างเป็นรูปธรรม 

4. ประธานคณะผู้บริหาร รายงานผลการพัฒนาผู้บริหาร ที่เป็นผู้สืบทอดต าแหน่งประธานคณะ

ผู้บริหาร และต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่ให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาทุกคร้ังที่มีการ

ประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาประจ าปี ซึ่งจะน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ทราบในการประชุมกรรมการบริษัทประจ าปี 

การแต่งตั้งผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้

พิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประธานคณะผู้บริหารและต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่  และน าเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อกรรมการบริษัท  ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ าปี   และคณะกรรมการ
บริษัทฯ น าเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ถือหุ้นในวาระการประชุมใหญ่สามัญ   ประจ าปีต่อไป 

ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็นหน้าที่คัดเลือกและ
แต่งตั้งโดยประธานคณะผู้บริหารและ/หรือผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัทต่อไป 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น   บริษัทฯ มีเฉพาะบริษัทร่วม 
จ านวน 3 บริษัท เท่านั้น ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทร่วมนั้น  บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้ง
ผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม   โดยกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็น
กรรมการในบริษัทร่วม  และเสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการในบริษัทร่วม   มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม  และก าหนดให้
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนจะลงมติในเร่ืองส าคัญในระดับ
เดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  หากเป็นการด าเนินการโดยบริษัทฯ เอง 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งาน
โดยตรงในเร่ืองนั้นๆ ที่จะได้รับข้อมูล    ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการก าหนดระดับชั้นของผู้
มีสิทธิในการเข้าไปดูข้อมูล โดยมีรหัสผ่าน รวมทั้งมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ให้คณะกรรมการและ
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ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลการด า เนินงานของบริษัทฯ หรือ
น าไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากต าแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของ 
บริษัทฯ  ก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน  ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว บริษัทฯ จะ
พิจารณาตามความหนักเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้   
   บริษัทฯ ได้จัดท าระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  โดยก าหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึง
ก าหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว  ยังเป็นมาตรการ
ดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย 
  ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ จนกว่าจะเปิดเผยข้อมูลภายในนั้นต่อ
สาธารณชน และจนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล 
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี      
 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส     1,750,000  บาท                        
2. คา่สอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) ส าหรับปี 2559 และ 

          ไตรมาสที่ 2 ปี 2559              550,000  บาท 
รวม                                      2,300,000  บาท 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ในปี 2559  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น  
1.1. การตระหนักในความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญและเคารพต่อสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของ

กิจการ  โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย  ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถ
ใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและ
นโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิการมีส่วนแบ่งในก าไร
ของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   สิทธิในการเสนอวาระการประชุม  สิทธิ
ในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าบริการ สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้
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มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยเท่าเทียม
กันและโปร่งใส  รายละเอียดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
และข้อบังคับของบริษัทฯ 

1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น  
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานในเร่ืองต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4  เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเร่ืองที่
กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้
บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  

- บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยก าหนดวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียด
วาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่างๆ ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอใน
การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมติในวาระต่างๆ ได้  และได้เผยแพร่ข่าวหนังสือเชิญประชุมผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยการมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ได้  โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นทราบเร่ืองที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว  ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้  

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทฯ  เข้าร่วมประชุมครบทั้ง  12  ท่าน มี
ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้นในเร่ืองที่เกี่ยวข้องได้    

-  บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเข้าประชุม  โดยก่อนเ ร่ิมการ
ประชุม  เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างชัดเจน  และบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น
รายย่อยเข้าร่วมในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย   

- ระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย สามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผล ประโยชน์
ของตนด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ โดยประธานฯ 
และผู้บริหารจะให้ความส าคัญกับทุกค าถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมี
การบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
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-  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีการแจ้งรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการ
ที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผลคะแนน
ให้ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม แต่
ไม่มีผู้ใดซักถาม นอกจากนี้ได้มีการบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน 
และงดออกเสียง  

ส าหรับปี  2559  บริษัทฯ  จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เมื่อวันที่  22 เมษายน 2559  เวลา 
14.00 น.   ณ  ห้อง 1105  ชั้น 11  อาคารกรุงเทพประกันภัย   เลขที่ 25  ถนนสาทรใต้   แขวงทุ่งมหาเมฆ    
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12  ท่าน และได้ด าเนินการประชุม
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ข้างต้นทุกประการด้วยกระบวนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ในลักษณะที่
ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริษัทฯ  เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ ได้คะแนน
เต็ม 100 คะแนน  
2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้น และพยายามสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ 
โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  ดังนี ้

-   บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30  วันก่อนวันนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

-   ในการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม 
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น 

-  บริษัทฯ  มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมสามัญ     
ผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ 

-  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคัญและควร
บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

-   บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบงาน
ต่างๆ ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้น มีการก าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ เพื่อถือปฏิบัติ  มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์
และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยก าหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน วิธีการรายงาน 
ระยะเวลารายงาน รวมถึงก าหนดให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกไตร
มาส ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และก าหนดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เพราะเชื่อว่าแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลก าไรให้กับบริษัทฯ  ในระยะยาวได้ ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้  

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้  

พนักงาน    บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการท างาน และยึดหลัก 
คุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่น าความแตกต่างในเร่ือง เพศ  เชื้อ
ชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจ ากัดโอกาสของพนักงาน ตลอดจนให้ความส าคัญ เร่ืองการ
พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ า โดยจัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพในงาน
ที่รับผิดชอบ เช่น โครงการอบรมประกันภัย การพัฒนาความรู้ระบบบริหารคุณภาพ  การบริหารความ
เปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน เป็นต้น   นอกจากนั้น ยัง
สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มเติม   ด้วยการให้ทุนการศึกษา
และสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนสร้างและ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง   อันน าไปสู่
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้ในที่สุด  ส าหรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจน
งบประมาณที่ใช้ไปในปี 2559 แสดงไว้ในรายงาน 56-1 หัวข้อ “นโยบายในการพัฒนาพนักงาน”  อนึ่ง
นอกจากบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแล้ว  การให้สวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ  ได้จัดให้แก่
พนักงานยังมีมาตรฐานสูงกว่าที่กระทรวงแรงงานก าหนด  เช่น  การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  การ
จัดท าแผนประกันชีวิตและสุขภาพให้กับพนักงานและครอบครัว  การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงาน
ทุกระดับ  การด าเนินกิจกรรม 5ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะอนามัย  การส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย เป็นต้น  

ลูกค้า    บริษัทฯ เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและ
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม   อีกทั้งการชดใช้ค่าเสียหาย บริษัทฯ ได้ยึดหลัก
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ความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสาคัญในเร่ืองการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่
ลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ  

คู่ค้า    บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า บริษัทฯ จึงให้ความเสมอภาค
ในเร่ืองของการคัดเลือกคู่ค้าและการประเมินผลงาน โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า
และการประเมินผลงานไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ
ร่วมกัน นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังให้ความเสมอภาคแก่คู่ค้าในเร่ืองของการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ทัดเทียมกันอีกด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้า บริษัทฯ จะไม่น าข้อมูลความลับทางการค้าของคู่
ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น  

คู่แข่ง   บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน มารยาททางธุรกิจ ข้อก าหนดของ
กฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม  รวมทั้งไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง  เพียงเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะ
มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 
และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม  

เจ้าหนี้   บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด   กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้  หรือมีเหตุท าให้ผิดนัดช าระหนี้ 
บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  รวมถึงบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน  การช่วยพัฒนาสังคมใน
การจ้างแรงงานผู้พิการ  การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ เช่น  คณะผู้บริหารออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร    
การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน การพัฒนาพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ 
จ.ลพบุรี  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสู่กิจกรรมจิตสาธารณะ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโครงการ BKI ร่วมใจ No Foam กับตาวิเศษ 
โครงการสาทรโมเดล รวมถึงการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งทุกกิจกรรมบริษัทฯ  ได้มีการ
ด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืน 

ส าหรับกิจกรรมที่ด าเนินการตลอดปี 2559 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.bangkokinsurance.com   
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ภาครัฐ   บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  ให้ความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานก ากับดูแล
บริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ ตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน  

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถน าหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัตงิานอย่างเหมาะสม  

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์   บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ  ริเร่ิมสร้างผลงาน  
ใหม่ๆ  อยู่เสมอ  ทั้งด้านการพัฒนาคู่มือการท างาน  การออกแบบผลิตภัณฑ์   ตลอดจนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจากเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจแล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึ่ง
ด้วย อย่างไรก็ตาม  ผลงานใด ๆ ที่พนักงานสร้างขึ้นในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
เป็นผู้มอบหมายหรือใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ งานดังกล่าวให้ถือเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว  และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจ
และข้อมูลลับอ่ืนๆ  ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ   นอกจากนั้นบริษัทฯ  ยังก าหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระท าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสารให้ทราบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติ
ตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ  

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  โดยห้ามการเรียกร้อง ด าเนินการ ให้หรือยอมรับการ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ   ห้ามการใช้อ านาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  ห้ามการเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ห้ามรับ
หรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองอื่นใดเกินกว่าความจ าเป็น  ห้ามสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองและห้ามบริจาคเงินหรือให้เงินสนับสนุน
ใดๆ แก่บุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดอบรม
ความรู้ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงส านักตรวจสอบได้ตรวจและประเมินการปฏิบั ติ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย 

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการรับข้อร้องเรียน  บริษัทฯ ได้จัดช่องทางอ านวยความสะดวก
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ  หรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 
การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย   ระเบียบข้อบังคับ  จรรยาบรรณ  รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน   มายัง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้  โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ  เลขานุการบริษัท  ส านักตรวจสอบ และ
ศูนย์ควบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรียนโดยตรง  ด้วยวาจาหรือท าเป็นลายลักษณ์อักษร  ส่งเป็นจดหมาย  
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ผ่านทาง  E-Mail  หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ส าหรับรายละเอียดวิธีการร้องเรียนสามารถศึกษาได้จาก
นโยบายการแจ้งเบาะแสที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.bangkokinsurance.com 
4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ   เนื่องจากเป็นเร่ืองที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย  จึงมีนโยบายให้บริษัทฯ  เปิดเผยข้อมูลส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน ทันเวลา  โปร่งใส  โดยการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และ
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  อย่างเท่าเทียม
กันและน่าเชื่อถือ ข้อมูลส าคัญที่เปิดเผย โดยสรุปมีดังนี้ 

1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
2. จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  
3. จัดท ารายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายด้านการบริหารความ

เสี่ยง  และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม  ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

4. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ 
5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  จ านวนคร้ังของ

การประชุมและจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
6. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 
7. การเปิดเผยข้อมูลบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ  และการปรับปรุงขอมูลให้ เป็นปัจจุบัน 

ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปี

ก่อนหน้า 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี  ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 
(6) โครงสร้างการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้น 
(7) หนังสือเชิญประชุมสามัญ 
(8) รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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(9)  ข้อบังคับบริษัท  
(10) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
(11) จรรยาบรรณส าหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท  
(12) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
(13) นโยบายการแจ้งเบาะแส 
(14) โครงสร้างองค์กร 
(15) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
4.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ  
ตลอดปี  2559  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ยกเว้นเร่ืองต่อไปนี้  
(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ  เน่ืองจากธุรกิจประกันวินาศภัยจ าเป็นต้อง

อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน  เพื่อน าพาบริษัทฯ ให้
บรรลุผลส าเร็จที่ได้ตั้งไว้   อย่างไรก็ตาม  การด าเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ตั้งอยู่บนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ดังนั้น  แม้
ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ  แต่สัดส่วนคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ท าให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงาน
ที่โปร่งใสและรัดกุม 

(2) บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไปด ารง
ต าแหน่งไว้  และวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ  เน่ืองจากเกรงว่าจะท าให้บริษัทฯ 
สูญเสียโอกาสในการได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาด ารงต าแหน่งกรรมการ  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มี
การทบทวนจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งอย่างสม่ าเสมอทุกปี   และกรณีที่จะแต่งตั้ง
กรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไปนั้น  คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความ
จ าเป็น ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  
คณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดท างบการเงินของบริษัทฯ ที่

สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ  มีความโปร่งใสถูกต้อง  รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ  ตามมาตรฐานการบัญชีที่
เหมาะสม  และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว   ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดท ารายงานความ



56-1-59 

หน้า 92 
 

รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจ าปี   และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี  (แบบ 56-1) ด้วย  

4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน  รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล  และคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่าน
ไว้ในหัวข้อ  โครงสร้างการจัดการ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  และผู้ เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจได ้

4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  
นอกจากการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัท ฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุน และบุคคลภายนอก ให้
เป็นไปอย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม  

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 
และ E-mail Address ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.bangkokinsurance.com 

4.6 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และผลการปฏิบัติ  
ได้รายงานไว้แล้วใน หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม  

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือ

หุ้นมีหน้าที่ส าคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญของบริษัทฯ  และดูแลให้มั่นใจว่า
คณะผู้บริหารได้น านโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  เพื่อ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ  
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ  
2. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  
บริษัทฯ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัทฯ 

ข้อที่  23  ซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ         
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อคณะอนุกรรมการ 

http://www.bangkokinsurance.com/
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5.3 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
1. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์    ใน

หลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ  กรรมการทุกท่านเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจที่ส าคัญของบริษัทฯ และ
ทบทวนเป็นประจ าทุกปี ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนติดตาม ก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแนวนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการด าเนินกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ยังมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการด าเนินการของ
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เช่น  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรร
หา  และคณะกรรมการธรรมาภิบาล  เป็นระยะๆ  ด้วย  และในปี 2559  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ  

การใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  จะค านึงถึงหลักการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต   มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร  เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  

2. การให้ความเห็นชอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู้อนุมัติจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  เป็นลาย

ลักษณ์อักษรคร้ังแรกในปี 2548  และได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงอีก 6 คร้ัง โดยได้มอบหมายให้คณะ
ผู้บริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติ  เพื่อรายงานข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล
พิจารณาปรับปรุงให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์  และมีแนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานสากล
ยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 ได้มีการปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ในส่วนของการใช้ข้อมูลภายใน 
เพื่อให้มีความเข้มงวดมากขึ้น สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ส าหรับรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  

3. จริยธรรมทางธุรกิจ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณของบริษัทฯ มอบให้แก่กรรมการ และ

พนักงานของบริษัทฯ  ทุกคน  รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไว้ใน Intranet เพื่อสื่อข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ  มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจ าใจในการปฏิบัติ
ตามอย่างสม่ าเสมอ  โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การ
บังคับบัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม  บริษัทฯ 
จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ าเสมอ โดยในปี 

http://www.bangkokinsurance.com/
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2559 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเร่ืองการต่อต้านการทุจริต  
คอร์รัปชันที่บริษัทฯ  ได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ 

รายล ะ เอี ยด จรรย าบ รรณ ของบ ริษั ท ฯ     ส าม ารถ ดู ได้ จ าก เว็ บ ไซ ต์ ข อ งบ ริษั ท ฯ
www.bangkokinsurance.com  

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก าหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณส าหรับกรรมการและพนักงาน 
นอกจากนั้นยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแล  และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน   ซึ่งได้มีการพิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรม
ที่ดี  เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นส าคัญ  เสมือนกับการท ารายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และ
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ทุกไตรมาส  รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 
56-1 ) ด้วย  

- การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อการก ากับดูแลกิจการเร่ือง  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริษัทฯ  เล็งเห็นความส าคัญของระบบการควบคุมภายใน   ทั้งในระดับบริหารและ

ระดับปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน  อีกทั้งยังก าหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท า
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  อย่างน้อยปีละคร้ัง    นอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังมีส านักตรวจสอบท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อ
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ก าหนด ตลอดจนสอดคล้อง
ข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสายการบังคับบัญชาและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อสนับสนุนให้ส านักตรวจสอบมีความอิสระ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  โดยปราศจากการ
แทรกแซงอันส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี   มีความโปร่งใสในการบริหารงานและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ  และเพื่อให้การบริหารงานมีความสอดคล้องกับ
นโยบายการก ากับดูแล  รวมถึงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งส านักก ากับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ    รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ  พร้อมประเมินความ
เหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ  รวมทั้งติดตามทันทีเมื่อเกิดความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม  



56-1-59 

หน้า 95 
 

และศึกษาวิเคราะห์  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบ  ข้อบังคับ เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย   พร้อมทั้งดูแลติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร  ขึ้นตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง  ก าหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมจัดท าดัชนีชี้วัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  และ
ให้ค าปรึกษา  แนะน าขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร 

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
ผู้รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี  อีกทั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะติดตามดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  รวมถึงทบทวนความเพียงพอ
และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนสื่อสาร
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ  ทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง  

ในปี 2559  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และจัดส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2559 

5.4 การประชุมคณะกรรมการ  
1. ก าหนดการประชุม   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย   ไตรมาสละ 

1 คร้ัง โดยมีการแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่าน
ทราบก าหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ อาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ส าหรับปี 2559 การประชุมคณะกรรมการ
เป็นไปตามก าหนดการที่แจ้งไว้เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการทั้งชุด  

2. การพิจารณาก าหนดวาระการประชุม    เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมเร่ืองที่ส าคัญที่จะ
ก าหนดเป็นวาระการประชุม  น าเสนอต่อท่านประธานกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบแล้วจัดเป็นระเบียบ
วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งนี้กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะ
เสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท 

3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม  เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดท าหนังสือเชิญประชุม
กรรมการ และน าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันพร้อมทั้งวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในปี 2559 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการแต่ละท่านภายในก าหนดทุกคร้ัง 
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 4. การด าเนินการประชุม  ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็น
และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ดูแล และอ่ืนๆ ได้
ทุกเร่ืองโดยไม่จ ากัดเวลา  ในการพิจารณาวาระต่างๆ  กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มี
สิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวชัดเจน  เลขานุการบริษัทจะบันทึกการประชุม
แบบสรุปประเด็นที่สาคัญพร้อมมติของที่ประชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมใน
การประชุมคณะกรรมการคร้ังถัดไป  และในการประชุมทุกคร้ัง  เลขานุการบริษัทจะจัดเก็บรายงานการ
ประชุมไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
โดยสะดวก 

5. การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ทุกครั้งตลอด
ปี 2559 จะมีผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  กรรมการและผู้อ านวยการ
ใหญ่ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ ของ
คณะกรรมการด้วยทุกครั้ง 

6. การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ  มิได้มีการประชุมกันทุกเดือนดังนั้น 
บริษัทฯ จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจ าทุกเดือน โดย
เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้นกรรมการยังสามารถขอค าชี้แจงหรือ
ขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหาร  หรือเลขานุการ
บริษัทด้วย 

7. การประชุมร่วมกันของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
นโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2559  นอกจากการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  และคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังมิได้มีการ
ประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด 

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2559 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อ การจัดการ 
เร่ืองคณะกรรมการบริษัท 

5.5 กระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบ

ได้กับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน   ในการ
นี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท าหน้าที่พิจารณาโดยค านึงถึงขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านก่อนเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกคร้ังหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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ได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด  และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจ าปีทุกปี  เพื่อน าไปใช้ใน
การก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ   

ในปี 2559 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน 

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่

เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่  บริษัทฯ มอบหมายให้
เลขานุการบริษัท  จัดปฐมนิเทศพร้อมมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ด้วย  

ส าหรับปี 2559 กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารบัการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง หลักสูตร 
1.  นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
- หลักสูตร Driving Company 

Success with IT Governance 
(ITG) รุ่นที่ 2/2559 

- CG Forum 2/2016 เร่ือง สุจริต 
ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ 

2.  นายกองเอก  เปล่งศักดิ์  
ประกาศเภสัช 

กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- The UK Experience on 
Implementing the Enhanced 
Auditor Reporting 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

นโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคม  
 -  สร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตน
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  และถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ  
 - ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
 - จัดสรรงบประมาณส าหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 -  ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพที่
ประเทศไทยขาดแคลน เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 -  รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กรในการด าเนินโครงการ
ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  และสามารถขยายความช่วยเหลือหรือการด าเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง
และครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศได้อย่างทั่วถึง 
 

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  โดยระบุแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และรายงานประจ าปี  โดยบริษัทฯ ได้จัดท า

กระบวนการและขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการ หรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการจัด

กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้การด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ  สามารถตอบสนองกับความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการทีใ่ช้ 
ความต้องการ /  
ความคาดหวงั 

