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รายงานคณะกรรมการ 
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในป 2556 ยังคงออนแอ เศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศขยายตัวลดลงจากป 2555 

สถานการณการเงินโลกมีแนวโนมคงอัตราดอกเบ้ียใหอยูในระดับตํ่า เพื่อกระตุนเศรษฐกิจท่ีฟนตัวอยางชา ๆ 

สําหรับเศรษฐกิจไทยป 2556 ก็เชนกัน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสท่ี 3 ของป 2556 
ขยายตัวรอยละ 2.7 ชะลอตัวลงจากไตรมาสท่ี 2 ของป 2556 ท่ีขยายตัวรอยละ 2.9 (ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)) เนื่องจากการหดตัวลงของอุปสงคในประเทศเปนสําคัญ ผลของนโยบายคืนภาษีรถยนต
คันแรกหมดลง การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนลดลง สศช.คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2556 จะขยายตัวรอยละ 3.0 ซึ่งชะลอตัว
ลงจากป 2555 ท่ีขยายตัวรอยละ 6.5 และคาดวาในป 2557 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 4.0-5.0 สถานการณชุมนุมทาง
การเมืองในชวงไตรมาสท่ี 4 ของป 2556 และตอเนื่องมายังป 2557 สงผลใหการฟนตัวของการบริโภคตองเลื่อนออกไป การ
ลงทุนของธุรกิจสวนใหญยังคงชะลอลง เนื่องจากผูประกอบการเลื่อนการลงทุนในโครงการใหม ๆ ออกไป เพื่อรอประเมิน
ความชัดเจนของภาวะเศรษฐกิจและสถานการณการเมืองในประเทศ รวมท้ังการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

การเติบโตของธุรกิจประกันภัย ในป 2556 ขยายตัวรอยละ 13.12 ชะลอตัวลงจากป 2555 ท่ีขยายตัวรอยละ 29.33 
โดยมีเบ้ียประกันภัยรับโดยตรง 203,021 ลานบาท (ท่ีมา: ฝายวิเคราะหธุรกิจและสถิติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.))  จะเห็นไดวาธุรกิจประกันวินาศภัยยังคงมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง 

การดําเนินงานของบริษัทในป 2556 มีอัตราการขยายตัวของเบ้ียประกันภัยรับโดยตรง ลดลงรอยละ 23.32 ซึ่งเปน
ผลสืบเนื่องมาจากการท่ีบริษัทไดบอกเลิกสัญญาตัวแทนรายหนึ่งในป 2555 และอยูระหวางการดําเนินคดีกับตัวแทนราย
ดังกลาวรวมถึงผูท่ีเกี่ยวของ แตอยางไรก็ตามผลการดําเนินการดานการรับประกันภัยในป 2556 บริษัทมีผลกําไร 40.63 ลาน
บาท  นอกจากนั้น บริษัทมีรายไดอื่นอันประกอบไปดวยรายไดจากการใหเชาอาคารและการลงทุน ทําใหบริษัทมีผลกําไร
กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 52.45 ลานบาท ผลกําไรสุทธิ 30.85 ลานบาท 

เพื่อสรางความเช่ือม่ันตอลูกคาผูเอาประกันภัยของบริษัท และยึดหลักความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทใหคําม่ันวา 
บริษัทจะใหความคุมครองตอผูเอาประกันทุกรายท่ีถือกรมธรรมของบริษัทดวยความสุจริต  

ดวยความมุงม่ันของผูบริหาร และความเปนหนึ่งเดียวกันของพนักงาน ทําใหบริษัทสามารถทําผลประกอบการท่ีมี
กําไรในป 2556 และบริษัทเช่ือม่ันวาในปตอ ๆ ไป บริษัทจะสามารถทําผลประกอบการท่ีมีกําไรอยางตอเนื่อง เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของบริษัทท่ีตองการใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนท่ีดี ลูกคาไดรับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว เปนธรรม และ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนบริษัทจะสามารถรักษาช่ือเสียงภาพลักษณท่ีดี และยึดหลักความรับผิดชอบตอสังคม ใน
โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอถือโอกาสขอบคุณ พนักงานทุกทาน รวมไปถึงตัวแทนนายหนา คูคา ผูเอา
ประกันภัย และผูถือหุนทุกทาน ท่ีใหความไววางใจในผลิตภัณฑ และบริการของบริษัท โดยการสนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอ
มา 

                                      

                                                          (นายมนู   เลียวไพโรจน) 
                                                                                                               ประธานคณะกรรมการ   
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ผูถือหุน 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ   
บริษัทฯ เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ประกอบดวยกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 4 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติท่ีดี ของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณทางดานบัญชี และการเงิน และการบริหารงานบุคคล ไดแก  

1. นายพิชิต  สินพัฒนสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ประนอม  โฆวินวิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 
3. นายทวิช  เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสุนทร  กอนันทเกียรติ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขต ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ฯ รวมท้ังเปนไปตามกฎบัตรของบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ในระหวางป 2556 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมท้ังสิ้นจํานวน 8 ครั้ง เปนการรวมประชุมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบ
ภายในตามความเหมาะสม เพื่อทําการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ โดยมีประเด็น และสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

การสอบทานงบการเงิน 
ไดสอบทานขอมูลสาระสําคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินของ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยไดเชิญผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ผูจัดการ
แผนกบัญชี และผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน มาประชุมเพื่อช้ีแจงขอซักถามและใหฝายจัดการนําความเห็นของผูสอบ
บัญชีท่ีเปนสาระสําคัญไปปรับปรุงและแกไขใหถูกตอง คณะกรรมการตรวจสอบจึงใหความเห็นชอบงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินดังกลาว 

การสอบทานระบบควบคุมภายใน 
สําหรับระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานท้ังองคกรโดยไดมีการกําหนดขอบเขตความ

รับผิดชอบ เปาหมาย และแผนงานท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ให
เกิดประโยชนสูงสุด มีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในเพื่อใหม่ันใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ 
ไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ 

การสอบทานเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท
ฯ และการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมีการปฏิบัติตามแนวทาง ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเพียงพอ  
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การสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน อยางมีความเปนอิสระและกอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอองคกรโดยรวมและสอบทานผลการ
ตรวจสอบประจําป 2556 พรอมใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจําป 2556 เนื่องจากแผนการตรวจสอบมีขอบเขต
ครอบคลุมประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ 

การประเมินการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการประเมินความเสี่ยงของกิจการและมีการกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความ

เสี่ยงไวอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงท่ีมีผลตอการดําเนินการของบริษัทฯ โดยมีปจจัย
ความเสี่ยงสําคัญตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด 

ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี  
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสอบบัญชีแลว และมีมติใหความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

ท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ัง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 4387 หรือ นางสาวจันทรา วองศรี
อุดมพร เลขทะเบียนท่ี 4996 แหงบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับป 2556 

ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  - ไมมี –  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํางบการเงินอยางถูกตองเช่ือถือไดตาม
มาตรฐานการบัญชี และเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการบัญชีป พ.ศ. 2547 การ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยาง
ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ 
 
 
 
 
 
                                      

 
 
 

                                                                                    (นายพิชิต สินพัฒนสกุล) 
                                                                             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
 
 
 
 
 
 



 

 

บมจ.บางกอกสหประกันภัย                                                                                        รายงานประจําป 2556   หนา - 6 - 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
เรียน  ผูถือหุน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการ
อิสระ และไมไดเปนผูบริหารของบริษท โดยไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนไดปฏิบัติหนาท่ีตามไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีหนาท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท รวมท้ังทําหนาท่ีพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการบริษัทดวย เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดกําหนดนโยบาย และหลักเกณฑการ
พิจารณา เพื่อเปนแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้

1. พิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการท่ีครบ
กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติท่ีครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มี
ภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรู ความสามารถ และประสบการณ ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท เปนผูท่ีมีความสนใจในกิจการของบริษทั สามารถอุทิศตน และอุทิศเวลาใหบริษัทไดอยางเพียงพอ 
นอกจากนั้นยังไดพิจารณาถึงจํานวนของคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป เพื่อการบริหารจัดการท่ีดี 
และมีประสิทธิภาพ โดยในการพิจารณากรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณา  

สําหรับการเลอืกต้ังกรรมการในป 2557 เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลท่ีดี 
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ ผานชองทางโดยตรง
กับเลขานุการบริษัท หรือผานทางเว็บไซตบริษัท ในระหวางวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 แตไมมีผู
ถือหุนทานใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการมายังบริษัท  

2. การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ใหคาตอบแทนของกรรมการเปนไปตามหลักสากล จะคํานึงถึงปจจัย
ตาง ๆ เปนตนวาความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงใหสอดคลองกับขนาดของธุรกิจท่ี
สามารถเทียบเคียงไดกับระดับท่ีปฏิบัติในอุตสาหกรรม ในธุรกิจประกันภัยท้ังท่ีอยูในตลาดหลักทรัพย และนอกตลาด
หลักทรัพย เพื่อนํามาพิจารณากําหนดความเหมาะสมของการจายผลตอบแทนกรรมการเพื่อท่ีจะสะทอนถึงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานของบริษัท  

ในรอบป พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทอยางเต็มความสามารถ ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ โปรงใสและเปนอิสระ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น  ๆ

 

 
 
                                                                                                       
 (รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน) 
                                                                            ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทประกันวินาศภัยแหงแรกในประเทศไทยท่ีดําเนินธุรกิจ

โดยคนไทย เริ่มกอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2472 โดยใหบริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ไดแก การรับประกัน
อัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนสง ภัยรถยนต และ ภัยเบ็ดเตล็ด โดยเปนการรับประกันภัยจากผูเอาประกันภัยโดยตรง และการรับ
ประกันภัยตอจากบริษัทรับประกันภัยท้ังในและตางประเทศ ท้ังนี้บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงสําหรับงานท่ีมีทุนประกันภัย
สูง และมีความเสี่ยงภัยสูงไปยังบริษัทรับประกันภัยท้ังใน และตางประเทศท่ีมีความม่ันคงดานการเงิน และเช่ือถือได 

สําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น บริษัทพิจารณากําหนดนโยบาย และสัดสวนการลงทุน โดยคํานึงถึง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ท้ังนี้บริษัทจะลงทุนในธุรกิจท่ีมีความม่ันคงและผลตอบแทนสูง
ในระยะยาว 

วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทไดดําเนินธุรกิจมาถึง 84 ป บริษัทไดยึดม่ันในนโยบายใหบริการดวยความซื่อสัตย สุจริต 
และใหความสําคัญในการใหบริการลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด ท้ังในดานความสะดวก รวดเร็ว คุณภาพ 
และ ความยุติธรรม ดังภารกิจ หรือนโยบายคุณภาพของบริษัท “ทันสมัย ใฝประสิทธิภาพ ใสใจลูกคา ศรัทธาเพิ่มพูน” และ
เพื่อใหเปนการสอดคลองกับภารกิจ หรือนโยบายคุณภาพดังกลาวของบริษัท บริษัทจึงไดมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยนําเอากระบวนการบริหารแบบ Balance Scorecard มาใชวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
เปนเครื่องมือท่ีชวยในการจัดการนําเอากลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และสอดคลองกันท้ัง
องคกร 

บริษัทมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา คือเพิ่มจํานวนเบ้ียประกันภัยรับรวมใหมากข้ึน 
ดวยการขยายงานดานการประกันภัยทรัพยสินสวนบุคคล (Personal Line) ตลอดจนนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตาง ๆ มาพัฒนา
ปรับปรุงใหเขากับระบบการทํางานของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทฯ กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ ดังตอไปนี ้
1. เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม โดยไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
2. เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มี

ความโปรงใส และตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อใหการบริหารจัดการ และปฏิบัติงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมุงคุณภาพผลิตภัณฑ และบริการ อยาง

มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการ 
4. เพื่อใหบุคลากรขององคกรมีความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ความจงรักภักดีตอองคกร 

ตลอดจนมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานโดยไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
5. เพื่อรักษาช่ือเสียง และใหเกิดภาพลักษณท่ีดี การดําเนินธุรกิจจะยึดถือความรับผิดชอบตอสังคม  โดยใหการ

สนับสนุน  และชวยเหลือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับสังคมตาง ๆ อาทิเชน การบริจาคเงินชวยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติตาง ๆ 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนกอต้ังบริษัท เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2472 ในช่ือ 
“บริษัท ฮั้วเค้ียวล่ินฮะกงษี จํากัด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการรับประกันอัคคีภัยในประเทศ ซึ่งนับไดวาเปนบริษัทแรกท่ี
ดําเนินการดานการรับประกันวินาศภัยในประเทศไทย  

ในป พ.ศ. 2505 บริษัท ไดเปลี่ยนช่ือจากภาษาจีนเปนภาษาไทย เพื่อสรางภาพพจนของบริษัทในฐานะคนไทยบริษัท
หนึ่ง โดยไดจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเปน “บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด” เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2505 และกําหนด
สัญลักษณของบริษัทใหสอดคลองกับช่ือใหม อันไดแกภาพ “อนุสาวรียประชาธิปไตย” ซึ่งเปนเสมือนจุดเริ่มตนของกรุงเทพ
สมัยนั้น 

พัฒนาการการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ในป พ.ศ.2531 บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 

12 ลานบาท เปน 20 ลานบาท 

ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท มูลคาหุนละ 10 บาท 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญอ่ืน 
บริษัทใหความสําคัญกับพัฒนาการในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง อาทิเชน 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทไดนําเอากระบวนการบริหารแบบ Balance Scorecard ซึ่งเปน
เครื่องมือท่ีชวยในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน และชวยในการจัดการนําเอากลยุทธ หรือนโยบายของบริษัทไป
ปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และสอดคลองกันท้ังองคกร 

การพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการจายคาสินไหมทดแทนรถยนต ทําใหมีเครื่องมือในการตรวจสอบคาสินไหมท่ี
เกิดข้ึน มาจากรายการความเสียหายสวนใดของรถ รหัสรถใดท่ีมีอัตราความเสียหายสูง เพื่อนํามาใชเปนสถิติในการคํานวณ
เบ้ียประกันภัยรถยนต ใหใกลเคียงกับตนทุนจริง และเปนธรรมตอลูกคามากท่ีสุด เพื่อเปนฐานขอมูลนําไปแขงขันในตลาด
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี Website ของบริษัท http://www.bui.co.th/ ซึ่งประกอบดวยขอมูลดานประกันภัยประเภท
ตางๆ และขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือการบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักดานประกันวินาศภัย คือการใหบริการดานรับการเสี่ยงภัยจากผูเอาประกันภัย 
นอกจากนั้นบริษัทยังมีอาคารสํานักงานสูง 20 ช้ัน สําหรับใหเชาเปนท่ีต้ังสํานักงานตาง ๆ และ อาคารสํานักงานสูง 7 ช้ัน ท่ี
สวนหนึ่งใชเปนสํานักงานของบริษัท และอีกสวนหนึ่งใหเชา ทําใหเกิดรายไดเสริมเปนการเพิ่มพูนรายไดใหกับบริษัทอีกทาง
หนึ่ง 

สําหรับธุรกิจหลักดานประกันวินาศภัย ซึ่งใหบริการดานรับการเสี่ยงภัยตามกรมธรรมประเภทตาง ๆ เชน กรมธรรม
ประกันอัคคีภัย  กรมธรรมประกันภัยทางทะเลและขนสง  กรมธรรมประกันภัยรถยนต  และกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด  ท่ี
ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อไดตามความตองการเพื่อใหเหมาะสมกับทรัพยสินแตละประเภท นั้น สามารถแบงประเภท
กรมธรรมตาง ๆ โดยสังเขปดังนี้ 
1. การประกันอัคคีภัย 

เปนการประกันภัยซึ่งใหความคุมครองตอทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย  เชน  อาคารสิ่งปลูกสราง สตอคสินคา และ
เฟอรนิเจอร  เปนตน  ท่ีตองสูญเสียหรือเสียหาย เนื่องจากเพลิงไหม หรือฟาผา  หรือการระเบิดของแกสท่ีใชสําหรับทําแสง
สวาง หรือประโยชนเพื่อการอยูอาศัยในระหวางระยะเวลาท่ีไดเอาประกันภัยไว และการสูญเสียหรือเสียหายอื ่น ท่ีผูเอา
ประกันตองการใหคุมครอง เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของทรัพยสิน และธุรกิจของผูเอาประกัน  
2. การประกันภัยทางทะเลและการขนสง 

เปนการประกันภัยท่ีมุงใหความคุมครองตอความสูญเสียหรือเสียหายซึ่งเกิดข้ึนกับทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยจากภัย
ทางทะเล ในระหวางการเดินทางหรือการขนสงทางทะเล  ท้ังท่ีเกิดข้ึนกับตัวเรือหรือสินคาท่ีบรรทุกอยูในตัวเรือ และยัง
รวมถึงการขนสงทางอากาศดวย   
3. การประกันภัยรถยนต แบงออกเปน  2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ คือ 

1. การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ เปนการประกันภัยท่ีพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535   
2. การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ เปนการประกันภัยซึ่งเจาของรถมีความประสงคจะมอบหมายความเสี่ยงภัย

จากอุบัติเหตุจากการใชรถใหกับผูรับประกันภัย  เปนผูรับเสี่ยงภัยไวแทน   
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

เปนการประกันวินาศภัยทุกประเภทนอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการ
ประกันภัยรถยนต ซึ่งประกอบไปดวยความคุมครองหลายรูปแบบ  เชน การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกัน
สุขภาพ การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยเงินคาทดแทนแรงงาน การประกันภัยหมอกําเนิดไอน้ํา  และถังอัดความดัน 
การประกันภัยเครื่องจักรโรงงาน การประกันกระจก การประกันภัยเดินทาง การประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก 
การประกันภัยการขนสงเงินสด ฯลฯ 

การตลาดและภาวะแขงขันของอุตสาหกรรม 
กลยุทธการแขงขันในภาพรวม 

บริษัทมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของงานและผลิตภัณฑ เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจโดย
กําหนดกลยุทธเพื่อรองรับการขยายงานและสนับสนุนนโยบายการบริหารงานดังนี ้  



 

 

บมจ.บางกอกสหประกันภัย                                                                                        รายงานประจําป 2556   หนา - 10 - 

1. ปรับปรุงผลิตภัณฑปจจุบันและพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีมีความเช่ียวชาญและ มีชองวางทางการตลาดใหม ๆ 
2. รักษาตลาดลูกคาตออายุ ขยายงานใหมโดยเพิ่มชองทางการขายและปริมาณผูขายท่ีมีคุณภาพ 
3. ตอบสนองความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของลูกคา คูคา ผูถือหุนพนักงานไดอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืน 
มุงเนนการบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความพึงพอใจใหลูกคาและรองรับการแขงขันไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ 
1. ลูกคาองคกร ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทหางราน และผูประกอบธุรกิจในสาขาตาง ๆ 
2. ลูกคารายยอย 

สภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม 

ภาวะเศรษฐกิจท้ังป  2556   
 จากการรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย โดย ธนาคารแหงประเทศไทย สรุปวา 
ภาวะเศรษฐกิจท้ังป  2556 ขยายตัวชะลอลง ตามการบริโภคภาคเอกชนท่ีชะลอตัวหลังจากท่ีเรงใชจายไปมากในป

กอน ประกอบกับผูประกอบการบางสวนชะลอการลงทุนออกไป ในขณะเดียวกันการสงออกสินคาฟนตัวไดอยางชาๆ 
เนื่องจากบางอุตสาหกรรมประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงมีขอจํากัดดานเทคโนโลยีการผลิต สําหรับภาครัฐมี
บทบาทกระตุนเศรษฐกิจนอยลงจากปกอนตามการเบิกจายงบลงทุนท่ีทําไดตํ่ากวาปกติ ภาคการทองเท่ียวขยายตัวสูงและเปน
แรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจไทย 

ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจท้ังป 2556 อัตราการวางงานอยูในระดับตํ่า อัตราเงินเฟอชะลอลงตามราคาพลังงานและการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล สวนใหญเปนผลจากการนําเขาทองคํา และการสงกลับกําไรปนผลไป
ตางประเทศ สวนดุลเงินทุนเคลื่อนยายเกินดุลจากการกูยืมเงินทุนตางประเทศของสถาบันรับฝากเงินและการลงทุนโดยตรง
ของนักลงทุนตางประเทศ โดยรวมทําใหดุลการชําระเงินขาดดุล 

ทิศทางเศรษฐกิจไทยป 2557  
ธนาคารแหงประเทศไทย คาดการณวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมชะลอลงอยางตอเนื่อง จากสถานการณชุมนุมทาง

การเมืองสงผลใหการฟนตัวของการบริโภคตองเลื่อนออกไป ขณะท่ีการสงออกคาดวาจะคอยๆปรับดีข้ึนตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในสวนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ยานยนตและช้ินสวน และอาหารแปรรูป อยางไรก็ตามการ
ลงทุนของธุรกิจสวนใหญยังคงชะลอลง เนื่องจากผูประกอบการเลื่อนการลงทุนในโครงการใหมๆ ออกไป เพื่อรอประเมิน
ความชัดเจนของภาวะเศรษฐกิจและสถานการณการเมือง รวมท้ังการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

ปจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ – ปจจัยเส่ียงและขอจํากัดภาพรวมประจําป 2557 
 ปจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก มีความชัดเจนมากข้ึนจากกลุมเศรษฐกิจประเทศ G3 (สหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุน) 

โดยเฉพาะการฟนตัวของเศรษฐกิจภาคเอกชนในสหรัฐฯ ท่ีขยายตัวไดอยางแข็งแกรง 
 การสงออก มีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน โดยเฉพาะราคาสินคาเกษตรจะปรับตัวสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 

ซึ่งจะสงผลใหมูลคาการสงออกสินคาเกษตรของไทยดีข้ึนตามไปดวย นอกจากนี้สินคาสงออกหลักอยางรถยนต
นาจะยังคงขยายตัวไดในระดับสูงตามอุปสงคของคูคาท่ียังอยูในระดับดี และการหันมามุงเนนตลาดตางประเทศ
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มากข้ึนของผูผลิต เนื่องจากความตองการบริโภคในประเทศยังคงซบเซา โดยรวมแลวการสงออกไทยมีศักยภาพท่ี
จะขยายตัวเพิ่มข้ึนไดรอยละ 6 

 แรงกดดันดานอัตราเงินเฟอ ยังอยูในระดับตํ่า โดยปจจัยหลักท่ีทําใหเงินเฟอไมเรงตัวข้ึนมากนัก มาจากอุปสงคใน
ประเทศท่ียังอยูในภาวะคอนขางชะลอตัว และภาวะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกท่ีมีแนวโนมไมแตกตางไปจากปท่ี
ผานมามากนัก ซึ่งท้ัง 2 ปจจัยจะชดเชยกับแรงกดดันทางดานราคาจากการเพิ่มข้ึนของตนทุนการนําเขาเช้ือเพลิงจาก
การออนคาของเงินบาท และการปรับข้ึนราคากาซหุงตมภาคครัวเรือน 

 ปจจัยเสี่ยงและขอจํากัด 
 เสถียรภาพทางการเมือง เปนปจจัยเสี่ยงสําคัญตอเศรษฐกิจไทย โดยเหตุการณความไมสงบทางการเมืองสงผล

กระทบตอเศรษฐกิจผาน 3 ชองทางหลัก ไดแก 
(1) การลงทุนภาครัฐ ท้ังในสวนของการเบิกจายงบลงทุนและการใชจายนอกงบประมาณในโครงการลงทุนขนาด

ใหญ ซึ่งจะมีผลกระทบทางออมไปสูการลงทุนภาคเอกชน  
(2) ความเช่ือม่ันของภาคเอกชนผานการลงทุนของภาคธุรกิจตางๆ และการจับจายใชสอยของผูบริโภค โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสินคาท่ีมีราคาสูง เชน บานและรถยนต 
(3) ความม่ันใจจากตางชาติ ซึ่งจะมีผลกระทบตอการทองเท่ียวและการลงทุนทางตรง 

ประมาณการเศรษฐกิจป 2557 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวรอยละ 3.0 อัตราเงินเฟอรอยละ 2.2 อยางไรก็ตามหากเหตุการณความไมสงบทาง

การเมืองมีความยืดเยื้อหรือรุนแรงไปจนถึงครึ่งหลังของป 2557 จะมีโอกาสสงผลใหเกิดความลาชาในการจัดต้ังรัฐบาลท่ีมี
อํานาจในการบริหารราชการ รวมถึงเบิกจายงบประมาณไดอยางเต็มท่ี และอาจทําใหการขยายตัวของเศรษฐกิจลดลงไปอยูท่ี
รอยละ 2.4  
สวนแบงตลาดภายในอุตสาหกรรม 

ในป 2556 ท่ีผานมา ฝายวิเคราะหธุรกิจและสถิติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 
(คปภ.) ไดรวบรวมวาธุรกิจประกันภัยมีกรมธรรมประกันภัยรวมจํานวน 52.07 ลานกรมธรรม จํานวนเงินเอาประกันภัยท้ังสิ้น 
83.90 ลานลานบาท เบ้ียประกันรับโดยตรง 203,021 ลานบาท มีอัตราการเติบโตของจํานวนกรมธรรมเพิ่มข้ึนรอยละ 8.79 มี
อัตราการเติบโตของทุนประกันภัยลดลงรอยละ 23.27 และ มีอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงเพิ่มข้ึนรอยละ 
13.12 

บริษัทจําหนายกรมธรรมในป 2556 รวมจํานวน 130,999 กรมธรรม จํานวนเงินเอาประกันภัยท้ังสิ้น 884,326 ลาน
บาท เบ้ียประกันรับโดยตรง 715.89 ลานบาท มีอัตราการเติบโตของกรมธรรมลดลงรอยละ 77.93 มีอัตราการเติบโตของเบ้ีย
รับประกันภัยโดยตรงลดลงรอยละ 24.26 คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 0.35 ซึ่งลดลงจากป 2555 ท่ีมีสวนแบงการตลาด
รอยละ 0.52 อยูในลําดับท่ี 42 ของอุตสาหกรรม ขณะท่ีป 2555 อยูในลําดับท่ี 37 โดยสามารถแยกตามประเภทการประกันภัย
ไดดังนี้ 

 
               2556                2555 ประเภทการประกัน สวนแบงตลาด  ลําดับท่ี* สวนแบงตลาด ลําดับท่ี* 