การตอบสนอง 

ผู้ถือหุ้น  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 

 รายงานประจ าปี 
 นโยบายการก ากับดูแล

กิจการ 
 การน าเสนอข่าวสารสู่

สาธารณะ 
 สอบถามข้อมูล / รับ

 มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ 

และได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเท่าเทียมกัน 

 ผลประกอบการและ 
ผลตอบแทนที่ดี 

 

 อัตราผลตอบแทนที่ดี
และต่อเน่ือง 

 เปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส 
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ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

พนักงาน  การปฐมนิเทศพนักงาน 
 การอบรม / สัมมนา / 

สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อ
เพิ่มทักษะและความรู้ 

 การน าเสนอข่าวสารผ่านการ
ประชุม อินทราเน็ต วารสาร 
และเว็บไซต์ 

 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม 

 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 การส ารวจสุขภาพองค์กร 
 รับข้อเสนอแนะหรือข้อ

ร้องเรียน 
 นโยบายการก ากับดูแล
กิจการ 

 จรรยาบรรณบริษัทฯ 

 คู่มือพนักงาน 

 สวัสดิการและค่าตอบ 
แทนที่เหมาะสม 

 ความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในสาย
อาชีพ 

 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

 ข้อมูลความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

 สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน 
 

 เคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน 

 มีสวัสดิการ / 
เงินเดือน / การเลื่อน
ระดับต าแหน่งที่
เหมาะสม 

 แผนการพัฒนา
พนักงานและจัด
อบรมพนักงาน 

 จัดสภาพแวดล้อมใน
การท างานให้มีความ
ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ และเอ้ือ
ต่อการท างานอย่างมี
ประสิทธิผล 

 จัดกิจกรรมสร้าง
ความผูกพันของ
พนักงาน 

ลูกค้า  การส ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า 

 การสร้างช่องทางการ
สื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ / เว็บไซต์ และ
แอปพลิเคชันไลน์ 

 การจัดกิจกรรมเพื่อพบปะ
กับลูกค้า 
 

 
 สอบถามข้อมูล / รับ

 ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพ 

 การให้ได้รับบริการที่
รวดเร็ว 

 ช่องทางการติดต่อท า
ประกันภัย / ช าระเงิน
ที่สะดวก 

 การสื่อสารข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 การปกป้องข้อมูลและ

 จัดโปรแกรมการ
ส่งเสริมการขาย 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

 มีมาตรการปกป้อง
ข้อมูลและความลับ
ของลูกค้า  
 

 ฝึกอบรมพนักงาน
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ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อ
ร้องเรียน 

ความลับของลูกค้า 
 ความเชื่อมั่นและความ

มั่นคงของบริษัทฯ 
 

เพื่อให้บริการลูกค้าได้
อย่างดีเยี่ยม 

 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ติดต่อ
กับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

คู่ค้า  การประชุม / อบรมให้
ความรู้แก่คู่ค้า 

 การส ารวจความพึงพอใจ
ของคู่ค้า 

 สอบถามข้อมูล / รับ
ข้อเสนอแนะหรือข้อ
ร้องเรียน 

 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง

เป็นธรรมและเท่าเทียม
กัน 

 การปกป้องข้อมูลและ
ความลับของคู่ค้า 

 

 ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการค้าและ
ปฏิบัติตามสัญญา 

 มีมาตรการปกป้อง
ข้อมูลและความลับ
ของคู่ค้า 

 การอบรมผลิตภัณฑ์ / 
บริการ / 
จรรยาบรรณแก่คู่ค้า 

 มีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและ
ประเมินผลงานคู่ค้า 
ที่ชัดเจน 

 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการท างาน
ของคู่ค้า 

คู่แข่ง  สร้างเงื่อนไขในการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมร่วมกัน 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันผ่านชมรมของ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 

 ด าเนินธุรกิจและ
แข่งขันด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม 

 รักษาความลับทางการ
ค้าภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติตามกรอบ
กติกาการแข่งขันที่ดี 

 มีหลักจรรยาบรรณ
เพื่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส 
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 หลีกเลี่ยงการสืบข้อมูล
จากคู่แข่งอย่างไม่
ซื่อสัตย์และไม่เป็น
ธรรม 

เจ้าหนี้  การประชุมร่วมกัน 
 รายงานประจ าปี 

 การปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อตกลงที่ให้ไว้
ต่อเจ้าหน้ี 

 การไม่ปกปิดสถานะ
ทางการเงินที่แท้จริง 

 จ่ายดอกเบี้ยและช าระ
คืนตามก าหนด 

 ช าระคืนหน้ีและ
ดอกเบี้ยจ่ายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 มีนโยบายที่เป็น
ธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ 

 
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 

 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 รายงานประจ าปี 
    ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 นโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 

 ด าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและค านึงถึง
ผลประโยชน์โดยรวม 

 ส่งเสริมสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการ
ท างานและร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 

 จัดให้พนักงานจิต
อาสาเข้าร่วมใน
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรมควบคู่ไป
กับการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมกิจกรรม
ภายในบริษัทฯ เพื่อ
รณรงค์และส่งเสริม
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ภาครัฐ  การประชุมและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน
ภาครัฐจัดขึ้น 

 การให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่
ก ากับดูแลอย่างถูกต้องและ
ตรงเวลา 

 รับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่ก ากับดูแล 

 ให้ความร่วมมือสนับ 
สนุนโครงการของ
ภาครัฐ 

 การปฏิบัติตามนโยบาย/ 
ระเบียบ / ข้อบังคับของ
ภาครัฐ  

 
 

 การปฏิบัติตาม
นโยบาย / ระเบียบ / 
ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส 

 การให้ข้อมูลกับ
หน่วยงานที่ก ากับ 
ดูแลอย่างถูกต้องและ 

     รวดเร็ว 
 น าข้อเสนอแนะจาก 
     หน่วยงานที่ก ากับ 
     ดูแลมาปรับปรุง 
     กระบวนการท างาน 
     ให้ดีขึ้น 

 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงความเสมอภาค  เป็นธรรม และมีความซื่อสัตย์ในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยก าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ลูกค้า     

คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึง

ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ

ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่ได้มาจากการด าเนินงานที่

ไม่ถูกต้อง ตามพื้นฐานของการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการด าเนินการ ดังนี ้

1.  มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า  รวมถึงการเอาใจใส่   และ

รับผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี  มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม  อีกทั้งพัฒนาเพื่อ

ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า
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อย่างเคร่งครัด  เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอ รวมถึงไม่น า

ข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง 

2. ให้ความเสมอภาคในการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน การเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดง

ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน  การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทัดเทียม

กัน  และการรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า 

3. มุ่งมั่นที่จะด าเนินงานให้มีผลประกอบการที่เป็นเลิศ  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการเติบโตของก าไร

อย่างต่อเน่ือง และธ ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม 

4. สรรหาและว่าจ้างพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานของบริษัทฯ  โดย

ไม่น าความแตกต่างในเร่ืองเพศ  เชื้อชาติ ศาสนา และสถานศึกษามาเป็นข้อจ ากัดโอกาสในการเข้า

ร่วมงานกับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ จะดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสม  รวมถึงการให้โอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่   เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวไป

ข้างหน้า 

5. แข่งขันทางการค้าตามหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่

ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กีด

กันผู้อ่ืนในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า หรือมีการท าการใดๆ ที่

ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน 

6. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์

และเป็นธรรม ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่

เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ 

7. สร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตนให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  และสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8. ด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย  พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร

ตามที่หน่วยงานก ากับดูแลร้องขอ  เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือ

ซึ่งกันและกัน 
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9. ให้ความส าคัญกับความโปร่งใส และค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต โดยจะปฏิบัติตามหลักสิทธิ

มนุษยชนสากล ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์   รวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก

รูปแบบ  เพื่อป้องกันการได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง และบุคคลอ่ืน 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  ถูกต้อง และเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  จึงได้
แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Anti-Corruption : CAC)   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558   มีมติให้ บริษัทฯ 
ขอการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  บริษัทฯได้
ด าเนินการจัดท านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)   นโยบายการแจ้งเบาะแส 
(Whistle Blowing Policy) ปรับปรุงกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตพิจารณา  ซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นั้นก าหนดให้ทุกคนในบริษัทฯ ตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน และคู่ค้า ยึดมั่นถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจะครอบคลุมถึงการด าเนินธุรกิจในทุกประเทศและทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
เป็นไปตามนโยบายฯ  และต้องมีการทบทวนนโยบายฯ อย่างสม่ าเสมอ  นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังมีนโยบาย
การแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงาน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นการกระท าเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่
เกี่ ยวข้องกับบ ริษัท ร้องเรียนผ่ านช่องทางต่างๆ   เช่น  ทางจดหมายหรือทาง  E-Mail  ชื่ อ  anti-
corruption@bangkokinsurance.com  ซึ่งจะส่งตรงมาที่หัวหน้าส านักตรวจสอบ การร้องเรียนบริษัทฯ จะ
ถือว่าเป็นความลับที่สุด  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับ
ความเดือดร้อน  บริษัทฯ จะด าเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ถ้าผู้ท าการทุจริตคอร์รัปชันเป็ น
พนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฏหมาย
ด้วย  หากการกระท านั้นผิดกฏหมาย  
แนวทางปฏิบัติเพิม่เติมเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชัน 
 บริษัทฯ  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต    
คอร์รัปชัน 3 ข้อ  ประกอบด้วย   
1.  กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
3.  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
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1.  กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจ เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ  

ประเมินระดับความเสี่ยง  ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้  และมีการเฝ้าติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

2.  แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการก ากบัดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน  สรุปได้ดังนี้ 

1.  จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ  ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมระบบงานส าคัญต่างๆ  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม 

2.  จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล  เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมาย

หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ  โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส  และ

จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์

ทราบข้อเท็จจริง 

3.  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกั นการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน  ดังนี้ 

1.  ก าหนดให้ส านักตรวจสอบ   ท าหน้าที่   ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน     
โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  ก าหนดให้ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและ
คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การน ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิผล โดยน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล าดับ 

3.  หากข้อมูลจากข้อร้องเรียนหรือจากผลการตรวจสอบ  มีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่า  มีรายการ
หรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯทราบเพื่อด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแส  โดย
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น อินทราเน็ต   เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจ าปี 
และวารสารของบริษัทฯ  เพื่อให้ผู้บริหาร  พนักงาน  และคู่ค้า ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันส าหรับพนักงาน
งานใหม่  เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
การเคารพสิทธิมนุษยชน   

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะปฎิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธมินุษยชนสากลด้วยความเคารพใน

คุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการในประเด็นดังนี้ 

ประเด็นหลกั 
 

ประเด็นมุ่งเน้น การด าเนินการ 

สิทธิและการมี
ส่วนร่วมของ
พนักงาน 

 การให้ความส าคัญกับการ
สานเสวนา 

 การมีส่วนร่วมในการเจรจา
ของพนักงานร่วมกัน 

 สิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างเท่า
เทียม 

 การสร้างความสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของทุก
ระดับพนักงาน 

 บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
นโยบายการท างาน เพื่อให้มีทิศทางเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่ง
จัดเป็นประจ าในช่วงต้นปี 

 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อความสมัครสมาน
สามัคคีเป็นประจ าทุกปีแก่พนักงานทุกคน 

 จัดให้มีการส ารวจสุขภาพองค์กร 
(Organizational Health) เป็นประจ าทุกปี โดยให้
พนักงานได้มีร่วมแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ 
ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับปรับปรุงพัฒนา ตอบสนองต่อความ
ต้องการของพนักงาน และสร้างแรงจูงใจให้แก่
พนักงาน 

 จัดท าระบบ Intranet ภายใต้ชื่อ BKI CONNECT 
เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล กฎ 
ระเบียบ ข่าวสารของบริษัทฯ และข่าวสารที่
น่าสนใจภายนอกบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว  อีกทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่งที่พนักงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงานกันเองได้
โดยสะดวกทุกเวลา  เช่น   โครงการ                
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Me...IDEA2Solution,  BKI Knowledge, Law & 
Regulation,  HR News, Upcoming Events,     
ทันข่าว,  เดินเร่ืองด้วยภาพ เป็นต้น 

 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

                บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เพื่อประโยชน์ต่อ 

พนักงาน  และบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

ประเด็นหลกั 
 

ประเด็นมุ่งเน้น การด าเนินการ 

การจ้างงาน  การปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้างงาน 

 การไม่ใช้แรงงาน
บังคับหรือแรงงาน
เด็ก 

 การไม่เลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน 

 มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2551)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537  
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2550) ประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมเร่ือง ความปลอดภัยในการท างาน
ของลูกจ้าง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน   

 ไม่รับบุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เข้าท างาน 
 ในการจ้างงานไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา  

ทุกคนมีโอกาสเท่ากันในการเข้ารับการคัดเลือกผ่าน
แบบทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์แบบ 
Competency Based Interview ตามมาตรฐานของ
บริษัทฯ  

การพัฒนา 
และส่งเสริม
พนักงาน 

 มีแนวทางในการ
พัฒนาทักษะและ
ฝึกอบรมเพื่อโอกาส
ในความก้าวหน้า

 ในปี 2559 ได้จัดให้พนักงานรับการอบรมเฉลี่ย 
คนละ 5.87 วัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะรอบด้าน 
(Multi Skill) พนักงานทุกคนให้เป็นบุคคลที่มี
ศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่
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ของพนักงานอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัทฯ
ในแต่ละปี  ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) เช่น 

- การปฏิบัติงานจริง ( On the Job Training) 
และการสอนงาน (Coach) จากผู้บังคับบัญชา  
และเพื่อนร่วมงาน 

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self  Learning)   
ผ่านระบบ E-Learning   

- การอบรมภายในห้องเรียน            
(Classroom Trainning)   

- การน าพนักงานที่มีความช านาญในงานหรือ
พนักงานที่มีประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่
เป็นที่สนใจมาถ่ายทอดให้แก่พนักงาน 
(Expent Sharing)  

- การฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศ  
(Oversea Training) 

- การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Job 
Rotation) 

- การโอนย้ายหน้าที่งาน (Job Transfer) 
 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่

พนักงานที่ศึกษาในสาขาที่สนับสนุนต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี 

 ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งพนักงานที่มีประสบการณ์
มากกว่าจะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่พนักงานใหม่  เพื่อช่วย
ในการให้ค าปรึกษา แนะน า สอนงาน สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพในการท างาน  การปรับทัศนคติและ
การประพฤติปฏิบัติให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทฯ 
ท าให้เกิดบรรยากาศการท างานฉันพี่น้อง 

สุขภาพและ
ความปลอดภัย 

 ให้ความส าคัญกับ
ระบบสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน

 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย           
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน  เพื่อ
ก าหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล และด าเนินกิจกรรม
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การท างานของ
พนักงาน ลูกจ้าง 

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง 
ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน
หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการของ
บริษัทฯ  กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในปี 2559 เช่น 
กิจกรรม 5ส    ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายใน
ส านักงาน การฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อไวรัสในอากาศส าหรับส านักงาน การซ้อมอพยพ
หนีไฟ การสาธิตใช้อุปกรณ์ดับเพลิง  

 จัดให้พนักงานได้มีความรู้  ความเข้าใจในเร่ือง First 
Aid การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุในที่
ท างาน รวมถึงการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้
สามารถทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ
ตัวเองและบุคคลอ่ืน 

 ในรอบปี 2559 ไม่มีอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ในระดับ
ที่ร้ายแรงใดๆ 

สวัสดิการ  การดูแลและให้
ความส าคัญกับชีวิต
ส่วนตัวและ
ครอบครัวของ
พนักงานให้มีชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการ
ท างานที่สมดุล มี
ความสุขในการ
ท างาน 

 บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการ ตามแนว  Happy 
Workplace  องค์กรแห่งความสุข   เพื่อให้เกิด   
Work Life Balance  มีชีวิตการท างาน ชีวิตส่วนตัว
และครอบครัวที่มีสมดุล ดังนี้ 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็น
ประจ าทุกปีโดยใช้บริการจากโรงพยาบาล 
บ ารุงราษฎร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับแนว
หน้าของประเทศ 

- จัดให้มีแอโรบิค โยคะ และมีสนาม
แบดมินตัน สนามฟุตบอล เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานออกก าลังกาย 

- จัดให้มีโครงการ Good Health Good Life 
ให้แก่พนักงานใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึ้น 
ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงจาก
โรคภัยต่างๆ โดยมีการบรรยายพิเศษและ
กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ Weight Loss 
Contest, หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดชีวิต, 
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Office-Syndrome ภัยเงียบของคนท างาน
ออฟฟิศ, พฤติกรรมเปลี่ยนชีวิต, Health 
Screening และภัยร้ายไขมันในเลือดสูง, 
หวานแค่ไหนเรียกว่าพอดี, โยคะเก้าอ้ี,   
Health Check Up บอกสุขภาพเราได้อย่างไร, 
Workshop “การปลูกผักปลอดสารพิษ” และ
การออกก าลังกายแบบตาราง 9 ช่อง 

- จัดอบรมความรู้ “เงินทองต้องวางแผน” 
ให้แก่พนักงานเพื่อสามารถวางแผนการเงิน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ มนุษย์
เงินเดือนก็มั่งคั่งได้, บริหารการเงินหลัง
เกษียณ, พื้นฐานการลงทุนในกองทุนรวม 

- จัดงาน Staff Party  สังสรรค์ปีใหม่  เพื่อตอบ
แทนพนักงานที่ทุ่มเทท างานกันมาตลอดปี
และเป็นการผ่อนคลายในการท างาน ให้
พนักงานได้ร่ืนเริงสังสรรค์ร่วมกัน 

- จัดกิจกรรม Bhappy3 ตอน “ร่วมใจสานต่อ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสานต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านนาอิสาน จ.ฉะเชิงเทรา  โดยรับ
สมัครพนักงานที่มีจิตอาสาในกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้
พนักงานมีจิตใจช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน  โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ระบายสี
ผนัง และท ากระปุกออมสินไม้ไผ่ 

- จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาจารึกบ าเพ็ญบุญ
ตามรอยพระบาทพระตถาคตฯ ณ สังเวชนีย
สถานประเทศอินเดียและประเทศเนปาล เป็น
ปีที่ 4  เพื่อให้เข้าถึง และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น  เกิดความสงบทาง
จิตใจ สามารถน ามาปรับใช้ให้ด าเนินชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีสติ อีกทั้ง



56-1-59 

หน้า 111 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกันตลอด 9 วัน 9 คืน ท าให้เกิดความ
เข้าใจ และให้อภัยแก่กันได้ ลดช่องว่างของ
แต่ละคน น ามาซึ่งการท างานที่ราบร่ืนยิ่งขึ้น  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 60 คน 

- จัดกิจกรรม “สปาใจ” ที่สถานปฏิบัติธรรม
ภายนอกบริษัทฯ เพื่อฝึกปฏิบัติสมาธิ สงบ
จิตใจ จ านวน 4 รุ่น  

- จัดกิจกรรม “พุทธวจน” การฟังธรรม ฝึก
สมาธ ิ ที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 2 รุ่น  

- จัดกิจกรรม “จิบน้ าชาสนทนาธรรม” 
แลกเปลี่ยน สนทนาทางธรรม ที่ส านักงาน
ใหญ่ จ านวน 6 คร้ัง 

- บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพใน
งานท าบุญทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล 

- จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่ให้พนักงาน
เก็บออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยพนักงาน
สามารถเลือกอัตราสะสมได้สูงสุด   15% 

- มีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงานในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าตลาด เพื่อช่วยเหลือ
พนักงานในเหตุที่จ าเป็น ได้แก่ สร้างบ้าน ซื้อ
ที่อยู่อาศัย และเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ค่า
รักษาพยาบาลของบิดา มารดา บุตร คู่สมรส 

- จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และฆ่าเชื้อรา 
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในอากาศใน
สถานที่ท างานของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้ที่ท างานสะอาด ปลอดภัย 

-    จัดให้ในแต่ละชั้นของส านักงานบริษัทฯ มี
พื้นที่โล่ง โปร่งสบาย สวยงาม เหมาะส าหรับ
พักคลายเครียดจากการท างาน หรือสังสรรค์
ระหว่างพนักงานด้วยกันในเวลางาน          
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พักกลางวัน และพักเบรกเวลา 15.00 น. โดยมี
บริการเคร่ืองดื่มฟรีตลอดทั้งวัน ได้แก่ น้ าดื่ม
ที่ผ่านเคร่ืองกรองอย่างดี ชา กาแฟ  เคร่ืองดื่ม
สมุนไพรน้ าเก๊กฮวย 

 
การพฒันาผลติภัณฑ์และนวตักรรม 
ด้วยความตระหนักและใส่ใจลูกค้าในทุกย่างก้าว  บริษัทฯ จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 

ขึ้นมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการท างาน เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบันและเกิดประโยชน์แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภคให้สามารถตอบสนองความต้องการ

และได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยในปี 2559  บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และนวัตกรรม

การบริการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ประกันภัยรถยนต์ BKI Telematics  

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Telematics ซึ่งเป็นนวัตกรรมอัจฉริยะที่
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความปลอดภัย  โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถแจ้งต าแหน่งรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย
ด้วยระบบ GPS  นอกจากนี้  ยังมีบริการด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การบันทึกการใช้งานรถยนต์ การแจ้งเตือนเมื่อ
รถยนต์ออกนอกพื้นที่ที่ก าหนด การแสดงรายงานการขับขี่ และการประมวลผลการขับขี่ออกมาเป็น
คะแนน 

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ยกระดับการพัฒนารูปแบบใหม่ในโครงการ BKI Telematics ภายใต้
ชื่อโครงการใหม่ว่า  “Pay As You Drive (PAYD)”  ด้วยการมอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุให้แก่
ลูกค้า  ซึ่งเป็นส่วนลดพิเศษที่ค านวณจากระยะทางการใช้รถยนต์ตามที่ก าหนด  สูงสุดถึง 20% ที่เพิ่มเติม
จากส่วนลดปกติ  ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์   ทั้งนี้ โครงการ    
Pay As You Drive หรือ PAYD จะมอบอัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุแก่ลูกค้าที่ท ากรมธรรม์
ใหม่ หรือต่ออายุกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2559  เป็นต้นไป  โดยลูกค้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตลอด
อายุปีกรมธรรม์ หรือไม่น้อยกว่า  9  เดือน และเมื่อลูกค้าได้ท าการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทฯ 
ในปีถัดไปจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามระยะทาง 

 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Happy Valentine 

 กรุงเทพประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  PA Happy Valentine  ซึ่งให้
ความคุ้มครองการบาดเจ็บ  การสูญเสียอวัยวะ การเสียชีวิต ที่เกิดจากอุบัติเหตุ  และความคุ้มครองเพิ่มเติม
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  พร้อมรับตุ๊กตาหมี  ด้วยเบี้ยประกันภัย 800 บาท  โดยบริษัทฯ 
จ าหน่ายกรมธรรม์ดังกล่าว  ระหว่างวันที่ 8-29  กุมภาพันธ์ 2559  ณ BKI Care Station  จุดบริการด้าน
ประกันภัยของกรุงเทพประกันภัยในห้างสรรพสินค้า  17  สาขาในกรุงเทพฯ  และปริมณฑล 
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 บริการเคลมรถรูปแบบใหม่ Tele-Photo Claim     

  กรุงเทพประกันภัยค านึงถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน   จึงได้พัฒนารูปแบบของการ 
เคลมรถยนต์ให้เข้าถึงและตรงใจลูกค้าด้วย   Tele-Photo Claim  ผ่านสมาร์ตโฟน  ซึ่งเป็นวิธีการเคลม
สินไหมทดแทนรถยนต์รูปแบบใหม่  ที่ช่วยให้ลูกค้าอุ่นใจและได้รับความสะดวกสบาย เมื่อรถของลูกค้า
เกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณี สามารถแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1620  เจ้าหน้าที่จะแนะน าให้ใช้วิธี 
Tele- Photo Claim  ซึ่งเป็นการติดต่อรับ-ส่งเร่ืองการเคลมรถผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หรือช่องทางอ่ืนๆ 
เช่น อีเมล ตามที่ลูกค้าต้องการและสะดวก  ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ดังนี้ 

1. ลูกค้าถ่ายภาพชิ้นส่วนรถที่เสียหายส่งให้เจ้าหน้าที่    เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณารายการและ

ระดับความเสียหายแก่ลูกค้าเป็นไปอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และลดปัญหาการแจ้งรายการซ่อมเพิ่มเติม

ภายหลัง 

2. หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งหลักฐานการแจ้งซ่อมรถให้แก่ลูกค้าผ่าน 

แอปพลิเคชันไลน์ หรือช่องทางที่ลูกค้าต้องการ และสามารถน ารถเข้าอู่ซ่อมได้ทันที 

 แอปพลิเคชัน BKI iCare เพิ่มบริการใหม่  

กรุงเทพประกันภัยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ ตลอดจนบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้า
มั่นใจและอุ่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในทุกย่างก้าว  โดยล่าสุดได้เพิ่มการบริการด้านการรับ
ประกันภัยในแอปพลิเคชัน BKI iCare ได้แก่  การส่งภาพถ่ายรถยนต์เพื่อประกอบการตรวจสภาพรถ และ 
การท าเคลมรถยนต์ออนไลน์ i-Claim  เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยขั้นตอน
ง่ายๆ  ดังนี้  

การส่งภาพถ่ายรถยนต์เพื่อประกอบการตรวจสภาพรถ  
1. ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ท าประกันภัยรถยนต์กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  และจัดส่ง

ภาพถ่ายรถยนต์เพื่อการตรวจสภาพรถด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน BKI iCare 

2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จัดส่งเลขอ้างอิงเพื่อน าไปประกอบการส่งภาพถ่ายผ่านทางอีเมลและ 

SMS   

3. เมื่อได้รับเลขอ้างอิงแล้ว   ลูกค้าเข้าแอปพลิเคชัน   BKI iCare  เลือกฟังก์ชั่น  “ตรวจสอบ

สภาพรถ”    

4. ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ได้รับจากบริษัทฯ  แล้วท าการถ่ายภาพรถยนต์ส่วนต่างๆ  ตามที่ระบุไว้

ในแอปพลิเคชัน พร้อมกดส่งข้อมูล ระบบจะส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ ทันที  

 โดยหลังจากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป ซึ่ งคาดว่าการบริการดังกล่าวนี้จะช่วยอ านวยความสะดวกให้ลูกค้าในเร่ืองการ
ประหยัดเวลานัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  เพื่อตรวจสภาพรถยนต์  
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 การท าเคลมออนไลน์ i-Claim  
 เมื่อลูกค้าเลือกเมนู  “Claim”  จะพบกับฟังก์ชั่น “ท าเคลมออนไลน์”  (i-Claim) ที่เปิดให้บริการ 
เคลมรถยนต์ออนไลน์  ซึ่งมีเพียง  6  ขั้นตอนง่ายๆ  โดยระบุข้อมูลที่จ าเป็นได้แก่   1. กรมธรรม์รถยนต์    
2 .ข้อมูลของผู้แจ้ง  3.ข้อมูลของผู้ขับขี่  4.รายละเอียดการเกิดเหตุพร้อมถ่ายรูปชิ้นส่วนรถบริเวณที่ได้รับ
ความเสียหาย  5.เลือกศูนย์ซ่อม  6.ตรวจสอบรายละเอียด   แล้วส่งข้อมูลแจ้งเคลมได้ทันที  
 ทั้งนี้ บริการ i-Claim  เป็นบริการส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่สามารถแจ้ง   
เคลมได้เฉพาะในกรณีที่รถที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูกและมีหลักฐานความรับผิดจากคู่กรณี และ/หรือ ใน
กรณีที่รถที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดและไม่มีคู่กรณีที่จะต้องรับผิดชอบ  โดยจ ากัดความเสียหายไม่เกิน 6 
ชิ้นงาน  และสามารถแจ้งรายละเอียดการเกิดเหตุได้ไม่เกิน  4  เหตุการณ์ 

 เปิดตัวโครงการปลอบใจคนชน    

กรุงเทพประกันภัย  ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส  เพิ่มทางเลือกของการท าประกันภัยรูปแบบใหม่ 
โดยการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  ภายใต้ชื่อ โครงการปลอบใจคนชน  ที่มุ่งเน้นการบรรเทา
ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุในแบบของเงินชดเชย  ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยโครงการปลอบใจ
คนชน ได้ที่ช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยจุดเด่น
ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ก็คือ  การแบ่งเบาภาระจากผลกระทบการเกิดอุบัติเหตุการใช้รถยนต์   ด้วยเงิน
ชดเชยสูงสุดถึง  220,000  บาท   ค่าเบี้ยประกันภัยเพียงปีละ 750 บาท   
  ทั้งนี้ โครงการปลอบใจคนชน  ไม่ใช่เป็นการประกันภัยรถยนต์  แต่จะให้ความคุ้มครองจาก
อุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ (สูงสุดไม่เกิน 7 คน)  โดย
กรณีที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน  จะได้รับเงินชดเชยรายได้รายวัน  วันละ 1,000 บาท/คน  ไม่เกิน 30 
วันต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง  และเงินชดเชยค่าซ่อมรถยนต์ 5,000 บาท/ครั้ง  สูงสุดไม่เกิน  2 คร้ังต่อปี  ด้วย
ขั้นตอนการเคลมที่ไม่ยุ่งยาก  โดยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  เพียงลูกค้าโทรศัพท์มาแจ้งเคลมที่บริษัทฯ  เท่านั้น ไม่
ต้องรอเจ้าหน้าที่ส ารวจอุบัติเหตุไป ณ จุดเกิดเหตุ  และลูกค้าสามารถเบิกเงินชดเชย เพียงแสดงใบเสร็จค่า
ซ่อมรถที่มีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป  หรือใบเสร็จหลักฐานการเป็นผู้ป่วยในมาแสดง  ก็จะได้รับเงิน
ชดเชยตามเงื่อนไขทันที 

 เพิ่มพันธมิตรขายประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ 

 กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับบริษัท Frank.co.th  หรือ อี ไดเรค ไทยแลนด์ จ ากัด เพิ่มช่องทางการ
ขายประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์   Frank.co.th  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผู้บริโภคที่
ต้องการซื้อประกันภัยรถยนต์จากบริษัทกรุงเทพประกันภัยให้สามารถซื้อประกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ผ่าน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. แจ้งข้อมูลรถยนต์  2. เลือกแผนประกัน และ  3. ช าระเงินพร้อมรับความคุ้มครอง
ทันที 
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 ขยายช่องทางช าระเบี้ยประกันภัยผ่าน “easyBills”  

 กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จ ากัด  เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าในการ
ให้บริการการช าระเบี้ยประกันภัยผ่านระบบ Mobile Payment ภายใต้แอปพลิเคชัน “easyBills” ช่องทางที่
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิตัล  ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยที่ได้ระบบมาตรฐาน 
PCIDSS Level 1 ซึ่งเป็นความปลอดภัยในระดับสูงสุด  ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก โดยเมื่อดาวน์โหลดและ
เข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน easyBills แล้ว  เลือกประเภทประกันภัย และเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ 
ได้แก่  จ่ายประกันภัยปีต่ออายุ  หรือจ่ายประกันภัยปีแรก  โดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน   ทั้ง
เลขกรมธรรม์  เลขบัตรประชาชน  เลขใบเสร็จชั่วคราว  และจ านวนเบี้ยประกันภัย หรือจะเลือกสแกน
บาร์โค้ดที่จะช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลายิ่งขึ้น  พร้อมใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อเข้าสู่ระบบของการช าระเงิน 
โดยระบบจะส่งหลักฐานการช าระเงินผ่านทางอีเมลให้แก่ลูกค้า   นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกฟังก์ชั่น
บันทึกบัตรเครดิตได้เมื่อเชื่อมต่อกับบัญชีเฟสบุ๊ค   ซึ่งสามารถเลือกตรวจสอบรายการการช าระเงิน
ย้อนหลัง หรือจะเพิ่มประเภทที่ใช้จ่ายเป็นประจ าในรายการโปรด   เพื่อความรวดเร็วในการช าระเงินคร้ัง
ต่อไป  
 
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า 

 การเปิดเผยข้อมูล  

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านช่องทางการ
สื่อสาร ได้แก่   วารสาร BKI News, email, รานงานประจ าปี ,  เว็บไซต์ bangkokinsurance.com และ 
Facebook กรุงเทพประกันภัย  เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ  ได้อย่างต่อเนื่อง
และตลอดเวลา  อาทิ  ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน  ผลิตภัณฑ์ใหม่  สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ   

ส าหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจท าประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทต่างๆ  หรือการตรวจสอบเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ bangkokinsurance.com  เพื่อการ
พิจารณารายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจท าประกันภัยได้ทันทีอีกด้วย 

 การรับเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ  

  บริษัทฯ  ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานศูนย์ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในการท าหน้าที่รับเร่ือง
ร้องเรียน  รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคู่ค้า   ภายใต้การบริหารตาม
มาตรฐานสากล  ISO 9001:2008  โดยสามารถรับเร่ืองร้องเรียนได้ทุกช่องทาง  และจะมีการจัดท ารายงาน
การร้องเรียนจากลูกค้า (External Customer Complain  Report)  แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
รวมทั้งศูนย์ควบคุมคุณภาพยังท าหน้าที่โทรศัพท์ติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่
ได้รับบริการจากกรุงเทพประกันภัย  เพื่อน าข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพ  พร้อมกับพัฒนา
กระบวนการท างานและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด   
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 การป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลบัตรเครดิต 

          เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าเบี้ยประกันภัย  บริษัทฯ 
จึงได้ด าเนินมาตรการป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลบัตรเครดิต  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษา
ข้อมูลบัตรเครดิต PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)  ที่ก าหนดโดยกลุ่มบริษัทผู้
ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ของโลก  เช่น Visa, Mastercard, JCB  ซึ่งภายใต้มาตรฐานนี้   บริษัทฯ 
จะต้องด าเนินมาตรการต่างๆ  เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้อย่าง
เคร่งครัด ปลอดภัย  และจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้  เช่น 
ก าหนดระดับสิทธิของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิต  การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของ
พนักงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลบัตรเครดิต  การจัดเตรียมพื้นที่หวงห้ามเพื่อเก็บรักษาเอกสารที่มีข้อมูล
บัตรเครดิต  ตลอดจนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางระบบ
คอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะครอบคลุมในทุกช่องทางที่ลูกค้าใช้บัตรเครดิต
ช าระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยที่เคาน์เตอร์ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงเทพ หรือช าระผ่านทางอินเทอร์เน็ต  
 
การด าเนินการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ  ให้ความส าคัญในเร่ืองการการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม   ชุมชน  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า  อีกทั้งยังตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของพนักงานในองค์กร  จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
ตามหลักการและข้อก าหนดตามกฎหมาย ดังนี้ 

1. การจัดการด้านพลงังาน 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการจัดการด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน  จึงได้ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงาน  และจัด
กิจกรรมลดการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพลังงานปี 2555  โดยมุ่งเน้นที่การ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรให้ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อการประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ตรวจสอบควบคุมการใช้พลังงาน 

คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน  ด าเนินการและประสานงานการท างานตามนโยบายให้
บรรลุผลส าเร็จโดยได้รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
พลังงานอย่างมีส่วนร่วม  มีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 
2559  บริษัทฯ  ได้มีโครงการเพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนดังน้ี 

1.1 โครงการเปลี่ยนการใช้หลอดไฟแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ที่
บริเวณห้องน้ าภายในอาคาร  สามารถลดการใช้พลังงานลงได้  292  kw/week  
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1.2  ศึกษาโครงการประหยัดพลังงาน  ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้  3  ด้าน  
1.2.1 ศึกษาโครงการเปลี่ยนชนิดหลอดไฟจากฟลูออเรสเซนต์เป็น  LED  ชั้นส านักงาน    

กรุงเทพประกันภัย 
1.2.2 ศึกษาโครงการติดต้ัง ระบบ VSD  ของระบบปรับอากาศ 
1.2.3 ศึกษาโครงการติดต้ัง ระบบ VSD  ของระบบเติมอากาศและระบายอากาศ 

 2. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  
การบริหารจัดการเร่ืองน้ าและคุณภาพน้ า บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพน้ าใน

การกักเก็บ และเพิ่มคุณภาพน้ าดื่ม  โดยติดตั้งเคร่ืองกรองน้ าดื่มอย่างเพียงพอ และมีการบ ารุงรักษาเปลี่ยน
อุปกรณ์การกรองอย่างสม่ าเสมอ  พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค  ตามมาตรฐานการประปา
นครหลวงตามรอบการตรวจอย่างเคร่งครัด  และมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ าเป็นประจ าวันเพื่อ
ความคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ าให้เหมาะสมและไม่สูญเปล่า  การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายใน
ส านักงาน ปีละ 2 คร้ัง  ให้มีค่ามาตรฐานกรมสาธารณสุขและป้องกันโรค  ทั้งนี้เพื่อสามารถป้องกันและ
แก้ไขกรณีมีความเสี่ยงเกิดขึ้น 

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  มีการตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  และคุณภาพน้ าเสียให้มีค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกท่อระบายน้ า
สาธารณะ  พร้อมทั้งส่งรายงานประจ าเดือนต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย  เพื่อให้การบ าบัดน้ า
เสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา  

3. การบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ 

  บริษัทฯ ได้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในส านักงานเป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง  เพื่อให้แน่ใจว่า
สภาพอากาศภายในส านักงานอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด  นอกจากนี้ยังได้ท าการเลือกใช้อุปกรณ์
ส านักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้เคร่ืองถ่ายเอกสาร และ เคร่ือง  Multifunction ที่ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ  และฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศต่างๆ เป็นประจ า  เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการระบบคุณภาพอากาศ   เพื่อให้คุณภาพ
อากาศในส านักงานเป็นไปตามมาตรฐาน  

 4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
       บริษัทฯ ได้เห็นการจัดการ  5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)  เป็นส าคัญ 

จึงได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ 5ส  อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะและการใช้
ทรัพยากรส านักงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อลดปริมาณขยะจากส านักงาน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อมลภาวะและบรรยากาศในสถานที่ท างาน  อีกทั้งยังได้จัดหาถังขยะเพื่อด าเนินการแยกขยะตาม
ประเภทต่างๆ ก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะเปียก เช่น อาหาร เคร่ืองดื่ม เพื่อสามารถน า
ขยะหรือวัสดุที่ยังสามารถใช้งานได้น ากลับไป reuse และ/หรือ ขายวัสดุ recycle ให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป 
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  5. การบริหารจัดการด้านการป้องกนัเหตุ 

  นอกจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความส าคัญถึงความปลอดภัยของ
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้บริการภายในอาคารเป็นส าคัญ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใต้การ
ดูแลของบริษัทฯ  มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก ากับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

5.1 จัดท าแผนการบ ารุงรักษา / ตรวจสอบเคร่ืองจักรระบบไฟฟ้า  ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้  ระบบ
ดับเพลิง  และระบบอ่ืนๆ อย่างเคร่งครัด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุภายใน
อาคาร 

             5.2 จัดตั้งทีมกู้ภัยฉุกเฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการระงับเหตุเบื้องต้น
และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ 

5.3  จัดอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานทั่วไป 
5.4  จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
5.5  ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นประจ าทุกปี 
5.6  ฝึกอบรมการป้องกันตนเองจากไฟไหม้และแผ่นดินไหว 

 
การร่วมพฒันาชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  ยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถวัดผลได้   เพื่อฟื้นฟูชุมชนให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว  เพื่อให้สังคมโดยรวมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
เติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ในปี 2559  บริษัทฯ ได้มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข  
บรรเทาสาธารณภัย  การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ด้านการศึกษา 
สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 - สนับสนุนทุนในมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางวิชาการได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ
จนถึงขั้นสูงสุด เพื่อน าความรู้กลับมาท าคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป 

- สนับสนุนทุนในมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ  เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม  
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- สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น  เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท  เพื่อเป็นทุนการศึกษาของ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์  
 

โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกนัภัย ระดับอุดมศึกษา  
บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็น

ประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษารวม 498 ทุน คิดเป็นเงินทุนการศึกษา 
85,236,700 บาท โดยในปี 2559 ได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 23 เป็นจ านวน 25 ทุน ซึ่ง
เป็นทุนส าหรับค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนทุน โดยได้จัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนทุนดังนี้ 

- ค่ ายอาส าพัฒนาชนบท    เป็ นกิ จกรรมที่ จัดขึ้ น เพื่ อส่ ง เส ริมให้นั ก เรียนทุนมู ลนิ ธิ              
กรุงเทพประกันภัยมีจิตอาสาพัฒนาช่วยเหลือสังคม  โดยในปีนี้  นักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัยจ านวน 61 
คน ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบอาคารห้องสมุด ทาสีอาคาร ฯลฯ และ บริษัทฯ ได้มอบทุนสร้างห้องสมุด
และมอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน  เป็นมูลค่า 309,000 บาท  ณ โรงเรียนโนนทับช้าง อ.วานรนิวาส  จ.
สกลนคร  เมื่อวันที ่ 8-9  มิถุนายน  2559   