อัคคีภัย       0.74 %  19 / 54      0.97 % 20 / 55 
ภัยทางทะเลและขนสง       0.29 %  30 / 54      0.36 % 30 / 56 
ภัยรถยนต-โดยขอบังคับของกฎหมาย       0.58 %  28 / 53      3.03 %   6 / 53 
                 -โดยความสมัครใจ       0.09 %  41 / 51      0.11 % 40 / 52 
ภัยเบ็ดเตล็ด-ความเสี่ยงภัยทรัพยสิน       1.01 %  20 / 48      1.19 % 19 / 47 
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               2556                2555 ประเภทการประกัน สวนแบงตลาด  ลําดับท่ี* สวนแบงตลาด ลําดับท่ี* 
                -ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก       0.43 %  22 / 36      0.54 % 21 / 37 
                -วิศวกรรม       2.15 %  10 / 36      0.70 % 19 / 37 
                -อุบัติเหตุสวนบุคคล       0.42 %  28 / 57      0.07 % 42 / 59 
                -สุขภาพ       0.11 %  22 / 31      0.40 % 20 / 33 
รวม       0.35 %  42 / 64      0.52 % 37 / 64 

ลําดับท่ี* หมายถึง ลําดับท่ีของบริษัทในอุตสาหกรรม/จํานวนอุตสาหกรรมท้ังหมดท่ีรับประกันงานประเภทนั้น  ๆ
ท่ีมา : ขอมูลเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจาก ฝายวิเคราะหธุรกิจและสถิติ สํานักงาน (คปภ.) เดือนมกราคม – ธันวาคม 2556 

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 
เนื่องจากบริษัทดําเนินการมากวา 84 ป ฐานลูกคาเดิมของบริษัทมาจากตัวแทน นายหนา สถาบันการเงิน และการ

ขายตรง ตอมาสภาวะการแขงขันของตลาดประกันภัยมีมากข้ึน ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการประกันภัย และเห็น
ความสําคัญของการทําประกันภัยมากข้ึน นอกจากนั้นผูประกอบการ และเจาของธุรกิจไมวาจะเปนขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ 
ตางก็ตองการการประกันภัยแบบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นายหนาจึงมีบทบาทสําคัญอยางมากในการเสนอ
แบบตาง ๆ ของการประกันภัยท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกคานั้น ๆ 

บริษัทเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแหลงของฐานธุรกิจ จึงไดขยายงานโดยการรับงานผานนายหนา และสถาบัน
การเงินมากข้ึน นอกเหนือไปจากดําเนินการกับติดตอกับลูกคาโดยตรง สวนตัวแทนยอย ก็ยังคงเปนแหลงงานท่ีม่ันคงของ
บริษัทเชนเดิม กลาวโดยสรุปไดวา แหลงงานของบริษัท สามารถแบงเปนกลุมไดคือ 

1. ประกันภัยเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย (Commercial Line) แหลงงานมาจากนายหนา สถาบันการเงิน 
2. ประกันภัยทรัพยสินสวนบุคคล (Personal Line) มาจากตัวแทน และการขายตรง 

ผลิตภัณฑของบริษัท เปนกรมธรรมประกันภัยประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ท้ังกรมธรรมแบบมาตรฐาน และกรมธรรมท่ีถูกออกแบบใหเหมาะสมกับ
ลูกคาแตละราย โดยบริษัทมีการพัฒนาท้ังในดานบุคลากร อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช รวมถึงระบบการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง และยึดหลักการลงทุนโดยไมไดมุงหวังใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดแตเพียงอยางเดียว แตมุงหวังใหบริษัทสามารถดํารง
สภาพคลองไดอยางเหมาะสมดวย 
โครงสรางรายได      

แสดงปริมาณและมูลคาเบ้ียประกันภัย  ในระยะ 3 ปท่ีผานมา สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554 
หนวย: บาท 

จํานวนเงิน สัดสวน
%เพิ่ม
(ลด) จํานวนเงิน สัดสวน

%เพิ่ม
(ลด) จํานวนเงิน สัดสวน

%เพิ่ม
(ลด)

รายไดจากการรับประกันภัย

  การประกันอัคคีภัย 100,435,061 12.48      ( 3.86) 104,468,004 9.74        ( 9.15) 114,983,588 13.94      1.70      
  การประกันภัยทางทะเลและขนสง 15,695,549 1.95        ( 19.24) 19,434,863 1.81        ( 17.15) 23,456,907 2.84        ( 4.82)

  การประกันภัยรถยนต 182,347,002 22.65      ( 64.53) 514,070,249 47.91      52.72      336,600,610 40.80      5.01      
  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 433,048,874 53.79      35.09       320,572,881 29.88      24.24      258,022,988 31.27      17.58    
  รวมรายไดจากการประกันภัย 731,526,486 90.87      ( 23.68) 958,545,997 89.33      37.26      698,368,653 84.64      8.17      

รายไดอื่น ๆ 73,508,120 9.13        ( 35.80) 114,498,691 10.67      24.43      92,015,817 11.15      16.10    
รวมรายไดทั้งสิ้น 805,034,606 100.00    ( 24.98) 1,073,044,688 100.00    30.05      825,079,910 100.00    9.00      

ประเภทของรายได

2556 2555(ปรับปรุงใหม) 2554(ปรับปรุงใหม)
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ปจจัยความเส่ียง 
บริษัทฯ จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงเปนแบบท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk Management) เพื่อใหการบริหาร

จัดการ และการดําเนินงานของบริษัท เปนไปอยางไดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย/
ระเบียบปฏิบัติตางๆ โดยคํานึงถึงผูเอาประกันท่ีตองการบริการท่ีดี มีคุณภาพ และเปนธรรม 

การบริหารความเสี่ยง จะดําเนินการพรอมกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยางถูกตองตามแนว
ปฏิบัติท่ีดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูถือหุน ลูกคา พนักงาน ทําใหการดําเนินงานธุรกิจประกันภัยมี
ความม่ันคงยั่งยืน สามารถจัดการ ควบคุมความเสี่ยงตาง ๆ ใหอยูในระดับท่ียอมรับได พรอมเผชิญกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ 
อยางแข็งแกรง   

สนับสนุนใหผูบริหาร และพนักงานทุกคน ใหมีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เปนวัฒนธรรมการทํางาน 
โดยมุงพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ ใหมีความเขาใจ และตระหนักในความเสี่ยง  สามารถจัดการความเสี่ยง จนเกิด
ความม่ันใจวาบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานท่ีกําหนดไว  สามารถปรับตัวในสภาวะความเสี่ยงท่ีไม
คาดคิด และแสวงหาโอกาสท่ีมีดวย 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี ้
1. บริษัทฯ จัดใหมีการดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดยกระบวนการท่ีเปนมาตรฐานสากล อยางเปนระบบท้ัง

องคกร เพื่อปองกัน ลดความเสียหาย อันเกิดข้ึนตอทรัพยสิน การดําเนินงาน รวมถึงภาพลักษณช่ือเสียง ภายใตคาใชจายท่ี
เหมาะสม แสดงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปรงใส ตรวจสอบได  เปนการเพิ่มมูลคาแกผลิตภัณฑ ผูเอา
ประกัน รวมถึงเพิ่มมูลคาแกองคกรเอง 

2. จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานในองคกร เปนความ
รับผิดชอบของผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยผูบริหารของหนวยงานตองรายงานตอกรรมการผูจัดการเปนประจําทุก
เดือน 

3. จัดใหมีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงคของบริษัท 
ตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป 

4. จัดใหมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงเปนประจําอยางตอเนื่องปละ 
2 ครั้ง เพื่อการนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

ประเภทของความเส่ียง 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ ( Strategic  Risk ) เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากความลมเหลวในการดําเนินการตอแผนงานท่ี
วางไว โดยบริษัทฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธตามแนวทางแผนงานธุรกิจ 3 ป ซึ่งแผน  กลยุทธดังกลาวอางอิงจากขอมูลบงช้ีท่ี
สําคัญทางการเงิน การวิเคราะหขอมูลจากแหลงภายในและภายนอกองคกร รวมถึง ความเห็นชอบของฝายบริหารท่ีสามารถ
รองรับ ความเสี่ยงและสิ่งแวดลอมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

2. ความเส่ียงดานการประกันภัย  ( Insurance Risk)   คือ ความเสี่ยงท่ีกอใหเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการ
จัดกรมธรรมประกันภัย และกําหนดราคาท่ีไมเหมาะสม อันสงผลใหเกิดภาระผูกพันในดานการชําระคาสินไหมทดแทนท่ีไม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาแนวทางจัดการความเสี่ยงดานการประกันภัยใหครอบคลุมในเรื่อง 
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 การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ และกําหนดราคา (Product Development and Pricing) 
 มาตรฐานการรับประกันภัย (Underwriting Standards) 
 การพิจารณาจายคาสินไหมทดแทน (Claim Management) 
 การรับและเอาประกันภัยตอ (Retention and Reinsurance) 
 การจัดการเบ้ียประกันภัยคางชําระ (Overdue Premium Management) 

3. ความเส่ียงดานสภาพคลอง ( Liquidity Risk ) เกิดจากการบริหารสินทรัพยลงทุน หนี้สิน รายได และคาใชจาย
ไมสอดคลองกัน  เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีไมสามารถชําระหนี้สิน   และภาระผูกพันเม่ือถึงกําหนด หรือไมสามารถ
จัดหาเงินทุนไดเพียงพอ อันเกิดจากการรับชําระเบ้ียประกันไมได จัดเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได หรือจัดเกบ็ไมไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ลาชาไมทันตอการจายคาสนิไหมทดแทน หรือคาใชจายดําเนินงาน หรือการท่ีมีเงินสดไมเพียงพอตอการ
จายคาสินไหมทดแทน คาใชจายอื่น ๆ บริษัทฯ ไดพิจารณาความเสี่ยงดานสภาพคลองไว 2 ประเด็นคือ 

 ความเสี่ยงจากการขาดเงินสด (Cash Shortage Risk)  
 ความเสี่ยงจากสภาพคลองทางตลาด (Market Liquidity Risk)  

โดยความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ ไดคาดการณวงเงินท่ีตองใชในแตละวัน (Daily Forecast Management) อยางใกลชิด พรอม
พิจารณาอัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียน และสภาพคลองอยางตอเนื่อง 

4. ความเส่ียงดานปฏิบัติการ ( Operation Risk ) เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึง การทุจริตหรือประพฤติมิชอบจากบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทไดพิจารณาความเสี่ยงและแนวทางจัดการความ
เสี่ยงใหครอบคลุมในเรื่อง 

 ความเสี่ยงจากบุคลากร (People Risk)  
 ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk) 
 ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี (Technology Risk) 
 ความเสี่ยงจากดานขอมูลและขาวสาร (Information Risk) 
 ความเสี่ยงจากเหตุการณภัยพิบัติ หรือ มหันตภัย (Catastrophic Risk) 
 ความเสี่ยงจากการจัดจางหนวยงานภายนอก (Outsource Management Risk) 
 ความเสี่ยงจากดานกฎหมาย (Legal Risk) 

5. ความเส่ียงดานตลาด  (Market Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนในมูลคาของทรัพยสิน เชน อัตรา
ดอกเบ้ีย หลักทรัพยหรือราคาหุน หรือ อัตราแลกเปลี่ยน เปนตน สงผลเสียหายทางดานการเงินกลาวคือทําใหมูลคาของ
ทรัพยสินลดลง โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยงใหครอบคลุมในเรื่อง  

 ความเสี่ยงของอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Price Fluctuation Risk) 
 ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

6. ความเส่ียงดานเครดิต  ( Credit  Risk )  คือ  ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระท่ีตก
ลงไวกับบริษัทประกันภัย ซึ่งจะสงผลกระทบในเชิงลบตอการจัดอันดับความเสี่ยงดานเครดิต บริษัทไดพิจารณา ผลกระทบท่ี
มีตอความเสี่ยงดานเครดิต โดยใหครอบคลุมในเรื่อง 

 การกระจุกตัวสําหรับการประกันภัยตอ 
 ภาระผูกพันตามสัญญาของผูเอาประกันภัย  
 สินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกันสวนเกินจากวงเงินคํ้าประกันของคูสัญญาจากการประกันภัยตอ 
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ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 
ช่ือ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
ประกอบธุรกิจหลักประเภท ประกันวินาศภัย  
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ  เลขท่ี 175 – 177 อาคารบางกอกสหประกันภัย ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ 

เขตบางรัก กรุงเทพ 10500  
 โทรศัพท (662) 0-2233-6920, 0-2238-4111  
 โทรสาร  (662) 0-2237-1856  
 Website  http://www.bui.co.th/   
 E-mail : bui @ bui.co.th  
สํานักงานสาขา 

1. สาขานครสวรรค  36/13-14 ถนนโกสียใต ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 
60000 

 โทรศัพท 0-5633-1885-7   โทรสาร 0-5622-7098 
2. สาขาอําเภอคลองหลวง  25/27 หมู 12 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 12120 
 โทรศัพท 0-2529-1615, 0-2529-0963  

โทรสาร 0-2529-3082 
3. สาขาชลบุร ี 192/3 หมู 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

 โทรศัพท 0-3845-8226-7 โทรสาร 0-3845-8226 
4. สาขาสุราษฎรธาน ี 182/100 หมู 2 ถนนสุราษฎร-พุนพิน สุขุมวิท ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 
 โทรศัพท 0-7722-0149, 0-7722-0159 โทรสาร 0-7722-0149 
สํานักงานสาขายอย 

1. สาขายอยลําปาง 199/2 ม.13 ถนนลําปาง-งาว ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000  
โทรศัพท 0-5438-2847 

2. สาขายอยตรัง 2/11 ถนนรักษจันทร ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000             
โทรศัพท 0-7521-7770-1  

3. สาขายอยหาแยกเกาะยอ 618/2 หมู2 ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100                         
โทรศัพท 0-7433-4128-9 

ทุนชําระแลว 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาท) 
ประเภทหลักทรัพย หุนสามัญ  20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
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นายทะเบียนหุนสามัญ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
 กรุงเทพมหานคร 10100 
 โทรศัพท 0-2359-1200-01 โทรสาร 0-2359-1259 
 