- ค่ายธรรมะ โดยนักเรียนทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย 67 คน ร่วมกันท าบุญตักบาตร ฝึกนั่ง         
สมาธิ และบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลืองานของวัด ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 13-15 
กรกฎาคม 2559 

 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
บริษัทฯ ได้สนับสนุนต ารา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ให้แก่  โรงเรียนในโครงการส่งเสริม

การอ่านซึ่งสังกัด  สพป.มุกดาหาร  และ สพป.สกลนคร  เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จ านวน 102 โรงเรียน คิด
เป็นมูลค่า 1,741,200 บาท   

 

ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน 
  บริษัทฯ ได้จัดท าหมวกนิรภัย จ านวน 350 ใบ มอบให้แก่นักเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัด
ช่องนนทรี โรงเรียนสวนลุมพินี และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ   ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกับอาคารกรุงเทพประกันภัย  ภายใต้โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กรของ
ภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น   ประโยชน์ของการสวม
หมวกนิรภัย  การใส่ใจและใช้สติในการใช้รถใช้ถนน  
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสู่กิจกรรมจิตสาธารณะ 
  บริษัทฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ส่งมอบโครงการส่งเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสู่
กิจกรรมสาธารณะ สร้างโรงเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ และระบบน้ าดื่ม ให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ตาเอ็ม อ.น้ าขุ่น จ.อุบลราชธานี  ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 250,000 บาท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 
 

ด้านสาธารณสุข 

โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนที ่ 
 บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  โดยผู้บริหารของบริษัทฯ  แพทย์  และพยาบาล
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ด าเนินโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจ าทุกปี มาตั้งแต่ปี 2531 จวบ
ถึงปัจจุบัน  โดยมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร  ที่ขาดโอกาส
ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น  ส าหรับในปี 
2559 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ออกให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่  ณ โรงพยาบาลพระ
อาจารย์แบนธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร และวัดสวนป่าริมธาร อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยผู้รับบริการ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมมอบสิ่งของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็น  โดยมีชาวบ้านมารอรับการรักษา
จ านวนกว่า 6,300 คน 
สมทบทุนช่วยผ่าตัดเด็กหัวใจพกิารแต่ก าเนิด 

 บริษัทฯ มอบเงินสมทบทุนในโครงการ “รักษ์ใจไทย” ของมูลนิธิโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เพื่อ
ช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดส าหรับผู้ด้อยโอกาส โดยในนาม บมจ. กรุงเทพประกันภัย ร่วม
สมทบทุน 30,000 บาท มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย 100,000 บาท และมูลนิธิชัย -นุชนารถ โสภณพนิช 
100,000 บาท  
 

ด้านบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

  ในปี 2559 บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ดังนี้ 

- ร่วมมอบถุงยังชีพและน้ าดื่มจ านวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

ผู้ประสบภัยน้ าท่วมในพื้นที่ ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา   

- บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ส านักงานตัวแทนคุณธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ และ

กองทัพบก สังกัดมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่น าน้ า

ดื่ม จ านวน 3,600 ขวด มอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ าท่วม 

ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  
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- พนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัย และตัวแทนประกันวินาศภัยในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกันลง

พื้นที่น าน้ าดื่มและอาหารแห้ง   ไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  ในพื้นที่        

อ.ทุ่งสง และ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อ.เขาชัยสน  อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.ควนขนุน      

จ.พัทลุง  

- บริษัทฯ ร่วมมอบข้าวสาร 700 กิโลกรัม ให้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือน้ าท่วมใต้ สถานีโทรทัศน์ไทยพี

บีเอส  เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป 

 
ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ  Bhappy3 

 โครงการ Bhappy3  เป็นโครงการที่กรุงเทพประกันภัย  โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  และกรุงเทพ

ประกันชีวิต ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 3 องค์กร  ได้มีส่วนร่วมท า

กิจกรรมต่างๆ  เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์

อันดีระหว่างพนักงานขององค์กร  โดยในปี 2559 ได้จัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3” คร้ังที่ 9 

ตอน ร่วมใจสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง น าโดยคณะผู้บริหารและกลุ่มพนักงานจิตอาสาของทั้ง 3 บริษัท 

รวมกว่า 200 คน  ร่วมกันปลูกต้นไม้  วาดภาพระบายสีผนังอาคาร ท ากระปุกออมสินให้แก่เด็กนักเรียน 

พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและเงินสนับสนุน 390,000 บาท และข้าวสารจ านวน 350 กิโลกรัม ให้แก่

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน จ.ฉะเชิงเทรา  
 

โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน 

บริษัทฯ  ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้านจังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งริเร่ิมมาตั้งแต่ ปี 
2538 จนถึงปัจจุบัน  โดยฝึกอบรมชาวบ้านท างานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่อกก ผ้าขาวม้า    
ทอมือสีธรรมชาติ  พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาวิธีการผลิต  จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาด
รองรับสินค้า  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อันน าไปสู่การมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  โดยบริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการเป็นจ านวนเงินปีละ 
1,365,000 บาท  และในปี 2559 ได้จัดอบรมเทคนิค Decoupage บนตะกร้า Admit Kit  ให้กลุ่มแม่บ้าน
หัตถกรรมบ้านโนนสังข์ศรี  จ.มุกดาหาร และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี  เพื่อสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าและใช้เวลาว่างให้เกิดเป็นประโยชน์  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  21 คน  
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สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์  
บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน โดย

การมอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ต้นไม้และการปลูกป่า  รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนๆ 
พร้อมส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเน่ือง ส าหรับในปี 2559  บริษัทฯ ได้
สนับสนุนเงินจ านวน 150,000 บาท  และมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่
และสมาชิกของมูลนิธิในการท ากิจกรรมต่างๆ รวม 3 ครั้ง 
 

โครงการ LOST AND FOUND ของหายได้คืน  

บริษัทฯ  สนับสนุนโครงการ  “LOST  AND  FOUND  ของหายได้คืน”  ของสถานีวิทยุ สวพ.
FM 91  เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน   รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนท าความดีและมีจิตอาสาในการเก็บของมีค่าต่างๆ ได้ แล้วส่งคืนเจ้าของ  คิดถึงใจเขาใจเรา หาก
สิ่งของนั้นๆ  ของเราหายไป   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพประกันภัยที่ส่งเสริมและมุ่งเน้นให้
พนักงานในองค์กรยึดมั่น  การให้บริการด้วยแนวคิด  “ใจเขา ใจเรา” ตลอดมา  อีกทั้งบริษัทฯ ยังเห็น
ความส าคัญของโครงการดังกล่าว  ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างก าลังใจและเห็นคุณค่าของคนดีใน
สังคม ซึ่งจะเป็นพลังต่อยอด  ในการท าความดีให้ขยายวงกว้างไปยังผู้อื่นต่อๆ ไปอย่างไม่สิ้นสุด  

 

สนับสนุนข้าวสารหอมมะลเิพ่ือเกษตรกร  

 บริษัทฯ  ได้ร่วมสนับสนุนการซื้อข้าวสารหอมมะลิจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยตรง ตาม
โครงการประกันภัยให้ข้าวเป็นของขวัญ โดยบริษัทฯ ได้น าไปมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ 

-  มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ าพุ จ านวน 2,000 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการบริโภคส าหรับผู้ป่วยที่

มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) หรือติดเชื้อไวรัส HIV และเด็กก าพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยการติด

เชื้อดังกล่าว   

-  สถานสงเคราะห์เด็กก าพร้ายากจน วัดโบสถ์วรดิตถ์ ซึ่งเป็นสถานที่พักพิงของเด็กก าพร้าและ
ด้อยโอกาสทางการศึกษากว่า 300 คน จ านวน 1,000 กิโลกรัม  ณ วัดพระบาทน้ าพุ อ.เมือง        
จ.ลพบุรี และวัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  

-  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่มีอยู่ทั่วประเทศ ณ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
กรุงเทพฯ 
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ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม  
โครงการสปาใจ  
  กรุงเทพประกันภัย  ได้ส่งเสริมพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญ
สมาธิภาวนา  เพื่อสร้างความสุข  และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดย
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นทั้งหมด 6 คร้ัง  ได้แก่ ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่อง
ชีวิต  สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา จ านวน 4 คร้ัง ณ ศูนย์ปฏิบัติพุทธวจน คลอง 4  จ.ปทุมธานี จ านวน 1 
คร้ัง และ ณ ศูนย์ปฏิบัติสมาธิพุทธวจนบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จ านวน 1 ครั้ง  
 

โครงการจิบชา สนทนาธรรม 
  บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการสารพันธรรมะ  ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วม
ศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่น่าสนใจ หลักธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์โดยละเอียด  ในรูปแบบการ
สนทนาธรรมและนั่งสมาธิ  ด้วยการจัดโครงการจิบชา สนทนาธรรม  ขึ้นในปี 2559 เป็นประจ าทุกเดือน 
เดือนละ 1 ครั้ง   
 

ทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล 
  ผู้บริหารของบริษัทฯ   พร้อมด้วยพนักงาน   ตัวแทน และคู่ค้า  ได้ร่วมกันท าบุญทอดผ้าป่า      
มหาบังสุกุลประจ าปี 2559  ณ วัดวังเพิ่ม - พระภาวนา ที่บ้านโศกน้อย  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี
ยอดร่วมท าบุญจากผู้มีจิตศรัทธา  รวมทั้งสิ้น 1,432,991 บาท  
 

โครงการในวาระพิเศษ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย 
เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัท  กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  ครบวาระ 70 ปี  แห่งการ

ด าเนินงานในปี 2560  บริษัทฯ  จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ   ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านสุขอนามัยที่ดี   เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม
ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง  มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น  ซึ่งโครงการและกิจกรรมพิเศษนี้มีแผนการด าเนินงาน
ตั้งแต่ปี 2559 - 2560 นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ  ที่ด าเนินการอยู่เป็นประจ าทุกปี 
 
1. โครงการน้ าดื่มสะอาดเพื่อน้อง โดยการมอบเครื่องกรองน้ าดื่มให้แก่โรงเรียน 

บริษัทฯ  จัดโครงการน้ าดื่มสะอาดเพื่อน้อง  ด้วยการเข้าไปติดตั้งระบบเคร่ืองกรองน้ าดื่มให้แก่
โรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่มีน้ าดื่มที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขอนามัยที่
ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายจะด าเนินการติดต้ังให้ครบ 70 โรงเรียน  
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2. โครงการห้องน้ าสะอาดเพื่อน้อง โดยการจัดสร้างห้องน้ าให้แก่โรงเรียน 
  บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานความสะอาดของห้องน้ าของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
ให้ได้มาตรฐาน   เพื่อสร้างค่านิยมและกระตุ้นให้นักเรียนและเยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ห้องน้ าอย่าง    
ถูกวิธ ี โดยเน้นพัฒนาด้านความสะอาด  ความเพียงพอ  และความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี  ด้วยการ
จัดสร้างห้องน้ าให้แก่โรงเรียน  โดยตั้งเป้าหมายจะด าเนินการสร้างห้องน้ ารวมจ านวน 70 โรงเรียน 

 
3. โครงการสนับสนุนการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร 
  บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดินให้แก่โรงพยาบาลสกลนคร     
จ.สกลนคร จ านวน 35,000,000 บาท  เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ จ.สกลนคร  และพื้นที่
ใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึง 
 
4. โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ 
  ในวาระพิเศษ 70 ปี  กรุงเทพประกันภัย  บริษัทฯ ยังคงด าเนินโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ในพื้นที่ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข  โดยบริษัทฯ น าคณะผู้บริหาร  ร่วมกับ
คณะแพทย์และพยาบาล  โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  ให้บริการทางการแพทย์ และมอบสิ่งของเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นให้แก่ผู้มารับบริการ   

 

5. โครงการมอบเคร่ืองช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทัว่ประเทศ   
  ด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า  ในปัจจุบันโรงพยาบาลหลายๆ  แห่งทั่วประเทศยังคงขาดแคลน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญ  โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะ
ช่วยพยุงร่างกายให้ก้าวข้ามช่วงเวลาวิกฤตไปได้  และเพื่อต่อยอดทางการรักษาให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต
ได้ตามปกต ิ บริษัทฯ  จึงได้จัดโครงการมอบเคร่ืองช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลประจ าจังหวัดต่างๆ ทั่ว
ประเทศ  โดยปี 2559 ได้มอบเคร่ืองช่วยหายใจ  รวมจ านวน 5 เคร่ือง  ให้แก่ โรงพยาบาลชัยภูมิ 
โรงพยาบาลอุดรธานี  และโรงพยาบาลสกลนคร  และเตรียมมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560 

 

6. สนับสนุนมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
  ในปี 2559  บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินจ านวน 1 ล้านบาท  ให้แก่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  ในโครงการหน่วยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ 
และได้น าพนักงานจิตอาสา  ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  มอบ
อุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ อาทิ รถเข็นส าหรับคนพิการ  อุปกรณ์ช่วยเดิน  รถโยกส าหรับคนพิการ 
อุปกรณ์เสริมข้อเท้า  และเคร่ืองประคองหลัง  แก่ผู้พิการที่มารับบริการจ านวน 350 คน  เพื่อถวายเป็น



56-1-59 

หน้า 125 
 

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอ าเภอ     
แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
 
7. สนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
  บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุน จ านวน 1,000,000 ให้แก่มูลนิธิยุวสถิรคุณ  เพื่อใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมตามแนวพระราชด าริ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของครูเร่ือง
นวัตกรรมการเรียนรู้  และบูรณาการความรู้คู่ความดี เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน          

 
8. โครงการกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 70 ปี กรุงเทพประกันภัย  
   บริษัทฯ  ได้จัดท าแพกเกจกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง  โดยจะสะสมเงินส่วนหนึ่งจากรายได้
การขายประกันภัยโรคมะเร็งดังกล่าว  เพื่อสมทบทุนให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การด าเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติต่อไป 

 
9. โครงการอุปสมบทหมู่  
     บริษัทฯ ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ศึกษาพระธรรมวินัยและ
แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ช่วยท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไป โดยผู้บริหาร
และพนักงานได้เข้าอุปสมบท  รวมจ านวน 33 คน  ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก  

กิจกรรมทั้งหมดนี้  เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัย   
ที่มีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายเดียวกัน   คือ  เพื่อให้สังคมโดยรวมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  ภายใต้การส่งเสริม  การสนับสนุนของบริษัทฯ  เพื่อให้พนักงานค านึงถึง   
“ใจเขา ใจเรา” และเป็นคนที่มีคุณภาพ   เคียงคู่คุณธรรม  และเรายังเชื่อมั่นว่าการด าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ลูกค้า  คู่ค้า  ผู้ถือหุ้น  คู่แข่ง  พนักงาน  และคนในสังคมนั้น เป็น
พื้นฐานส าคัญที่จะน าพาให้องค์กรและธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
10. โครงการร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย    
  คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ  ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิต 
สภากาชาดไทย  พร้อมทั้งยังเชิญชวนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งด าเนินการโดยสาขาของ  
บริษัทฯ  ที่มีอยู่ 34 สาขา  ร่วมบริจาคโลหิต  เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศ  และส่วนหน่ึงให้เก็บส ารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายในการรับบริจาคโลหิต 
7,000,000 ซีซ ี
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

11.1 ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษา
ไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง  ซึ่งช่วยให้การด าเนินงานของบริษัทฯ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่   4/2559  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย  ได้ท าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์   ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและท าหน้าที่ในการก ากับ

ดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการ

และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การก ากับ
ดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ  พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงต่างๆ 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. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุม
ภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
บุคคลที่รับผิดชอบ  ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว  มีความเห็นเป็นเอกฉันท์
ว่า  บริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม  ไม่มี
ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน  มีการควบคุม ดูแลการป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม
แบบประเมินฯ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นเป็น
เอกฉันท์ เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ คือ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคลากรอย่าง
เพียงพอที่จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
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 11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายวิ เชียร โมลีวรรณ  ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  คุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่
จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ   อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของนางสาวอุมาพร หวลบุตตา 

การแต่งตั้ง ถอดถอน  และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
จะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียด  คุณสมบัติของหัวหน้า
งานตรวจสอบภายในและงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 3   
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
 บริษัทฯ  มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น  หรือการมี  
ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน  โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันนั้น  บริษัทฯ ค านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทาง
กฎหมาย  หรือสัญญาที่ก าหนดให้เป็น  รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไป
ตามราคาตลาด  นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2559 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 และข้อที่ 28  บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับ
รายการธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังน้ี    
            (ล้านบาท) 

รายการ กิจการท่ีเกี่ยวข้อง 
ลักษณะ 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
2559 2558 

เงินลงทุนในบรษิัทร่วม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที่ 12 - 207.4 198.6 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 
หุ้นทนุในตลาดหลักทรัพย ์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที่ 28 - 29,645.2 32,938.8 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 
หุ้นทนุนอกตลาดหลักทรัพย ์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที่ 28 - 692.5 558.6 

เบี้ยประกันภัยรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นบรษิัทฯ (9.97%) 
และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกัน 
245.5 162.7 

เบี้ยประกันภัยค้างรบั ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นบรษิัทฯ (9.97%) 
และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกัน 
20.1 29.4 

ดอกเบี้ยรบั * ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นบรษิัทฯ (9.97%) 
และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกัน 
88.6 106.9 

เงินปนัผลรบั ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นบรษิัทฯ (9.97%) 
และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกัน 
221.6 221.6 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นบรษิัทฯ (9.97%) 
และมกีรรมการบางส่วน

ร่วมกัน 
6,038.8 5,183.1 

* ส าหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับหรือจ่าย  กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลกูค้าทั่วไปตามราคาตลาด
  



56-1-59 

หน้า 130 
 

12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

  รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น  และที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ         
งบการเงินนั้น  เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ  เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของ
บริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง   และในด้านความ
สมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ  ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) และเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นมาตรฐาน  ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาด  โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  เป็นส าคัญ 
12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

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

  การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคต  เป็นไปตามความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น  โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว 

  อย่างไรก็ตาม   บริษัทฯ  มุ่งด าเนินธุรกิจด้วย  ความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า  คู่ค้า  
ผู้ถือหุ้น  ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  เป็นส าคัญ 

 

  

 

 
  
 



56-1-59 

หน้า 131 
 

ส่วนที่ 3 
  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2559 , 2558 และ 2557 โดยนำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4951 จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มี
เงื่อนไขต่องบกำรเงินของบริษัทฯ  ว่ำได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน   และกระแสเงินสด   โดย
ถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

- ส ำหรับปี 2559 มีรำยกำรเพิ่มเติมดังนี้ 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 และ 3.1 เกี่ยวกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีตามรูปแบบงบการเงินที่ออกใหม่ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
และการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี้
ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความ
เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของ
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ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี้ 
รายได้เบีย้ประกนัภัยรับ 

บริษัทฯมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจ านวน 16,031 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 87 ของรายได้
รวมก่อนหักเบี้ยประกันภัยจากการเอาประกันภัยต่อ บริษัทฯรับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยรายย่อยผ่าน
นายหน้าและตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจ านวนมาก โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการค านวณและบันทึกการรับรู้รายได้เบี้ยประกันภัยรับ ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริง 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ือง
กับการค านวณและการบันทึกรับรู้เบี้ยประกันภัยรับ สุ่มทดสอบข้อมูลหลักในรายงานที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ย
ประกันภัยรับและสอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริษัทฯออกในระหว่างปี
และภายหลังรอบระยะเวลารายงาน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เบี้ยประกันภัยรับ
แบบแยกย่อยตามประเภทการรับประกันภัยและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญที่ท าผ่าน
ใบส าคัญทั่วไป  
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษัทฯมีส ารองค่าสินไหมทดแทนจ านวน 6,082 ล้านบาท (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัย) คิดเป็นอัตราร้อยละ 25 ของหนี้สินรวม ส ารองค่าสินไหมทดแทนเป็นประมาณการ
ส ารองในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน ส ารองดังกล่าว
ค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อสมมติบางประการที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูง
ของฝ่ายบริหารในการประมาณการส ารองดังกล่าว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญต่อความเพียงพอของ
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก
ส ารองค่าสินไหมทดแทน ประเมินและสุ่มทดสอบข้อสมมติหลักและการค านวณส ารองค่าสินไหม
ทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมกับแฟ้มสินไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
ความถี่ของการเกิดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยต่อคร้ัง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้
ใช้ผู้เชี่ยวชาญสุ่มสอบทานแบบจ าลองในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยอย่างเป็นอิสระ 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

บริษัทฯมียอดคงค้างของเบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันต่อ (ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ) และลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อเป็นจ านวนรวม 5,194 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9 ของสินทรัพย์รวม การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์
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ดังกล่าวนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาข้อสมมติบางประการเพื่อค านวณผลขาดทุนที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บจากลูกหนี้ดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญต่อความเพียงพอของค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวกับการรับช าระหนี้จาก
นายหน้า ตัวแทนและบริษัทประกันภัยต่อ การค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกรายการบัญชี 
สุ่มทดสอบข้อมูลและวิธีการที่บริษัทฯใช้ในการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การค านวณอายุคงค้างและ
การค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว  
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไปที่แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าใน
งบการเงิน เฉพาะกิจการจ านวนรวม 910 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ ในการพิจารณาค่าเผื่อการ
ด้อยค่าผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาใช้วิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติบาง
ประการที่ต้องใช้ในการประเมินมูลค่า อาทิ อัตราคิดลด อัตราการเติบโตและประมาณการรายได้ใน
อนาคต เป็นต้น การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์กระแสเงินสดที่แต่ละ
กิจการจะได้รับซึ่งมีความไม่แน่นอน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญต่อความเพียงพอของค่าเผื่อการด้อย
ค่าเงินลงทุน  

ข้าพเจ้าได้ประเมินแบบจ าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้และสุ่มทดสอบข้อ
สมมติที่ส าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าโดยการเปรียบเทียบอัตราคิดลดที่ใช้กับข้อมูลอุตสาหกรรม และ
เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับข้อมูลผลการด าเนินงานที่ เกิดขึ้นจริงและแนวโน้ม
อุตสาหกรรมและสุ่มทดสอบการค านวณมูลค่ายุติธรรม  
ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปใน
ลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นน้ัน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอ่ืนนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญแล้ว ข้าพเจ้า
จะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเร่ืองดังกล่าวที่ต้องรายงาน 

 
 

  



56-1-59 

หน้า 134 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท า งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่
มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย  

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบ
การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
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- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง
ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือ
หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

- ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มี
นัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้
เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มี ส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 
 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ รัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์
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(ข)  สรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31  ธ.ค. 2559, 2558  และ 2557

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %
สินทรัพย์ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 412,484           0.72 306,703          0.52 304,422         0.58 412,484          0.72        306,703             0.52       304,422              0.58       

เบีย้ประกนัภัยคา้งรับ - สทุธิ 2,301,968       4.02 2,136,246      3.61 2,329,060      4.41 2,301,968       4.02        2,136,246          3.61       2,329,060           4.42       

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 54,217             0.09 81,130            0.14 65,772            0.12 54,217             0.10        81,130               0.14       65,772                 0.12       

สนิทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ - สทุธิ 4,886,344       8.52 4,997,917      8.44 6,192,398      11.74 4,886,344       8.53        4,997,917          8.44       6,192,398           11.75     

ลกูหนี้จากสญัญาประกนัภัยต่อ - สทุธิ 131,231           0.23 165,240          0.28 383,282         0.73 131,231          0.23        165,240             0.28       383,282              0.73       

สนิทรัพย์ลงทนุ

      เงินลงทนุในหลกัทรัพย์- สทุธิ 45,656,858     79.64 47,432,611    80.05 39,430,726    74.74 45,656,858     79.74      47,432,611       80.14    39,430,726         74.82     

      เงินให้กูยื้ม - สทุธิ 1,427,371       2.49 1,827,970      3.08 1,892,720      3.59 1,427,371       2.49        1,827,970          3.09       1,892,720           3.59       

      เงินลงทนุในบริษัทร่วม 207,373           0.36 198,655          0.33 154,896         0.29 134,395          0.24        134,395             0.23       102,256              0.19       

      อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 186,896           0.33 204,173          0.34 221,402         0.42 186,896          0.33        204,173             0.34       221,402              0.42       

ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 1,157,711       2.02 1,201,813      2.03 1,140,605      2.16 1,157,711       2.02        1,201,813          2.03       1,140,605           2.16       

สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน - สทุธิ 277,358           0.48 248,136          0.42 178,772         0.34 277,358          0.48        248,136             0.42       178,772              0.34       

สนิทรัพย์อ่ืน

      สทิธิการเช่าทีด่นิและอาคาร - สทุธิ 53,968             0.09 58,995            0.10 64,008            0.12 53,968             0.09        58,995               0.10       64,008                 0.12       

      อ่ืน ๆ 578,824           1.01 391,681          0.66 398,775         0.76 578,824          1.01        391,681             0.66       398,775              0.76       

รวมสินทรพัย์ 57,332,603     100.00 59,251,270    100.00 52,756,838    100.00 57,259,625     100.00    59,187,010       100.00  52,704,198         100.00  

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการ
(พันบาท)
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2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนี้สิน
หนี้สนิจากสญัญาประกนัภัย 13,480,672     23.51 13,954,972    23.55 15,364,800    29.12 13,480,672     23.54      13,954,972       23.58    15,364,800         29.15     
เจา้หนี้บริษัทประกนัภัยต่อ 1,931,712       3.37 1,920,424      3.24 2,155,211      4.09 1,931,712       3.37        1,920,424          3.24       2,155,211           4.09       
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 132,440           0.23 132,099          0.22 19,024            0.04 132,440          0.23        132,099             0.22       19,024                 0.04       
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 318,971           0.56 295,278          0.50 250,970         0.48 318,971          0.56        295,278             0.50       250,970              0.48       
หนี้สนิภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี  - สทุธิ 4,773,816       8.33 5,325,617      8.99 3,920,982      7.43 4,759,221       8.31        5,312,765          8.98       3,913,086           7.42       
หนี้สนิอ่ืน
   เบีย้ประกนัภัยรับลว่งหน้า 1,705,263       2.97 1,615,134      2.73 1,468,291      2.78 1,705,263       2.98        1,615,134          2.73       1,468,291           2.78       
   คา่นายหน้าคา้งจา่ย 381,759           0.67 342,188          0.58 372,513         0.71 381,759          0.67        342,188             0.58       372,513              0.71       
   คา่ใช้จา่ยคา้งจา่ย 515,149           0.90 452,782          0.76 430,303         0.81 515,149          0.90        452,782             0.77       430,303              0.82       
   หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 68,685             0.12 71,730            0.12 56,606            0.11 68,685             0.12        71,730               0.12       56,606                 0.11       
   อ่ืน ๆ 770,407           1.34 684,876          1.16 746,785         1.41 770,407          1.35        684,876             1.15       746,785              1.41       
รวมหนี้สิน 24,078,874     42.00 24,795,100 41.85 24,785,485    46.98 24,064,279     42.03      24,782,248 41.87    24,777,589         47.01     

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการ
(พันบาท)
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2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %
ส่วนของเจ้าของ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ทนุเรือนหุ้น
  ทนุจดทะเบยีน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้
    หุ้นสามญั 106,470,000 หุ้น
    มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 1,064,700       1.86 1,064,700      1.80 1,064,700      2.02 1,064,700       1.86        1,064,700          1.80       1,064,700           2.02       
สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 1,442,500       2.52 1,442,500      2.43 1,442,500      2.73 1,442,500       2.52        1,442,500          2.44       1,442,500           2.74       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 106,470           0.19 106,470          0.18 106,470         0.20 106,470          0.19        106,470             0.18       106,470              0.20       
      ส ารองอ่ืน 3,100,000       5.41 3,100,000      5.23 3,100,000      5.88 3,100,000       5.41        3,100,000          5.24       3,100,000           5.88       
   ยังไมไ่ดจ้ดัสรร 5,472,712       9.54 4,401,023      7.43 3,335,769      6.32 5,414,329       9.46        4,349,615          7.35       3,291,025           6.25       
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 22,067,347     38.48 24,341,477    41.08 18,921,914    35.87 22,067,347     38.53      24,341,477       41.12    18,921,914         35.90     
รวมส่วนของเจ้าของ 33,253,729     58.00 34,456,170    58.15 27,971,353    53.02 33,195,346     57.97      34,404,762       58.13    27,926,609         52.99     
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 57,332,603     100.00 59,251,270    100.00 52,756,838    100.00 57,259,625     100.00    59,187,010       100.00  52,704,198         100.00  

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธค. 2559, 2558 และ 2557

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %
ก าไรหรือขาดทุน : (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้
เบีย้ประกนัภัยรับ 16,031,324     144.48 15,867,370    142.07 15,778,825    144.18 16,031,324     144.48 15,867,370       142.07 15,778,825         144.18
หัก: เบีย้ประกนัภัยจา่ยจากการเอาประกนัภัยต่อ (4,935,501)      (44.48) (4,698,297)     (42.07) (4,835,151)    (44.18) (4,935,501)     (44.48) (4,698,297)        (42.07) (4,835,151)         (44.18)
เบีย้ประกนัภัยรับสทุธิ 11,095,823     100.00 11,169,073    100.00 10,943,674    100.00 11,095,823     100.00 11,169,073       100.00 10,943,674         100.00
บวก (หัก): ส ารองเบีย้ประกนัภัยทียั่งไมถ่อืเปน็รายได ้(เพ่ิม) ลด
   จากปกีอ่น (34,241)           (0.31) 24,721            0.22 (115,867)        (1.06) (34,241)           (0.31) 24,721               0.22 (115,867)             (1.06)
เบีย้ประกนัภัยทีถ่อืเปน็รายได้ 11,061,582     99.69 11,193,794    100.22 10,827,807    98.94 11,061,582     99.69 11,193,794       100.22 10,827,807         98.94
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 1,023,441       9.22 1,016,289      9.10 1,082,789      9.89 1,023,441       9.22 1,016,289          9.10 1,082,789           9.89
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
   ซึง่แสดงตามวิธีสว่นไดเ้สยี 8,719               0.08 11,620            0.10 10,796            0.10 -                        - -                          - - -
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 1,125,896       10.15 1,125,439      10.08 1,065,177      9.74 1,125,896       10.15 1,125,439          10.08 1,065,177           9.74
ก าไรจากเงินลงทนุ 69,834             0.63 20,922            0.19 24,044            0.22 69,834             0.63 20,922               0.19 24,044                 0.22
รายไดอ่ื้น 168,305           1.52 162,909          1.46 156,842         1.43 168,305          1.52 162,909             1.46 156,842              1.43
รวมรายได้ 13,457,777     121.29 13,530,973    121.15 13,167,455    120.32 13,449,058     121.21 13,519,353       121.04 13,156,659         120.22
ค่าใช้จ่าย
คา่สนิไหมทดแทน 7,056,051       63.59 6,869,521      61.50 5,515,768      50.40 7,056,051       63.59 6,869,521          61.50 5,515,768           50.40
หัก: คา่สนิไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภัยต่อ (1,492,752)      (13.45) (1,209,044)     (10.83) 260,524         2.38 (1,492,752)     (13.45) (1,209,044)        (10.83) 260,524              2.38
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 2,161,996       19.49 2,152,153      19.27 2,228,405      20.36 2,161,996       19.49 2,152,153          19.27 2,228,405           20.36
คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภัยอ่ืน 1,806,551       16.28 1,919,793      17.19 1,565,305      14.30 1,806,551       16.28 1,919,793          17.19 1,565,305           14.30
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 1,012,932       9.13 961,248          8.61 812,429         7.42 1,012,932       9.13 961,248             8.61 812,429              7.42
คา่ใช้จา่ยลงทนุ 87,336             0.79 87,373            0.78 90,557            0.83 87,336             0.79 87,373               0.78 90,557                 0.83
ต้นทนุทางการเงิน 3,768               0.03 4,031              0.04 3,744              0.04 3,768               0.03 4,031                  0.04 3,744                   0.04
รวมค่าใช้จ่าย 10,635,882     95.85 10,785,075    96.56 10,476,732    95.73 10,635,882     95.85 10,785,075       96.56 10,476,732         95.73
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,821,895       25.43 2,745,898      24.58 2,690,723      24.59 2,813,176       25.35 2,734,278          24.48 2,679,927           24.49
หัก: คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (396,107)         (3.57) (403,572)        (3.61) (392,932)        (3.59) (394,363)         (3.55) (398,616)           (3.57) (391,313)             (3.57)
ก าไรส าหรบัปี 2,425,788       21.86 2,342,326      20.97 2,297,791      21.00 2,418,813       21.80 2,335,662          20.91 2,288,614           20.92

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี (พันบาท)
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2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน:
รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในสว่นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:
   ก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมลูคา่ในเงินลงทนุเผ่ือขาย (2,842,663)      (25.62) 6,774,454      60.65 6,445,191      58.89 (2,842,663)     (25.62) 6,774,454          60.65 6,445,191           58.89
   บวก (หัก): ภาษีเงินได้ 568,533           5.13 (1,354,891)     (12.13) (1,289,038)    (11.78) 568,533 5.13 (1,354,891) (12.13) (1,289,038) (11.78)
   รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในสว่นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
      - สทุธิจากภาษีเงินได้ (2,274,130)      (20.49) 5,419,563      48.52 5,156,153      47.11 (2,274,130)     (20.49) 5,419,563          48.52 5,156,153           47.11
รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:
   ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 4,242               0.04 710                  0.01 9,945              0.09 4,242               0.04 710                     0.01 9,945                   0.09
   หัก: ภาษีเงินได้ (849)                 (0.01) (142)                (0.00) (1,989)            (0.02) (849)                 (0.01) (142)                   (0.00) (1,989)                 (0.02)
   รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
      - สทุธิจากภาษีเงินได้ 3,393               0.03 568                  0.01 7,956              0.07 3,393               0.03 568                     0.01 7,956                   0.07
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบัปี (2,270,737)      (20.46) 5,420,131      48.53 5,164,109      47.18 (2,270,737)     (20.46) 5,420,131          48.53 5,164,109           47.18
ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 155,051           1.40 7,762,457      69.50 7,461,900      68.18 148,076          1.34 7,755,793          69.44 7,452,723           68.10
ก าไรต่อหุ้น:
ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน  
   ก าไรส าหรับปี

22.78 22.00 21.58 22.72 21.94 21.50

งบการเงินเฉพาะกจิการ
(พันบาท)

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี
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งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธ.ค. 2559 และ 2558, 2557

(พันบาท)

2559 2558 2557 2559 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

 

เบีย้ประกนัภัยรับจากการประกนัภัยโดยตรง 15,401,688     15,632,511    15,377,164    15,401,688     15,632,511    15,377,164     

เงินจา่ยจากการประกนัภัยต่อ (2,123,062)     (1,918,120)     (959,634)        (2,123,062)      (1,918,120)     (959,634)         

ดอกเบีย้รับ 360,433          363,135          393,208          360,433           363,135          393,208           

เงินปนัผลรับ 793,164          744,951          668,671          793,164           744,951          668,671           

รายไดจ้ากการลงทนุอ่ืน 81,244             74,368            68,124            81,244             74,368            68,124             

รายไดอ่ื้น 22,466             27,503            24,928            22,466             27,503            24,928             

คา่สนิไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรง (6,989,769)     (6,938,995)     (6,587,408)     (6,989,769)      (6,938,995)     (6,587,408)      

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภัยโดยตรง (1,998,233)     (2,045,925)     (2,060,997)     (1,998,233)      (2,045,925)     (2,060,997)      

คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภัยอ่ืน (2,052,149)     (2,142,546)     (1,788,627)     (2,052,149)      (2,142,546)     (1,788,627)      

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน (730,052)         (752,813)        (834,111)        (730,052)         (752,813)        (834,111)         

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (381,091)         (241,305)        (111,031)        (381,091)         (241,305)        (111,031)         

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (514,673)         (668,163)        83,894            (514,673)         (668,163)        83,894             

เงินให้กูยื้ม 400,306          64,240            (130)                400,306           64,240            (130)                 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม - (32,139)           -                       -                        (32,139)          -

เงินฝากสถาบนัการเงิน (507,257)         (535,336)        (2,939,703)     (507,257)         (535,336)        (2,939,703)      

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,763,015       1,631,366       1,334,348      1,763,015        1,631,366      1,334,348        

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ

กระแสเงินสดไดม้า

   ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ 4,189               2,473               3,092              4,189                2,473              3,092                

เงินสดไดม้าจากกจิกรรมลงทนุ 4,189               2,473               3,092              4,189                2,473              3,092                

กระแสเงินสดใช้ไป

   ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ (209,322)         (285,371)        (331,588)        (209,322)         (285,371)        (331,588)         

   สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตัน (94,609)           (68,548)           (49,978)          (94,609)            (68,548)          (49,978)            

   สทิธิการเช่าทีด่นิ - -                       (5,400)             -                        -                       (5,400)              

เงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (303,931)         (353,919)        (386,966)        (303,931)         (353,919)        (386,966)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (299,742)         (351,446)        (383,874)        (299,742)         (351,446)        (383,874)         

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปนัผลจา่ย (1,357,492) (1,277,639) (1,163,565) (1,357,492) (1,277,639) (1,163,565)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,357,492) (1,277,639) (1,163,565) (1,357,492) (1,277,639) (1,163,565)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 105,781 2,281 (213,091) 105,781 2,281 (213,091)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 306,703 304,422 517,513 306,703 304,422 517,513

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นปี 412,484 306,703 304,422 412,484 306,703 304,422

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงิน
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน (FINANCIAL RATIO) 
  2559 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.70 0.63 0.66 

อัตราสว่นหมนุเวียนเบีย้ประกนัภัยคา้งรับ (เทา่) 7.22 7.11 6.76 

ระยะเวลาการเรียกเกบ็หนี้ (วัน) 49.83 50.65 53.23 

อัตราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร 

อัตราสว่นเบีย้ประกนัภัยรับสทุธิต่อเบีย้ประกนัภัยรับ (%) 100.31 99.78 101.07 

อัตราการจา่ยคา่สนิไหมทดแทน  (%) 50.29 50.57 53.35 

อัตราก าไรขัน้ต้น  (%) 13.88 13.58 13.96 

อัตราสว่นคา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภัย  (%) 35.82 35.92 32.57 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 2.69 2.70 2.97 

อัตราเบีย้ประกนัภัยรับสทุธิ (เทา่) 0.33 0.36 0.44 

อัตราก าไรสทุธิ (%) 19.65 18.85 19.16 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 7.17 7.50 9.26 

อัตราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์  (%) 4.84 4.90 5.25 

อัตราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ถาวร (เทา่) 8.98 8.98 9.16 

อัตราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (คร้ัง) 0.21 0.22 0.23 

อัตราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผู้ถอืหุ้น  (เทา่) 0.72 0.72 0.89 

Policy Liability to Capital Fund  (เทา่) 0.41 0.41 0.55 

อัตราสว่นสว่นของผู้ถอืหุ้นต่อเบีย้ประกนัภัยรับสทุธิ (เทา่) 3.00 3.08 2.56 

อัตราสว่นสว่นของผู้ถอืหุ้นต่อคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย (เทา่) 5.47 5.16 3.48 

อัตราสว่นสว่นของผู้ถอืหุ้นต่อสนิทรัพย์รวม (เทา่) 0.58 0.58 0.53 

อัตราสว่นเงินส ารองต่อสว่นของผู้ถอืหุ้น (เทา่) 0.22 0.21 0.26 

อัตราสว่นเงินส ารองต่อสนิทรัพย์  (%) 12.91 12.27 13.90 

อัตราการจา่ยเงินปนัผล (%) 61.46 54.55 55.61 

ต่อหุ้น

ราคาตรา  (บาท) 10.00 10.00 10.00 

มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาท) 312.33 323.62 262.72 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน (บาท) 22.78 22.00 21.58 

เงินปนัผล (บาท) 14.00 12.00 12.00 

อัตราการเจริญเติบโต

เบีย้ประกนัภัยรับ (%) 1.03 0.56 (0.15)

ก าไรจากการรับประกนัภัย (%) 1.57 (0.77) 74.72 

ก าไรจากการลงทนุ (%) 4.21 5.76 (7.76)