ช่ือผูสอบบัญชีประจําป 2554-2555 นายพจน อัศวสันติชัย   
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 
 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
 267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

10800 
 โทรศัพท 0-2587-8080 
 โทรสาร 0-2586-0301 
 E-mail : pojana@dharmniti.com 
ช่ือผูสอบบัญชีประจําป 2556 นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร   
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996 

บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด 
128/150-153 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 0-2214-6464, 0-2214-6465-70 
โทรสาร 0-2215-4772, 0-2214-6065, 0-2214-6067 
E-mail : skaudit@skaccountant.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บมจ.บางกอกสหประกันภัย                                                                                        รายงานประจําป 2556   หนา - 17 - 

ผูถือหุน และนโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท เรียกชําระแลว 200,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 20,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 10 บาท 

ผูถือหุน 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก รวมถึงผูถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไป ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออก

เสียงท้ังหมด ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2556 ตามรายงานจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด ทุนจดทะเบียนบริษัท 200,000,000 บาท เปนหุนสามัญ 20,000,000 หุน 

 
ลําดับ ช่ือผูถือหุน ประกอบธุรกิจ จํานวนหุน % ของจํานวนหุน

ทั้งหมด 
1 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด ลงทุนในหุน 5,164,830 25.82 
2 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด รับประกันชีวิต 1,837,500 9.19 
3 บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จํากัด ลงทุนในหุนและท่ีดิน 1,598,220 7.99 
4 นายสุกิจ กมลศิริวัฒน  880,000 4.40 
5 นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน  810,000 4.05 
6 นางสาวมาลินี  เลี่ยวไพรัตน  763,052 3.82 
7 ดร.ชวิน  เอี่ยมโสภณา  472,650 2.36 
8 นางสาวธัญญารัตน เอี่ยมโสภณา  317,226 1.59 
9 บริษัท บางกอกสหนายหนา จํากัด นายหนาประกันภัย 277,695 1.39 

10 นางสาวมณีรัตน เอี่ยมโสภณา  272,273 1.36 

นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับภาวะเศรษฐกิจ และแผนการ

ขยายงานของบริษัทฯ โดยกําหนดจายปละครั้ง ในราวเดือนพฤษภาคมของทุกป 

 

ป 2551 2552 2553 2554 2555 

อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาท) 1.14 1.25 1.40 0.29 (2.40) 

อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท) 0.70 0.75 0.80 - - 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 61.38 59.91 57.06 - - 
 
สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในไมเกิน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของ
บริษัท และไดทําการจัดสงหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพรอมท้ังเอกสารประกอบการประชุมแกผู
ถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทไดทําการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวัน
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ภาษาไทย เรื่องคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ติดตอกันไมนอยกวา 3 วันและกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  

เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลท่ีดี บริษัทกําหนดใหมีการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ
วาระการประชุม และรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ ผานชองทางโดยตรงกับเลขานุการ
บริษัท หรือผานทางเว็บไซตบริษัท กอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดเรื่องเขาเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 

การพิจารณาจัดเรื่องเขาเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น เริ่มดําเนินการต้ังแตปลายเดือนมกราคมของป โดย
เสนอตอกรรมการผูจัดการ เพื่อพิจารณากอนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบในวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุม รวมถึงหนังสือนัดประชุม ท้ังนี้ เพื่อใหเอกสารประกอบการประชุมท่ีจะนําสงใหกับผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมนั้น มีขอมูลครบถวนเพียงพอใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระตางๆ นอกจากนี้ จะ
แนบหนังสือมอบฉันทะไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อใหผูถือหุนท่ีประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน ได
เลือกท่ีจะมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาประชุมแทน 

ในการประชุมผูถือหุน ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยาเทาเทียมกันในการแสดงความเห็น 
และต้ังคําถามใดๆ ตอท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมรวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ดวย นอกจากนั้นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชีของบริษัทยังไดเขารวมประชุมผูถือหุนดวยเสมอ 

ในป 2556 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 84/2556 ในวันท่ี 25 เมษายน 2556  ณ หอง
ประชุมบริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด อาคาร BUI2 ถนนสุรวงศ กรุงเทพฯ นอกจากประธานกรรมการท่ีทําหนาท่ีเปน
ประธานในท่ีประชุม ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน ท่ีไดเขาประชุมทําหนาท่ีรายงานผลการดําเนินงานของป 2555 แลว มีกรรมการอีก 8 ทานเขารวม
ประชุมดวย รวมเปนกรรมการเขารวมประชุม 13 ทาน 

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว หากมีความจําเปนตองเสนอวาระพิเศษเปนกรณีเรงดวน ซึ่ง
กระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเง่ือนไขหรือกฎระเบียบของทางการ ท่ีตองเสนอขอ
อนุมัติจากผูถือหุน บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป 

ในป 2556 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2556  ณ หองประชุม
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด อาคาร BUI2 ถนนสุรวงศ กรุงเทพฯ เพื่อเสนอผูสอบบัญชีป 2556 ใหผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติ นอกจากประธานกรรมการท่ีทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ท่ีไดเขาประชุม แลว มีกรรมการอีก 7 ทานเขา
รวมประชุมดวย รวมเปนกรรมการเขารวมประชุม 12 ทาน  

บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน โดยบริษัทมุงม่ันใหมีผลการดําเนินงานท่ีดีเลิศอยาง
ตอเนื่องในสภาวะความเสี่ยงในปจจุบันและอนาคตดวยการดําเนินงานท่ีโปรงใสเปนธรรม รวมถึง การเพิ่มมูลคาใหแกผูถือ
หุน โดยจะพยายามอยางเต็มท่ีในการปกปองทรัพยสิน และธํารงไวซึ่งช่ือเสียงของบริษัท 
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โครงสรางการจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท มีท้ังหมด 13 ทาน ดังนิ้ 
1. นายมน ู  เลียวไพไรจน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายชัยณรงค  แตไพสิฐพงษ รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
3. นายประทีป  เลี่ยวไพรัตน  รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
4. นายพิชิต สินพัฒนสกุล  กรรมการ (อิสระ)/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
5. รองศาสตราจารยประนอม โฆวินวิพัฒน  กรรมการ (อิสระ)/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
6. นายสุนทร กอนันทเกียรติ กรรมการ (อิสระ)/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
7. นายทวิช เตชะนาวากุล  กรรมการ (อิสระ)/กรรมการตรวจสอบ 
8. นางสาวมาลิน ี  เลี่ยวไพรัตน  ประธานกรรมการบริหาร 
9. นางสาวธัญญารัตน                เอี่ยมโสภณา          กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
10. นายกิจจา  ลีลาวณิชกุล  กรรมการ 
11. ดร.ชวิน  เอี่ยมโสภณา  กรรมการ 
12. นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน  กรรมการ 
13. นางสาวสุจินตนา   จําปศร ี  กรรมการ และ เลขานุการบริษัท 