ก าไรกอ่นหักภาษีเงินได ้ (%) 2.77 2.05 26.07 

ภาษีเงินได ้ (%) (1.85) 2.71 2.31 

ก าไรสทุธิ (%) 3.56 1.94 31.28 

สนิทรัพย์รวม (%) (3.24) 12.31 6.25 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีผ่านมา 
                  ทำงด้ำนงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  ประกอบด้วย               
สินทรัพย์ 57,332.6 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.2 จำกป ี 2558  ที่มีสินทรัพย์ 59,251.3 ล้ำนบำท รำยกำร    
สินทรัพย์ที่ลดลงที่ส ำคัญคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิลดลง 1,775.8 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืม-สุทธิลดลง 
400.6 ล้ำนบำท และสินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ-สุทธิลดลง 111.6 ล้ำนบำท ในขณะที่เบี้ยประกันภัย
ค้ำงรับสุทธิเพิ่มขึ้น 165.7 ล้ำนบำท 
             ด้ำนหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ  บริษัทฯ  มีหนี้สิน  24,078.9  ล้ำนบำท  ลดลงจำกปี  2558 
จ ำนวน 716.2 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 2.9 รำยกำรส ำคัญที่เปลี่ยนแปลง คือ หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี-
สุทธิลดลง 551.8 ล้ำนบำท และหนี้สินจำกสัญญำประกันภัยลดลง 474.3 ล้ำนบำท ในขณะที่เบี้ย
ประกันภัยรับล่วงหน้ำเพิ่มขึ้น 90.1 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเพิ่มขึ้น 62.4 ล้ำนบำท และหนี้สินอื่น
เพิ่มขึ้น 85.5 ล้ำนบำท 
  ด้ำนส่วนของเจ้ำของ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  บริษัทฯ  มีส่วนของเจ้ำของ 33,253.7 ล้ำน
บำท ลดลงร้อยละ 3.5 จำกปี 2558  ที่มีส่วนของเจ้ำของ 34,456.2 ล้ำนบำท  รำยกำรที่ส ำคัญคือ 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ ลดลง 2,274.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.3 และก ำไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรรเพิ่มขึ้น 1,071.7 ล้ำนบำท                                                                
  ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 16,031.3 ล้ำนบำท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยในปีนี้กำรประกันภัยที่มีอัตรำกำรขยำยตัวสูงสุดคือ กำร
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืน ซึ่งขยำยตัวร้อยละ 17.9 และร้อยละ 7.3 
ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
  ด้ำนผลประกอบกำรจำกกำรรับประกันภัย  ปรำกฏผลก ำไร 1,536.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน เป็นจ ำนวน 24.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.6 สำเหตุหลักมำจำกในปี 2559 มีอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยลดลง 
ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และอัตรำส่วนควำมเสียหำยจำกกำรรับประกันภัยในปี 2559 เท่ำกับ     
ร้อยละ 50.3 ลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับปี 2558 
  ก ำไรจำกกำรลงทุนและรำยได้อ่ืน 1,285.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.2  เมื่อ
รวมกับผลก ำไรจำกกำรรับประกันภัย รวมเป็นก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,821.9 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.8  หลังหักภำษีเงินได้  คงเหลือเป็นก ำไรสุทธิ 2,425.8 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้นจำกปี 
2558 ร้อยละ 3.6 หรือคิดเป็นก ำไรสุทธิต่อหุ้น 22.78 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 ซึ่งมีก ำไรต่อหุ้นเท่ำกับ 
22.00 บำท   
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  กำรจัดสรรเงินปันผลในปี 2559 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินปันผล
งวดสุดท้ำยของปี 2559 หุ้นละ 5 บำทเมื่อรวมเงินปันผลระหว่ำงกำลที่จัดสรรไปแล้ว 3 งวด งวดละ 3 
บำท ต่อหุ้น รวมจ่ำยในปี 2559 อัตรำหุ้นละ 14 บำท สูงกว่ำปี 2558 ที่จ่ำยปันผลอัตรำหุ้นละ 12 บำท 
ผลการด าเนินงานของการรับประกันภัยแต่ละประเภท ในปี 2559    
  การประกันอัคคีภัย       
  บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภัยรวม 1,604.6  ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 6.9  จำกปี 2558  สำเหตุ
หลักมำจำกกำรเติบโตของเบี้ยประกันภัยลดลงในหลำยช่องทำง โดยเฉพำะช่องทำงธุรกิจลูกค้ำองค์กร 
ช่องทำงธุรกิจสถำบันกำรเงิน โดยมีลูกค้ำรำยกลำงและรำยใหญ่ เปลี่ยนไปท ำประกันควำมเสี่ยงภัยทุก
ชนิด (All Risk Insurance)   
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ำกับ 1,078.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.6 โดยบริษัทฯ รับ
เสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 67.2  เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 62.2   ในปี 2558  อัตรำส่วนควำมเสียหำยของกำรประกัน
อัคคีภัยในปีนี้คิดเป็นร้อยละ 5.7 สูงกว่ำ ปี 2558 ซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ -3.7 จึงส่งผลให้ก ำไรจำกกำรรับ
ประกันภัยลดลงเป็น 438.6 ล้ำนบำท ก ำไรลดลงจำกปี 2558 เท่ำกับ 118.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.3 
  การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง         
  - ตัวเรือ  บริษัทฯ   มีเบี้ยประกันภัยรับ  38.1   ล้ำนบำท  ลดลงร้อยละ 19.2  เมื่อเทียบกับปี   
2558   สำเหตุหลักมำจำกเบี้ยประกันภัยลดลงจำกช่องทำงธุรกิจสถำบันกำรเงินและธุรกิจลูกค้ำองค์กร 
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  4.9 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ  62.1 จำกปีที่ผ่ำนมำ โดย บริษัทฯ รับเสี่ยง
ภัยไว้เอง ร้อยละ 12.9 เปรียบเทียบกับร้อยละ 27.6 ในปีที่ผ่ำนมำ  ส ำหรับค่ำสินไหมทดแทนมีจ ำนวน
เท่ำกับ 3.2 ล้ำนบำท   ลดลง 0.8 ล้ำนบำทจำกปี 2558    ผลกำรรับประกันภัยในปี  2559    มีอัตรำควำม
เสียหำยร้อยละ 39.8 สูงกว่ำปี 2558 ร้อยละ 14.5 มีก ำไรจำกกำรรับประกันภัย 7.9  ล้ำนบำท  ลดลงจำกปี
ที่ผ่ำนมำ 6.2 ล้ำนบำท  
  - สินค้ำ  บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 341.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1 จำกปี 2558 โดยมี
เบี้ ย ป ร ะ กั น ภั ย เพิ่ ม ขึ้ น จ ำก ทุ ก ช่ อ งท ำง ย ก เว้ น ช่ อ งท ำ งธุ ร กิ จ ส ำข ำแ ล ะ ก ำร ร่ ว ม ทุ น                                                
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  เท่ำกับ  190.2  ล้ำนบำท  ลดลง ร้อยละ 2.2  โดยบริษัทฯ  มีกำรรับ
เสี่ยงภัยไว้เอง ลดลงจำกร้อยละ  59.3  ในปีที่ผ่ำนมำ เป็นร้อยละ  55.7  ในปี  2559  ผลกำรรับประกันภัย
ในปี 2559 มีอัตรำควำมเสียหำยร้อยละ 15.9 ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำที่มีอัตรำควำมเสียหำยร้อยละ 16.2 
ส่งผลให้มีก ำไรจำกกำรรับประกันภัยสินค้ำ  95.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จำกปีที่ผ่ำนมำ  
  การประกันภัยรถยนต์       
  ในปี 2559 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 6,607.6  ล้ำนบำท ขยำยตัวลดลงร้อยละ 5.2  เมื่อ
เทียบกับปี 2558 สำเหตุหลักมำจำกกำรเติบโตของเบี้ยประกันภัยลดลงในหลำยช่องทำง โดยเฉพำะ
ช่องทำงธุรกิจสถำบันกำรเงิน และงำน Telemarketing จำกช่องทำงธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย 
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เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ำกับ 6,400.7  ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4.9  โดยปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยง
ภัยไว้เองร้อยละ 96.9 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2558  ที่ร้อยละ 96.7  ส ำหรับอัตรำควำมเสียหำยในปี 2559  
อยู่ที่ร้อยละ 63.8 ลดลงจำกร้อยละ 66.7 ในปี 2558 ส่งผลให้มีก ำไรจำกกำรรับประกันภัยรถยนต์    
เท่ำกับ 344.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 278.0 ล้ำนบำท จำกปีก่อน     
               การประกันภัยเบ็ดเตล็ด                                            
    กำรประกันภัยประเภทนี้  ประกอบด้วยกำรประกันภัย 5 ประเภท คือ  กำรประกันภัย
อุบัติเหตุ กำรประกันภัยด้ำนวิศวกรรม  กำรประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล  กำรประกันภัยเกี่ยวกับกำรบิน  
และกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทุกชนิด   ในปี  2559  บริษัทฯ  มีเบี้ยประกันภัยรับรวม   7,439.5  ล้ำนบำท   
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จำกปี 2558 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,801.2 ล้ำนบำท  โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ในปีนี้ที่เพิ่มขึ้นบำงส่วนมำจำกกำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผ่ำนทำงช่องทำงธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย 
และกำรประกันภัยอุบัติเหตุ จำกช่องทำงธุรกิจลูกค้ำองค์กร 
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,421.8 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4  ในปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 46.0  ลดลงเล็กน้อยจำกปี 2558 ที่
ร้อยละ 46.4 โดยมีอัตรำส่วนควำมเสียหำยในภำพรวมของกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 
40.2 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 36.4 ในปี 2558  ส่งผลให้มีก ำไรจำกกำรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 650.4 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 17.2 
  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย  
  บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยทั้งสิ้น 10,548.5 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ    
ร้อยละ 1.4 ทั้งนี้  ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี
ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอ่ืนลดลงร้อยละ 5.9 และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 
  ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 15,479.4 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 
1.2 จำกปี 2558 และมีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 7.3 เท่ำกับปี 2558 โดยยังคงรักษำส่วนแบ่งตลำดที่ 
อันดับ 3 เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ โดยกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยร้อยละ 45.7 มี
อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 9.7 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลำดเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี  2559   เท่ำกับร้อยละ 9.5 
เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 ที่มีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 8.8 และกำรประกันภัยทำงทะเลมีส่วนแบ่งตลำดเพิ่มขึ้น
จำกร้อยละ 6.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 6.7 ในปี 2559 ในขณะที่กำรประกันอัคคีภัย และกำรประกันภัย
รถยนต์ มีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 14.2 และ 5.4 ตำมล ำดับ 
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รายได้จากการลงทุน  
ณ  สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียทั้งสิ้น 20,055.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 

2558 จ ำนวน 736.2 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ส ำหรับกำรจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่งของเงิน
ลงทุนจ ำนวน 12,504.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 62.3 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นกำรลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนคงที่  (fixed-income) อีกส่วนหนึ่งจ ำนวน 7,551.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 37.7 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด เป็นกำรลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ในส่วนของกำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วยเงินฝำกประจ ำจ ำนวน 8,090.7 
ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.3 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 587.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.8 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้ำ  พันธบัตร 1,894.3 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 
218.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.1 จำกปีก่อน และหุ้นกู้จ ำนวน 1,092.0 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.4 
ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 20.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.9  

นอกจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ดังกล่ำว บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนคงที่อีกประเภทหนึ่งคือเงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหำริมทรัพย์จ ำนองเป็นประกันจ ำนวน 1,424.0 
ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.1 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 402.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 22.0 

ในส่วนของกำรลงทุนในตรำสำรทุนนั้น บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำนวน 4,411.5 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 22.0 ของกำรลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 
233.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.6 โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบำยกำรลงทุนในระยะยำว โดยปัจจัยพื้นฐำนที่ดี
ของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจัยหลักซึ่งส่งผลให้มูลค่ำของกิจกำรมีกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน และช่วยลดควำมผันผวนของมูลค่ำเงินลงทุนให้น้อยลง 

บริษัทฯ ได้ลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสำมัญของบริษัทจ ำกัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์จ ำนวน 775.4 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.9 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน 118.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.1 จำกกำรลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นทุนนอกตลำดหลักทรัพย์  อนึ่งหุ้นทุน
นอกตลำดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนเชิงยุทธศำสตร์ กำรเข้ำไปถือหุ้นเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจและสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 207.4 ล้ำนบำท หรือสัดส่วนร้อยละ 1.0 เพิ่มขึ้น 
8.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.4 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจำกกำรรับรู้ผลก ำไรในบริษัทร่วมนั้นๆ  อนึ่ง      เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเป็นกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 20 และเป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ได้แก่ 
กำรลงทุนในบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในบริษัทประกันภัย และกำรลงทุนในบริษัทประกันภัยในประเทศ
กัมพูชำและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว อันเป็นกำรเพิ่มโอกำสกำรท ำธุรกิจในต่ำงประเทศ 
ซึ่งบริษัทร่วมเหล่ำนั้นล้วนมีศักยภำพที่จะเติบโตทั้งในด้ำนกำรขยำยธุรกิจและผลก ำไร รวมถึงมี
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้ 
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นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตรำสำรหนี้จ ำนวน 540.2 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของเงินลงทุนทั้งหมด ไม่เปลี่ยนแปลงจำกปีก่อนหน้ำ หน่วยลงทุนของ
กองทุนตรำสำรทุนจ ำนวน 270.0 ล้ำนบำท เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 107.8 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนจ ำนวน 1,346.7 ล้ำนบำท เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.7 
เพิ่มขึ้น 99.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.9 

รำยได้จำกกำรลงทุนส ำหรับปี 2559 มีจ ำนวน 1,355.2 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้ดอกเบี้ย 
332.5 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 12.6 เงินปันผลรับ 793.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ก ำไ รจำกกำรขำย
หลักทรัพย์และสินทรัพย์ 55.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.0 รำยได้ค่ำเช่ำและอ่ืนๆ 165.1 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 8.7 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 25.0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน 87.3 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 0.1 ก ำไรจำกกำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ
ของเงินลงทุน 17.5 ล้ำนบำท ท ำให้มีรำยได้จำกลงทุนสุทธิ 1,285.4 ล้ำนบำท 

ณ วันสิ้นปี ดัชนีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,542.94 จุด เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 ซึ่ง
ปิดที่ 1,288.02 จุด เพิ่มขึ้น 254.92 จุด หรือร้อยละ 19.8 รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ ได้แก่ น้ ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น
ช่วงปลำยปี 2559 ตลำดกำรเงินมีควำมผันผวนสูงมำกจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจโลก ธนำคำรกลำงหลำยๆ 
ประเทศยังคงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยให้อยู่ในระดับต่ ำ และเศรษฐกิจโลกขยำยตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ส ำหรับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจำกนโยบำยภำครัฐที่ผลักดันกำรลงทุนโครงสร้ำง
พื้นฐำนให้มำกขึ้น ภำคกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำรมีบทบำทส ำคัญในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจไทย รำคำ
สินค้ำเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นและค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลงหนุนให้กำรส่งออกฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจำกปีที่ผ่ำน
มำ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯมีส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ ำนวน 27,218.9 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 3,033.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.0 

ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 มีจ ำนวน 57,332.6 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 
1,918.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.2 รำยกำรสินทรัพย์ที่ส ำคัญมีดังน้ี 

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ จ ำนวน 45,656.9 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 1,775.8 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 3.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขำยสุทธิ 37,139.0 
ล้ำนบำท เป็นสัดส่วนร้อยละ 64.8 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด
สุทธิ (เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบก ำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน) เท่ำกับ 7,830.7 ล้ำนบำท     
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.7 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนทั่วไปสุทธิเท่ำกับ 687.2 ล้ำนบำท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.2 ของสินทรัพย์รวม 
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- สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อสุทธิ 4,886.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 111.6 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 2.2 

- เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ 2,302.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 165.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.8 
- เงินให้กู้ยืมสุทธิ  1,427.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 400.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.9 
- ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ รวมอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสุทธิเท่ำกับ 1,344.6 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกปีก่อน 61.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.4 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 412.5 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 105.8 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 34.5 

หนี้สิน 
 หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 มีจ ำนวน 24,078.9 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 

716.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.9 รำยกำรหนี้สินที่ส ำคัญมีดังน้ี 
- หนี้สินจำกสัญญำประกันภัยจ ำนวน  13,480.7  ล้ำนบำท   ลดลงจำกปีก่อน 474.3   ล้ำนบำท  
หรือร้อยละ 3.4 

- เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อจ ำนวน 1,931.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 11.3 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 0.6 

- เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำ 1,705.3 ล้ำนบำท   เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 90 .1 ล้ำนบำท หรือ        
ร้อยละ 5.6 

ส่วนของเจ้าของ 
 ส่วนของเจ้ำของของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559  มีจ ำนวน 33,253.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 

จ ำนวน 1,202.5 ล้ำนบำท  หรือร้อยละ 3.5 โดยมีรำยกำรที่ส ำคัญดังนี้ 
- ก ำไรสะสมยังไม่จัดสรร 5,472.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 1,071.7 ล้ำนบำท  หรือร้อยละ 
24.4 สำเหตุมำจำก 

 ก ำไรส ำหรับปีเท่ำกับ 2,425.8 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 83.5 ล้ำนบำท  หรือ
ร้อยละ 3.6 

 จ่ำยเงินปันผลในปี 2559 จ ำนวน 1,357.5 ล้ำนบำท (อัตรำ 12.75 บำทต่อหุ้น) 
 รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 3.4 ล้ำนบำท 

- องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ (ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนสุทธิจำกภำษี
เงินได้) เป็นจ ำนวน 22,067.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 2,274.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.3 
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คุณภาพสินทรัพย์ 
ลูกหน้ี (เบี้ยประกันภัยค้างรับ) 

     ณ วันสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้ำงรับสุทธิ 2 ,302.0  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
165.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.8 โดยเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ สำมำรถแยกตำมอำยุหนี้ได้ ดังนี้ 

 
  
 

ระยะเวลำค้ำงรับ 

2559 2558 
จำกผู้เอำ
ประกัน
ภัย 

จำก
ตัวแทน
และ

นำยหน้ำ
ประกันภัย 

รวม จำกผู้เอำ
ประกันภัย 

จำก
ตัวแทน
และ

นำยหน้ำ
ประกันภัย 

รวม 

ยังไม่ถึงก ำหนดรบัช ำระ  559.6   1,139.1   1,698.7  629.9 1,055.4 1,685.3 
ค้ำงรับไม่เกนิ 30 วัน  153.7   135.2   288.9  107.0 93.5 200.5 
ค้ำงรับ 31 - 60  วัน  37.2   74.2   111.4  40.5 61.0 101.5 
ค้ำงรับ 61 - 90  วัน  32.3   52.9   85.2  17.2 37.0 54.2 
ค้ำงรับ 91 วัน - 1 ปี  40.5   77.3   117.8  35.8 58.9 94.7 
ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี  2.9   20.1   23.0  2.2 20.0 22.2 
รวมเบี้ยประกนัภัยค้ำงรับ 826.2   1,498.8   2,325.0  832.6 1,325.8 2,158.4 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (2.9)  (20.1)  (23.0) (2.2) (20.0) (22.2) 
เบี้ยประกันภัยค้ำงรบัสุทธิ  823.3   1,478.7   2,302.0  830.4 1,305.8 2,136.2 

          
 

ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้ำงรับจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 2,325.0 ล้ำนบำท  เป็นเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึง
ก ำหนดรับช ำระและค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน จ ำนวน 1,987.6 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.5 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระตำมระยะเวลำเครดิตที่ได้รับ  อย่ำงไรก็ตำม  บริษัทฯ ได้พัฒนำ
กระบวนกำรติดตำมหนี้และเพิ่มช่องทำงกำรจัดเก็บเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียกเก็บเบี้ย
ประกันภัยอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งท ำให้อัตรำส่วนผลกำรประเมินรำคำเบี้ยประกันภัยค้ำงรับของบริษัทฯ เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยก ำหนดไว้ 

ส ำหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกำสจะเก็บเงินไม่ได้  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ทำงกฎหมำย บริษัทฯ ได้พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมประกำศเร่ืองนโยบำยกำรตั้งหนี้สูญของ
บริษัทฯ  ซึ่งจ ำนวนที่ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่ำเพียงพอกับจ ำนวนเงินที่มีควำมเสี่ยงที่จะเก็บเงิน
ไม่ได ้
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เงินให้กู้ยืม 
  ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมรวม 1,427.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 400.6 ล้ำนบำท 
หรือลดลงร้อยละ 21.9  ทั้งนี้ เป็นกำรให้กู้ยืมซึ่งมีอสังหำริมทรัพย์จ ำนองเป็นประกัน หรือมีบุคคลค้ ำ
ประกัน เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อำศัย จ ำนวน 148.0 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 10.4 และให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจอ่ืนจ ำนวน 1,279.4 ล้ำน
บำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.6   
  ในกำรลงทุนให้กู้ยืมโดยมีอสังหำริมทรัพย์จ ำนองเป็นประกันนั้น  กำรประเมินมูลค่ำ
หลักประกัน กำรก ำหนดวงเงินให้กู้ยืม อำยุสัญญำ เงื่อนไขกำรผ่อนช ำระดอกเบี้ยและกำรคืนเงินต้นจะ
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กล่ำวคือหลักทรัพย์ที่ลูกหนี้น ำมำจด
ทะเบียนจ ำนองเพื่อค้ ำประกันเงินกู้นั้นมีมูลค่ำเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับช ำระหนี้โดยสิ้นเชิง 

 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม สำมำรถแยกตำมอำยุหนี้ได้ดังนี้     
   (ล้ำนบำท) 

ระยะเวลาค้างช าระ 

2559 2558 
เงินตน้ รวม เงินตน้ รวม 

ทรัพย์สินจ านอง
เป็นประกัน 

อื่นๆ ทรัพย์สินจ านอง
เป็นประกัน 

อื่นๆ 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,264.6 3.4 1,268.0 1,663.6 2.9 1,666.5 
เกินกว่าก าหนดช าระ       
        น้อยกว่า 3 เดือน - - - 3.0 - 3.0 
        3 - 6  เดือน 108.5 - 108.5 2.8 - 2.8 
        7 - 12 เดือน 0.8 - 0.8 19.0 - 19.0 
        มากกว่า  12  เดือน 50.1 - 50.1 138.0 - 138.0 
รวม 1,424.0 3.4 1,427.4 1,826.4 2.9 1,829.3 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - (1.3) - (1.3) 
เงินให้กู้ยืมสุทธิ 1,424.0 3.4 1,427.4 1,825.1 2.9 1,828.0 

 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ภำพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2559 เผชิญกับควำมผันผวนของตลำดกำรเงินอย่ำงหนักจำก
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เช่น วิกฤตตลำดหุ้นจีน นโยบำยอัตรำดอกเบี้ยติดลบของธนำคำรกลำงญ่ีปุ่น ผลกำรลง
ประชำมติถอนตัวจำกกำรเป็นสมำชิกสหภำพยุโรป (EU : European Union) ของสหรำชอำณำจักร 
(Brexit : British + Exit)  ปัญหำสถำบันกำรเงินในยุโรป ผลกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ และ
กำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงสหรัฐอเมริกำในช่วงปลำยปี 2559   

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ปัจจัยหลักมำจำกกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ
และกำรท่องเที่ยวที่มีบทบำทส ำคัญมำกขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกด้วย กำรลงทุน
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ของภำคเอกชนโดยรวมค่อนข้ำงต่ ำ สะท้อนถึงควำมเชื่อมั่นของภำคธุรกิจที่ยังคงอ่อนไหวและสอดคล้อง
กับอุปสงค์ในตลำดโลก กำรส่งออกฟื้นตัวในลักษณะที่กระจำยตัวเพิ่มขึ้นในหลำยอุตสำหกรรม ปัจจัย
หนุนมำจำกรำคำสินค้ำเกษตร และอุตสำหกรรมบำงประเภท และค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลง อย่ำงไรก็ตำม
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของภำคครัวเรือนและภำคธุรกิจยังคงด้อยลง สังเกตจำกสัดส่วนสินเชื่อที่
ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (Non-Performing Loan – NPL) ที่สูงขึ้น  

บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจัดกำรลงทุนปรับเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน     โดยมีรำยได้ดอกเบี้ยและเงิน
ปันผลเท่ำกับ 1,125.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 0.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.1  ก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์เท่ำกับ 
52.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 9.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.8 รวมรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 1,285.4 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 51.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.2 ซึ่งเมื่อรวมกับผลก ำไรจำกกำรรับประกันภัย  ท ำให้บริษัทฯ มี
ก ำไรสุทธิในปี 2559 เป็นจ ำนวน 2,425.8 ล้ำนบำท  

นอกจำกนี้กำรลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้ว
มำกกว่ำรำคำทุน ที่บ่งชี้โดยองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของในงบดุลปี 2559 ซึ่งเป็นรำยกำรแสดง
ไว้ในส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนสุทธิจำกภำษีเงินได้ เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ 
22,067.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 2,274.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.3 

เมื่อจ ำแนกในรำยละเอียด ณ วันสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ส ำคัญได้แก่ 
เงินลงทุนในพันธบัตรที่รำคำทุนเท่ำกับ 1,894.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นมูลค่ำยุติธรรมเท่ำกับ 1,901.5 ล้ำน
บำท เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 4,411.5 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำยุติธรรมเท่ำกับ 
31,630.5 ล้ำนบำท (รวมใบส ำคัญแสดงสิทธิ) หุ้นทุนนอกตลำดหลักทรัพย์มีรำคำทุน 775.4 ล้ำนบำท คิด
เป็นมูลค่ำตำมบัญชีเท่ำกับ 687.2 ล้ำนบำท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสียเท่ำกับ 
207.4 ล้ำนบำท 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตำมรำคำทุนมีมูลค่ำเท่ำกับ 2,156.9 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำยุติธรรม
เท่ำกับ 2,491.1 ล้ำนบำท จ ำแนกได้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตรำสำรหนี้ กองทุนตรำสำรทุน กองทุน
อสังหำรมิทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
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 สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 412.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 

105.8 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 โดยมีเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 
              (ล้ำนบำท) 

 2559 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,763.0 1,631.3 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน    (299.7)    (351.4) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,357.5)       (1,277.6) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 105.8  2.3 

 
- เงินสดสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,763.0 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยกำรที่

ส ำคัญ คือ เบี้ยประกันภัยรับจำกกำรประกันภัยโดยตรง รำยได้จำกกำรลงทุนที่เป็นดอกเบี้ยและเงินปันผล 
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 299.7 ล้ำนบำท เป็นกำรใช้กระแสเงินสดเพื่อ ที่ดิน 

อำคำร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน 1,357.5 ล้ำนบำท เป็นกำรใช้กระแสเงินสด

เพื่อจ่ำยปันผลทั้งหมด 
 

สินทรัพย์อื่นท่ีมีสภาพคล่อง 
นอกจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดแล้ว ตำมข้อมูลที่ได้ระบุในส่วนของเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์นั้น จะเห็นได้ว่ำเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบำล  
หุ้นจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์เหล่ำนี้สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสด
ได้อย่ำงรวดเร็ว เน่ืองจำกเป็นสินทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด  

 รายจ่ายลงทุน 
 ในปี 2559 รำยจ่ำยลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกำรลงทุนในระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ  เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ส ำนักงำน ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย  และเพื่อประสิทธิภำพในกำร
บริกำรแก่ลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น 

อนึ่ง เงินจ่ำยลงทุนในที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิในงบกระแสเงินสดปี 2559   มีจ ำนวน 
205.1  ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  จ ำนวน  94.6  ล้ำนบำท 
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แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สิน 24,078.9 ล้ำนบำท ส่วนของเจ้ำของ 33,253.7 ล้ำนบำท คิด

เป็นอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ำกับ 0.7 เท่ำ โดยหนี้สินรวมลดลง 
716.2 ล้ำนบำท หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.9 จำกปีก่อนหน้ำ  เนื่องมำจำกรำยกำรหนี้สินจำกสัญญำ
ประกันภัยและหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิลดลง ทั้งนี้ส่วนของเจ้ำของลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 
1,202.5 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 3.5  โดยปัจจัยส ำคัญมำจำกองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ ซึ่ง
คือส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนลดลง 2,274.1 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 9.3 และ
ก ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเพิ่มขึ้น 1,071.7 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 
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คณะกรรมการบริษทั                          เอกสารแนบ 1
อายุ สดัสว่นการถือหุน้ ความสมัพันธ์ทางครอบครัว

(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัย  โสภณพนิช 73 -  B.Sc., University of Colorado, U.S.A. 3.261976* 1. บดิาของ ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
    ประธานกรรมการ - Advanced Management Program, the Wharton  School     นายชวาล  โสภณพนิช  2 ส.ค. 2521 -  ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ปริญญาหลักสตูรปอ้งกันราชอาณาจักร     นางสาวลสา โสภณพนิช 2553 - 2558  ประธานคณะผู้บริหาร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
   ภาครัฐร่วมเอกชน  (ปรอ.รุ่นที ่6) 2. อาของคูส่มรส 2519 - 2552  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     นางณินทริา  โสภณพนิช 25 เม.ย. 2511 - ก.ค. 2521  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- หลักสตูร Director Certification  Program (DCP) รุ่นที ่16/2545  25 ก.พ.  2559 -  ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- หลักสตูร Chairman 2000 รุ่นที ่10/2547 2534 - 25 ก.พ. 2559  รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2531 -  ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด์)
2529 -  ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้
2522 -  ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

2511 - 17  มี.ค. 2559  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

2552 - 2558  กรรมการ  International Insurance Society,  Inc. New York, U.S.A.
2549 - 2551  ประธาน  สภาธุรกิจประกันภัยไทย

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

2. นายกองเอก เปล่งศักดิ ์ ประกาศเภสชั 74 - วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ พ.ศ. 2507 - ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
    กรรมการอิสระและ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาสือ่สารมวลชน 16  พ.ย.  2548 -  ปจัจุบนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2535 7  เม.ย.  2542 -  ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาศิลปศาสตร์ 2547  -  2548    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  สถาบนัราชภัฏล าปาง พ.ศ. 2544  2542  -  2548    กรรมการตรวจสอบ   บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ประกาศนียบตัรการบริหารระดับสงูสดุของ The Association for 2540 -  ปจัจุบนั  ทีป่รึกษาอาวุโส  บมจ.ไทยเซน็ทรัลเคมี
  Overseas Technical Scholarship  (AOTS)  ประเทศญ่ีปุน่ ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
- ปริญญาหลักสตูรปอ้งกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน 2521 -  ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน)
  (ปรอ.รุ่นที ่1)  พ.ศ. 2532 2548 -  เม.ย. 2553  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  ธนาคารสนิเอเซยี จ ากัด (มหาชน)
การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2548 -  มิ.ย. 2553  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารสนิเอเซยี จ ากัด (มหาชน)
- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่27/2546 2553 -  ปจัจุบนั  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุย๋  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- หลักสตูร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที ่1/2549 ก.ย. 2552 -  ปจัจุบนั  นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดง  มูลนิธิอาสารักษาดินแดง
- หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่17/2550  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

2544 -  ปจัจุบนั  ทีป่รึกษา  บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
2530 - 2558  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ

* นับรวมหุน้ผู้ทีเ่กีย่วข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258

                                                หน้า 155

ชือ่ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ท างานในระยะ  5  ปย้ีอนหลัง
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อายุ สดัสว่นการถือหุน้ ความสมัพันธ์ทางครอบครัว
(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

3.  นางสาวพจนีย์   ธนวรานิช 70 - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
      กรรมการอิสระและ - ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, U.S.A. 1 มี.ค. 2550 - ปจัจุบนั  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง 27 ก.พ. 2550 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  Swiss Insurance Training Center, Switzerland ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  บมจ.ยูนิเวนเจอร์
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง  กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการก าหนด
   Australian Management College, Australia  ค่าตอบแทนและสรรหา
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42  ปจัจุบนั  ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน,  บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี,
  (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)
  สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3 ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง มิ.ย. 2552 -21 มี.ค. 2559  กรรมการอิสระ  บมจ.เบอร์ลี ่ยุคเกอร์
  สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 24 มี.ค. 2560 - ปจัจุบนั  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545 ปจัจุบนั  กรรมการกฤษฎีกา
- หลักสูตร  Role of the Chairman Program  (RCP) รุ่นที่ 13/2549 ปจัจุบนั  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- หลักสูตร  Role of the Compensation  Committee Program (RCC) 2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558  สมาชิกสภาปฏรูิปแหง่ชาติ
  รุ่นที่ 4/2550 เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556  กรรมการ  บจ.บเีจซ ีโลจิสติกส ์แอนด์ แวร์เฮ้าส ์
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553 พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  กระทรวงพาณิชย์
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) ต.ค. 2549 - มี.ค.2551  รองประธานสภานิติบญัญัติแหง่ชาติคนทีส่อง
  รุ่นที่ 2/2554   ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551  ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  รุ่นที่ 10/2556 ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551  ทีป่รึกษาคณะมนตรีความมัน่คงแหง่ชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 2548 - พ.ค. 2554  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
  รุ่นที่ 7/2556  ราชการเกีย่วกับการสง่เสริมและพัฒนาองค์การ
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557  มหาชนและองค์กรรูปแบบอ่ืนในก ากับของ 
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)  รุ่นที่ 2/2559  ราชการฝ่ายบริหารทีม่ิใช่สว่นราชการ

2545 - 2550  ประธานกรรมการ  สถาบันประกันภัยไทย
2544 - ส.ค. 2551  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน  ธนาคารแหง่ประเทศไทย

2544 - 2549  อธิบดีกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย์
4.  นายช.นันท ์เพ็ชญไพศิษฏ์ 64 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
      กรรมการอิสระและ การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 27 ก.พ.2552 - ปจัจุบนั  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการตรวจสอบ - หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่28/2547 28 ก.พ. 2549 - ปจัจุบนั,  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- หลักสตูร Director Certification Program  (DCP) รุ่นที ่76/2549 3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547
- หลักสตูร Audit Committee Program    (ACP) รุ่นที ่28/2552 เม.ย. 2558 -  ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.อินเตอร์ไฮด์
- หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
  รุ่นที ่8/2553 2556 - ปจัจุบนั  ทีป่รึกษา  กลุม่ไทยเจริญคอร์ปอเรชัน่ (TCC Group)
- หลักสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2554 - 2555  ผู้ตรวจราชการ  กระทรวงการคลัง
  รุ่นที ่4/2555 2551 - 2554  ทีป่รึกษาด้านประสทิธิภาพ  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

2544 - 2551  เจ้าหน้าทีวิ่เคราะหน์โยบายและแผน 9  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2543 - 2544  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 2554 - 2555  กรรมการ  ธนาคารออมสนิ

2553 - 2554,  2549 - 2551  กรรมการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 2553 - 2554,  2548 - 2549  กรรมการ  การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

 2552 - 2555  กรรมการ  องค์การเภสชักรรม
2548 - 2550  กรรมการ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ
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(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายสิงห ์ ตังทัตสวัสดิ์ 74 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.144266 ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
    กรรมการอิสระและ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร  18 ส.ค. 2547 - ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ประธานคณะกรรมการ -   the Wharton School of Finance and Commerce, 26  เม.ย.  2547 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   University of  Pennsylvania 2548 - ปจัจุบนั  กรรมการบริหาร  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

- วุฒิบัตร Management Development Program,  the Wharton School 2548 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
- วุฒิบัตร Executive Development Program,  Harvard Business School 2549 - 2553  กรรมการผู้อ านวยการ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2547 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543 2548 - 2556  กรรมการอิสระ  บมจ.ทดีับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

2514 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.กาญจนทตั

2553 - พ.ค. 2558  กรรมการ  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

2545 - 2552  ทีป่รึกษา  ศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบยีน

 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

6. นายสวุรรณ  แทนสถิตย์ 72 - ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the  East, Philippines - ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
    กรรมการอิสระและกรรมการ- - ปริญญาโท M.Sc. in Commerce,  University of  Santo Tomas, 16 พ.ย. 2548 - ปจัจุบนั  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   Philippines 26 เม.ย. 2548 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- วิทยาลัยปอ้งกันราชอาณาจักร รุ่นที ่355 18 ธ.ค. 2550 - ปจัจุบนั  ทีป่รึกษาคณะกรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 18 ธ.ค. 2550 - ปจัจุบนั  กรรมการในคณะกรรมการบริหาร  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
- หลักสตูร Director Certification  Program (DCP) รุ่นที ่63/2548 ต.ค. 2549 - ปจัจุบนั  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

2547 - ปจัจุบนั  กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
2545 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
2559 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ. บวัหลวงเวนเจอร์ส
2549 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.บริหารสนิทรัพย์ทวี
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7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล 67 - Master of Community and Regional Planning, North Dakota - ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน

    กรรมการอิสระและ   Stae University ,U.S.A. 26 เม.ย. 2556 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    กรรมการก าหนดค่าตอบแทน - ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล  สรรหา
     และสรรหา - ปริญญาหลักสตูรการปอ้งกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที ่15 พ.ค. 2556 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.บริการเชือ้เพลิงการบนิกรุงเทพ

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2526 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ.บริการเชือ้เพลิงการบนิกรุงเทพ
- หลักสตูร Finance for Non-Finance Director   (FND) รุ่นที ่1/2544 และ 2526 - 2557  กรรมการผู้จัดการ  บมจ.บริการเชือ้เพลิงการบนิกรุงเทพ
  รุ่นที ่14/2547 2540 - 2546  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา  บมจ.การบนิไทย
- หลักสตูร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นที ่12/2547  และสนับสนุนธุรกิจ
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่51/2547 ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
- หลักสตูร Role of the Compensation Committee  Program (RCC) 2559 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ. บาฟส ์อินโนเวชัน่ ดีเวลลอปเม้นท์
   รุ่นที ่4/2550 2553 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ. ขนสง่น้ ามันทางทอ่
- หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่16/2550 2540 - 2549  กรรมการผู้จัดการ  บจ. ขนสง่น้ ามันทางทอ่
- หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2534 - 2553  กรรมการ  บจ. ขนสง่น้ ามันทางทอ่
   รุ่นที ่5/2552 2539 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ. ไทยเชือ้เพลิงการบนิ
- หลักสตูร Anti - Corruption for Executive Program   (ACEP) 2539 - 2554  กรรมการผู้จัดการ  บจ. ไทยเชือ้เพลิงการบนิ
   รุ่นที ่11/2557 2536 - 2558  ประธานกรรมการ  บจ. บริการน้ ามันอากาศยาน

2554 - 2556  กรรมการ  BAFS International Limited
2547 - 2557  กรรมการ  บจ. เจพี - วัน แอสเซท็
2547 - 2554  กรรมการผู้จัดการ  บจ. เจพี - วัน แอสเซท็

8. นายวีระศักดิ ์ สตัุณฑวิบลูย์ 59 -  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
    กรรมการอิสระ และประธาน - ปริญญาโท M.E.,  Texas A & M University , Texas, U.S.A. 27 ก.พ. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    คณะกรรมการธรรมาภิบาล - ปริญญาหลักสตูรปอ้งกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 25 ก.พ. 2554 - ปจัจุบนั  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน    ( ปรอ.รุ่นที ่18/2548 ) 26 เม.ย. 2548 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    และสรรหา - ประกาศนียบตัรหลักสตูรผู้บริหารระดับสงู 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  บมจ. พลาสติคและหบีหอ่ไทย

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที ่10/2553 2558 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. พลาสติคและหบีหอ่ไทย

- ประกาศนียบตัรหลักสตูรผู้บริหารระดับสงู 2555 - ปจัจุบนั  รองผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

   สถาบนัวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที ่1/2555  ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง

- วุฒิบตัรและเข็มวิทยฐานะ หลักสตูรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม 2545 - 2555  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

   ระดับสงู (บยส.) รุ่นที ่17/2555 - 2556  ผู้อ านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง

- วุฒิบตัรและเข็มวิทยฐานะ หลักสตูรนักบริหารระดับสงู ด้านการพัฒนา 2557 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล

   ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุ่นที ่2/2558 2556 - 2557  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล

- Certificate, Harvard University, Advanced  Management Program, U.S.A.  2547 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม

- Certificate, Harvard University, Financial  Institution for ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

  Private Enterprise Development,  U.S.A. 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ. บวัหลวงเวนเจอร์ส

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2551 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.เดอะ แกรนด์ - ยูบี

- หลักสตูร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที ่21/2546 2544 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.โตโยต้า ลิสซิง่ (ประเทศไทย) 

2544 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.ไทย อินโด คอร์ดซา่ 

2544 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ 
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(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นางณินทริา   โสภณพนิช 51 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 0.002770* 1 .คูส่มรสของหลาน ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
    กรรมการอิสระและ  London School of Economics and Political Sciences, England     นายชัย โสภณพนิช 25 ก.พ. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการธรรมาภิบาล - M.B.A, Cass Business School, City, University of London, England 23 เม.ย. 2553 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

-โครงการสมัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นที ่5 (FINEX V) 2551 - ปจัจุบนั  กรรมการและทีป่รึกษาคณะกรรมการบริหาร  บมจ. เอเซยี พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์
การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2537 - 2551  กรรมการและกรรมการบริหาร  บมจ. เอเซยี พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์
- หลักสตูร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที ่40/2548 ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

2559 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  มูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2545 - ปจัจุบนั  กรรมการ  มูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2559 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร  โรงเรียนศรีสงัวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการ
 ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2559 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการ
 ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2551 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ. ทีป่รึกษาเอเซยี พลัส
2546 - ปจัจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก  มูลนิธิหอศิลปส์มเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
2543 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.บางกอก บทีเีอ็มยู
2542 - ปจัจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก  สมาคมสตรีภาคพ้ืนแปซฟิิคและเอเชียอาคเนย์

 แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท)

10. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล 64 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.033105* ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
      กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ม.ค. 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
      และประธานคณะผู้บริหาร - Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, 1 ม.ค. 2559 - ปจัจุบนั  ประธานคณะผู้บริหาร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland 2554 - 2558  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- Marine Consequential Loss Insurance, Germany 22 เม.ย. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- Insurance School of Japan 25 ก.พ. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2553 - 2558  ผู้อ านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่129/2553 2550 - 2552  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2544 - 2550  ผู้อ านวยการ ฝ่ายรับประกันภัย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
26 เม.ย. 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

11. นายโชตะ  โมริ 51 - Bachelor of Economics, Meiji University, Japan - ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
      กรรมการอิสระ การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 14 ส.ค. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ไม่มี ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
เม.ย. 2556 - ปจัจุบนั  หวัหน้างานกลุม่งานวางแผนธุรกิจ  Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.

 ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
เม.ย. 2554 - เม.ย. 2556  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ  Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.
เม.ย. 2547 - เม.ย. 2554  ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร  Aioi  Insurance Co.,Ltd.
เม.ย. 2543 - เม.ย. 2547  รองผู้จัดการฝ่ายขายภายในประเทศ  The Dai-Tokyo Fire and Marine Insurance Co.,Ltd.

* นับรวมหุน้ผู้ทีเ่กีย่วข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
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(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

12. ดร. อภิสทิธิ์  อนันตนาถรัตน 53 - Doctor of Organization Development and Transformation, 0.004333 ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน

     กรรมการผู้อ านวยการใหญ่   Cebu Doctors' University,Philippines 22 เม.ย. 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ศิลปศาสตรมหาบณัทติ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 22 เม.ย. 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ม.ค. 2559 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A. เม.ย. 2555 -  2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIIF 2554 - เม.ย. 2555  ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและสือ่สารองค์การ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  (Senior Associate), Australia 2552 - มี.ค. 2557  ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Certificate, The Columbia Senior Executive Program, และ ต.ค.2558 - 8 พ.ค. 2559

  Columbia University, U.S.A. 2550 -  2558  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- หลักสตูรวิทยาการประกันภัยระดับสงู (วปส.) รุ่นที ่3/2556 2549 - 2550  ผู้จัดการอาวุโส สว่นธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- 28th East Asian Insurance Congress 2016, Macau 2548 - 2552  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- CIO VMWare World Conference 2015, Spain 2545 - 2549  ผู้จัดการ สว่นพัฒนาทรัพยากรบคุคล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Enterprise Risk Management Workshop 2015, Germany ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

- Telematics Update Conference 2014, England 24 พ.ค. 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.ไทยโอริกซล์ีสซิง่

- 14th Asia CEO Insurance Summit 2014, Indonesia

- 17th Insurance Congress of Developing Countries 2013, Sri Lanka
- East  Asian Insurance Congress 2012, Malaysia

- Asian Insurance Congress 2011, Singapore

- 7th Insurance Executives' Summit for Strategy, Operation &
  Technology 2011, Taiwan

- Asian Insurance Congress 2010, Singapore

- Simplified Strategic Planning 2010, Malaysia

- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France

- Management Development Program - Fit for Expert 

  Underwritting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

- Management Development Program - Fit for Management,

  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี
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(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

13. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา 72 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสมัชัญพาณิชย์ 0.063999 ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
       กรรมการ - Mini M.B.A.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 29 เม.ย. 2524 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, 2553 - 2558  ทีป่รึกษาบริษัท  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland  2551 - พ.ค. 2558  เลขานุการบริษัท  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Skandia Insurance Management, Philippines 2543 - 2552  กรรมการและรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2535 - 2551  เลขานุการคณะกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที ่27/2546 2525 - 2542  กรรมการผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2556 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  บมจ.น้ าตาลครบรีุ
 กรรมการบริหารความเสีย่ง

2542 - ก.พ. 2557  กรรมการ  บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม
2546 - 2548  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม
2542 - 2545  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม

และ 2549 - 2551
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คณะผู้บริหารของบริษทั
อายุ สดัสว่นการถือหุน้ ความสมัพันธ์ทางครอบครัว

(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัย  โสภณพนิช 73 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A. 3.261976* 1. บดิาของ ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
    ประธานกรรมการ - Advanced Management Program, the Wharton    School     นายชวาล  โสภณพนิช  2 ส.ค. 2521 -  ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ปริญญาหลักสตูรปอ้งกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน     นางสาวลสา โสภณพนิช 2553 - 2558  ประธานคณะผู้บริหาร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
   (ปรอ.รุ่นที ่6) 2. อาของคูส่มรส 2519 - 2552  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     นางณินทริา  โสภณพนิช 25 เม.ย. 2511 - ก.ค. 2521  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- หลักสตูร Director Certification  Program (DCP) รุ่นที ่16/2545  25 ก.พ.  2559 -  ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- หลักสตูร Chairman 2000 รุ่นที ่10/2547 2534 - 25 ก.พ. 2559  รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2531 -  ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด์)
2529 -  ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้
2522 -  ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

2511 - 17  มี.ค. 2559  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

2552 - 2558  กรรมการ  International Insurance Society,  Inc. New York, U.S.A.
2549 - 2551  ประธาน  สภาธุรกิจประกันภัยไทย

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

2. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล 64 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.033105* ไม่มี 1 ม.ค. 2559 -  ปจัจุบนั  กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ม.ค. 2559 -  ปจัจุบนั  ประธานคณะผู้บริหาร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    และประธานคณะผู้บริหาร - Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss 2554 - 2558  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  Insurance Training Centre, Switzerland 22 เม.ย. 2554 -  ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Marine Consequential Loss Insurance, Germany 25 ก.พ. 2554 -  ปจัจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Insurance School of Japan 2553 - 2558  ผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2550 - 2552  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่129/2553 2544 - 2550  ผู้อ านวยการ ฝ่ายรับประกันภัย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

26 เม.ย. 2559 -  ปจัจุบนั  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

* นับรวมหุน้ผู้ทีเ่กีย่วข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
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อายุ สดัสว่นการถือหุน้ ความสมัพันธ์ทางครอบครัว
(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

3. ดร.อภิสทิธิ์ อนันตนาถรัตน 53 - Doctor of Organization Development and  Transformation, 0.004333 ไม่มี 22 เม.ย. 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการผู้อ านวยการใหญ่    Cebu Doctors' University, Philippines 22 เม.ย. 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ 1 ม.ค. 2559 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม.ย. 2555 -  2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A. 2554 - เม.ย. 2555  ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและสือ่สารองค์การ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Diploma of Financial Service (General Insurance),  ANZIIF 2552 - มี.ค. 2557  ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
   (Senior Associate), Australia และ ต.ค.2558 - 8 พ.ค. 2559
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program, Columbia, 2550 -  2558  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
   University, USA 2549 - 2550  ผู้จัดการอาวุโส สว่นธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- หลักสตูรวิทยาการประกันภัยระดับสงู (วปส.) รุ่นที ่3/2556 2548 - 2552  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- 28th East Asian Insurance Congress 2016, Macau 2545 - 2549  ผู้จัดการ สว่นพัฒนาทรัพยากรบคุคล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- CIO VMWare World Conference 2015, Spain ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
- Enterprise Risk Management Workshop 2015, Germany 24 พ.ค. 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.ไทยโอริกซล์ีสซิง่
- Telematics Update Conference 2014, England
- 14th Asia CEO Insurance Summit 2014, Indonesia
- 17th Insurance Congress of Developing Countries 2013, Sri Lanka
- East  Asian Insurance Congress 2012, Malaysia
- Asian Insurance Congress 2011, Singapore
- 7th Insurance Executives' Summit for Strategy, Operation &
  2011, Taiwan
- Asian Insurance Congress 2010, Singapore
- Simplified Strategic Planning 2010, Malaysia
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert  Underwritting,
  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

4. นายอานนท ์ วังวส ุ 62 - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 0.045698* ไม่มี เม.ย. 2555 - ปจัจุบนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
     ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
     และผู้อ านวยการ ฝ่ายกฎหมาย และ 2546-2548
     และผู้อ านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทน 2549 - 2555  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2543 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายกฎหมาย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2556 - ปจัจุบนั  นายกสมาคมประกันวินาศภัย  สมาคมประกันวินาศภัย

2552 - 2556  เลขาธิการ  สมาคมประกันวินาศภัย
2558 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.กลางคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ

2541 - 2558  รองประธานกรรมการ  บจ.กลางคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ
2558 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.ไทยอินชัวเรอสด์าต้าเนท 

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

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

5. นายสพัุฒน์ อยู่คงพันธุ์ 59 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 0.057302* ไม่มี เม.ย. 2555 - ปจัจุบนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ - Associate of the Insurance Institute of New Zealand  (NZII), 2550 - 2559  ผู้อ านวยการ ธุรกิจนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

   New Zealand 2548 - 2550  ผู้จัดการอาวุโส สว่นนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2544 - 2548  ผู้จัดการ สว่นนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2537 - 2544  ผู้จัดการ ฝ่ายประกันภัยเบด็เตล็ด  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

6. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ 59 - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.003344 ไม่มี มิ.ย. 2559 - ปจัจุบนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ - M.B.A. University of North Texas, U.S.A. มิ.ย. 2558 - ปจัจุบนั  เลขานุการบริษัท  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    (แต่งต้ังมีผลเมือ่วันที ่1 มิถุนายน 2559) การอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2549 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    และเลขานุการบริษัท  - หลักสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่61/2558

    และ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน  - หลักสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที ่31/2558

 - หลักสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที ่19/2559

7.  นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย 57 - สถิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ไม่มี ต.ค. 2558 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจสถาบนัการเงิน  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

     ผู้อ านวยการ ธุรกิจสถาบนัการเงิน - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 - ก.ย. 2558  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2544 - 2550  ผู้จัดการ สว่นลูกค้าตรง  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2541 - 2544  ผู้จัดการ ฝ่ายสนิไหมทดแทน  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

8. นายสชุาติ  จิรายุวัฒน์ 61 - นิเทศศาสตรบณัฑิต (การประชาสมัพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ไม่มี ส.ค. 2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วนทนุ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
     ผู้อ านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วนทนุ - Mini M.B.A มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 - 2553  ผู้จัดการภาคสายลูกค้าธุรกิจรายกลางและปลีก  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

 ต่างจังหวัด
9. นายอารีย์  วันแอเลาะ 61 - รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 0.003189 ไม่มี ต.ค. 2558 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจตัวแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
     ผู้อ านวยการ ธุรกิจตัวแทน - Associate of the Insurance Institute of New Zealand (NZII), 2550 - ก.ย. 2558  ผู้อ านวยการ ธุรกิจสถาบนัการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

   New Zealand 2549 - 2550  ผู้จัดการอาวุโส สว่นตัวแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2548 - 2549  ผู้จัดการอาวุโส สว่นสถาบนัการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2544 - 2548  ผู้จัดการ สว่นสถาบนัการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2538 - 2544  ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

10. นายเลิศ วงศ์ชัย 61 - บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0.001499 ไม่มี ก.พ. 2556 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต์ 2552 - 2555  ผู้จัดการอาวุโส บริการอุบติัเหตุยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    2550 - 2552  ผู้จัดการอาวุโส ประเมินราคาสนิไหมทดแทนยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2545 - 2550  ผู้จัดการสว่นสนับสนุนสนิไหมทดแทนยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2538 - 2544  ผู้จัดการสว่นสนิไหมทดแทนยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

* นับรวมหุน้ผู้ทีเ่กีย่วข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
                                                หน้า 164

ชือ่ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปย้ีอนหลัง
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อายุ สดัสว่นการถือหุน้ ความสมัพันธ์ทางครอบครัว
(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

11. นางสาวปวีณา จูชวน 47 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (ประกันวินาศภัย)  มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ - ไม่มี 2559 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

      ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร - Master of Science (Insurance and Risk Management), พ.ย. 2556 - 2558  ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจลูกค้าองค์กร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

   Cass Business School, City, University of London, England ต.ค. 2553 - ต.ค. 2556  ผู้จัดการ ธุรกิจภัยพิเศษ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Advanced Diploma in Insurance, The Chartered Insurance

   Institute (CII)

- Mini M.B.A. ศูนย์วัฒนธรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

 สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

12. นายชวาล  โสภณพนิช 40 - B.A. (Economics), University of Rochester, U.S.A. 0.411553 1. บตุรของนายชัย  โสภณพนิช 2559 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย - Risk and Insurance Certificate, St.John's University, U.S.A. 2. พ่ีของนางสาวลสา โสภณพนิช มี.ค. 2557 - 2558  ผู้จัดการ ส านักกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2555 - มี.ค. 2557  ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

13. นางสาวลสา  โสภณพนิช 35 - Bachelor's Degree in International Relations  & Chinese, Wellesley 0.423523 1. บตุรของนายชัย  โสภณพนิช 2560 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ านวยการ ธุรกิจนายหน้า   College, U.S.A. 2. น้องของนายชวาล โสภณพนิช 2559  รองผู้อ านวยการ ธุรกิจนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
     (แต่งต้ัง มีผลเมือ่วันที ่1 มกราคม 2560) - Master's Degree in International Affairs, Columbia Univercity, U.S.A. ก.ค. 2557 - 2558  ผู้ช่วยผู้จัดการ ส านักบริหารสญัญาประกันภัยต่อ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Certificate in Insurance, The Chartered Insurance Institute (CII) เม.ย. 2555 - มิ.ย. 2557  ผู้ช่วยผู้จัดการ ธุรกิจนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

     นายวีระชัย  ศรีเพชระกุล 47 - ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ไม่มี 16 ก.พ. 2560 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

      ผู้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการสมาคมผู้น าการเปลีย่นแปลงเพ่ือพัฒนา  กระทรวงแรงงาน

     (เร่ิมงานเมือ่วันที ่16  กุมภาพันธ์ 2560)  แรงงาน (สนปปร.)

2546 - 2560  ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  บจ.กรุงเทพ ซนิธิติกส์

     นางสาวพิมพ์ใจ  เลือ่มรุ่ง

     (เกษียณอายุ มีผลเมือ่วันที ่1 มกราคม 2560)

     ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี

     (ลาออก มีผลเมือ่วันที ่1 ธันวาคม 2559)

                                                หน้า 165

ชือ่ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปย้ีอนหลัง
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เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

-ไม่มี  - 
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เอกสารแนบ 3   รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแล                      
    การปฏบิัติงาน 
 
 ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของนายวิเชียร  โมลีวรรณ   โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีรายละเอียดและ
คุณสมบัติดังนี้ 
 นายวิเชียร   โมลีวรรณ 

หน่วยงาน ส านักตรวจสอบ  (Internal Audit Office) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการอาวุโส 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 ประสบการณ์การท างาน 
 รองผู้อ านวยการอาวุโสส านักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
     1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน 

 ผู้จัดการส านักตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

พ.ค. – ธ.ค. 2558   

 ผู้จัดการส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บมจ. กรุงเทพ
ประกันภัย  ปี 2557 – พ.ค. 2558 

 Head of Compliance and Enterprise Risk Management                        
บมจ. กรุงเทพประกันภัย  ปี 2550 - 2557 

การอบรมและดูงาน 

 Anti-Corruption The Practical Guide 

 Integrated  Risk  Management & Strategy 

 กลยุทธ์การลงทุนส าหรับธุรกิจประกันภัย 

 GRC : Governance Risk Compliance 
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รายละเอียดหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

นางสาวอุมาพร หวลบุตตา 
หน่วยงาน ส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( Compliance Office ) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

 บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์   

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
 Certified Professional Internal Auditor (CPIA)  

ประสบการณ์การท างาน   
 รองผู้อ านวยการส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย  ปี 2558 - ปัจจุบัน 
 รองผู้อ านวยการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร    

บมจ.กรุงเทพประกันภัย  ปี 2558 -  ปัจจุบัน 
 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบปฏิบัติการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

ปี 2557 - 2558 
 Head of Operations Audit   บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557 
 ผู้ช่วยผู้จัดการส านักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

ปี 2547 – 2549 
การอบรมและดูงาน      

 Governance as a Driving Force for Business Sustainability 
 Risk Oversight : High Priority of the Board 
 KPI KRI และ KCI กับการบริหารความเสี่ยง 
 Risk & Capital Management 
 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มี
หน้าที่รายงานตามมาตรา 13 
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เอกสารแนบ 4   รายละเอยีดเกีย่วกบัการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

บริษัทฯ ไม่ได้มีการท ารายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินอันต้องมีการ
ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ  และไม่ได้มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงปี  พ.ศ. 2559 
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เอกสารแนบ 5  อ่ืน ๆ 
 

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รายงานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
3. รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
5. หนังสือรับรองบริษัท 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย  จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระจ านวน 3 ท่าน โดยมี นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 3 ปี     

 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ช่วย
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท  รองผู้อ านวยการอาวุโสส านัก
ตรวจสอบ รวม 4 คร้ัง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล 1 คร้ัง  และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย   รวม 3 คร้ัง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ  พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส

และรายงานทางการเงินประจ าปีของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี  เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  และการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของส านักตรวจสอบประจ าปี 2559 การสอบ

ทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน  รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานของส านัก

ตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 

แก่ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ส าคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้

มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ 

และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสและเป็นรายการจริงในการด าเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
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4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางสาวสมใจ 

คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2559 

โดยมีค่าตอบแทน 2,300,000 บาท  

5. การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ดูแลและให้ข้อแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้

เกิดการตรวจสอบและค้านอ านาจอย่างเหมาะสม  การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลก าหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในให้มีความเข้มงวดมากขึ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ  มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยว
โยงกันเป็นรายการปกติทางการค้า  มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย  ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  รายงานทางการเงินท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร  มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐาน
บัญชี  และมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ 
 
 
 
 
      
(นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่ในการดูแลสัดส่วน จ านวน องค์ประกอบ

ของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนกรรมการ ประธาน

คณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ ในกรณีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ รวมทั้งก าหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ ให้

เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานคณะ

ผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ เนื่องด้วย การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาด ารงต าแหน่งที่ส าคัญของ

บริษัทฯ จะช่วยผลักดันให้วิสัยทัศน์และนโยบาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก าหนด

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการงาน ให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้น ในปี 2559 

จึงได้สรรหากรรมการบริษัท เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน เพื่อช่วยก ากับการดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ พร้อม

ทั้งสร้างผลการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม   โดยการสรรหา

จากบุคลากรภายในบริษัท  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง

รอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยพิจารณาค่าตอบแทน จากปัจจัยภายในและภายนอกเปรียบเทียบ

กับเป้าหมายของบริษัทที่ก าหนดไว้  ดังนั้น การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2559 ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นได้พิจารณาเป็น 12.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา 

ในปี 2559 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุม 1 คร้ัง และได้เปิดเผย

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการ

ตรวจสอบ 

 

 

 
(นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์) 
ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง   เนื่องจากเล็งเห็นว่า  
ระบบธรรมาภิบาลเป็นการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส   ถูกต้อง   เป็นธรรม   และสามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น บริษัทฯ  จึงด าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น  นักลงทุน  ผู้มีส่วน
ได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น าไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ ที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
แลการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน 3 ท่าน  ท าหน้าที่  เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
ตรวจสอบการก ากับดูแล การปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ของ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)    

ในปี 2559  คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้  

1.  พิจารณาทบทวนและเห็นชอบ ให้ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการให้มีความทันสมัย
และเป็นสากล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย   ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน  Corporate Governance Assessment 
Report  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ  ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 

2.  พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดย
เคร่งครัด  ส าหรับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน  และการอบรมความรู้เร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ 

3.  พิจารณาผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง  โดยจัดท านโยบายบริหารความเสี่ยง 
จัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  รวมถึงได้พิจารณาผล
การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร  การสอบทานข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในระบบสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า  การสอบทานการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง การสอบทานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงก่อนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์  และจัดท าการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
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4.  พิจารณาผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และควรให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณชนต่อไป 

 
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม 

เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างจริงจัง ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  (Thai Investors Association)   ส าหรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น  (AGM Checklist)  โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม   อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมสมควร
เป็นตัวอย่าง” 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ  เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานให้บริษัทฯ มีหลักการก ากับดูแลกิจการเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลต่อไป  
 
 
 

 
(นายวีระศักดิ์     สุตัณฑวิบูลย์) 
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี        
งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท ารวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
 

คณะกรรมการบริษัทฯ  จัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้
มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน  และเพียงพอต่อการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน  ป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติ  การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
อย่างสม่ าเสมอ  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยรวมอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ  และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ    
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559   ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป   และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญ  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 

 
(นายชัย   โสภณพนิช)  
ประธานกรรมการ 
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