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณในการดําเนินธุรกิจ จึงมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมายการดําเนินงานของบริษัทเพื่อใหฝายบริหารจัดการดําเนินงานใหเปนไป
ตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะกอใหเกิดการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจแกบริษัท และผูถือ
หุนของบริษัท 

คณะกรรมการใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจึงจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบ
ภายในโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการไดมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและอนุกรรมการไวดังนี้ 

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามในการกระทํานิติกรรมแทนบริษัทมีจํานวน 7 คนคือ นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน นาย
ชัยณรงค แตไพสิฐพงษ นายประทีป เลี่ยวไพรัตน นายกิจจา ลีลาวณิชกุล ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา นางสาวธัญญารัตน เอี่ยม
โสภณา และ นางสาวสุจินตนา จําปศรี สองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

สวนอํานาจการลงนามผูกพันในกรมธรรมประกันภัยของบริษัทจะตองมีกรรมการ 1 คน ลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตราสําหรับกรมธรรมของบริษัท 
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดังนี้ 

1.1 ดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับและมติของท่ีประชุมผูถือหุน 
1.2 มีอํานาจแตงต้ังกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และแตงต้ังกรรมการเปนรองประธานกรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคนได  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
1.3 แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
1.4 กําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท 
1.5 กําหนดเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน 
1.6 แตงต้ังและถอดถอนพนักงานของบริษัท อํานาจเชนวานี้ คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง 

หรือหลายคนของบริษัทกระทําแทนก็ได 
1.7 กําหนดจายเงินบําเหน็จรางวัลแกพนักงานหรือลูกจางของบริษัทหรือบุคคลใดท่ีทํากิจการใหกับบริษัท โดยจะเปน

ผูทําการประจําหรือไมประจําก็ได 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
2.1 มีหนาท่ีตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ

ขอบังคับของบริษัท รวมท้ังมติของท่ีประชุมผูถือหุน 
2.2 ใหความเห็นชอบนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ คุณคาท่ีบริษัทมุงหวัง และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
2.3 พิจารณาและอนุมัติกลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณ รวมท้ังติดตามดูแลการปฏิบัติการและผลดําเนินงานของฝาย

จัดการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
2.4 ดูแลกํากับใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
2.5 ดูแลใหมีการกํากับตรวจสอบ ท้ังจากผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายนอก ใหทําหนาท่ีอยางมีประสิทธิผล 
2.6 คณะกรรมการตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 
2.7 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ

รอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่น ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู
ถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

2.8 คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอน
นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

2.9 จายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเม่ือเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทําเชนน้ัน และเม่ือ
ไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 13 ทาน ประกอบดวย 

   กรรมการท่ีเปนผูบริหาร   7  ทาน 
 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 6  ทาน 

โดยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 5  ทานนั้น ทุกทานเปนกรรมการอิสระ ซึ่งคิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการ
ท้ังหมด ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 ทาน และกรรมการอิสระ 4 ทาน ท่ีเหลือยังทําหนาท่ีเปนกรรมการตรวจสอบ และ
ทําหนาท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนดวยอีก 3 ทาน 
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นิยามของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และมีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องท่ี

เกี่ยวของกับทิศทาง การดําเนินกิจการตาง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจดการองคกรใหมีการกํากับดูแลท่ีดี โดยมี
คุณสมบัติดังนี ้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลท่ีเกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยง ท้ังนี้ใหนับรวมถึงหุนท่ีถืออยูโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังไมเปน
ลูกจาง พนักงาน ผูสอบบัญชี ทนายความ หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท หรือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีไดรบั
การเสนอใหเปนผูบริหาร หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

4. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท 
บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

5. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท หรือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง
การใชวิจารณญาณอยางอิสระ  

6. สามารถแสดงความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของ
ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทรวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว รวมถึงไมมีสถานการณใด ๆ 
ท่ีจะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นได 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ ไวเทากับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การรวมหรือแยกตําแหนง 
 ประธานกรรมการของบริษัทเปนกรรมการท่ีเปนอิสระ 

ประธานกรรมการของบริษัทกับกรรมการผูจัดการของบริษัทไมใชเปนบุคคลเดียวกัน ท้ังนี้เพื่อเปนการแบงแยก
หนาท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจําออกจากกัน 

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปกติอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง ประมาณทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน และมี

การประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
กอนการประชุมลวงหนา 7 วัน แกคณะกรรมการกอนเขาประชุม ซึ่งในการประชุมแตละครั้งโดยปกติจะใชเวลาประชุมอยู
ประมาณ 2 ช่ัวโมง นอกจากนั้นบริษัทยังไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุมไวเปนลายลักษณอักษรและไดจัดเก็บรายงาน
การประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการเอาไวใหคณะกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบได 

ในป 2556 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการท้ังสิ้น 7 ครั้ง โดยการเขาประชุมของกรรมการแตละทานสรุป
ไดดังนี้  
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กรรมการ ตําแหนง 
จํานวนท่ีเขาประชุม/

จํานวนประชุม
ท้ังหมด(ครั้ง) 

1. นายมน ู เลียวไพไรจน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 6 / 7 
2. นายชัยณรงค  แตไพสิฐพงษ รองประธานกรรมการคนท่ี 1 / กรรมการบริหาร 6 / 7 
3. นายประทีป  เลี่ยวไพรัตน รองประธานกรรมการคนท่ี 2 / กรรมการบริหาร 6 / 7 
4. นายพิชิต  สินพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 
7 / 7 

 
5. รศ.ประนอม  โฆวินวิพัฒน 

 
 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อิสระ 

7 / 7 
 

 
6. นายสุนทร  กอนันทเกียรติ 

 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7 / 7 
 

7. นายทวิช  เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 3 / 7 
8. นางสาวมาลิน ี เลี่ยวไพรัตน ประธานกรรมการบริหาร 7 / 7 
9. นางสาวธัญญารัตน เอีย่มโสภณา กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ 7 / 7 
10. นายกิจจา  ลีลาวณิชกุล กรรมการบริหาร 6 / 7 
11. ดร.ชวิน  เอี่ยมโสภณา กรรมการบริหาร 7 / 7 
12. นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน กรรมการ 3 / 7 
13. นายพงษ  เหลาวรวิทย* กรรมการบริหาร 0 / 2 
14. นางสาวสุจินตนา จําปศร ี กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท 7 / 7 

* นายพงษ เหลาวรวิทย ลาออกระหวางป 

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบ

การเงินดังกลาวบริษัทไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย รวมถึงการเลือกใชนโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีในการจัดทําอีกท้ังไดมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รายนามคณะผูบริหารบริษัทฯ  ณ  31 ธันวาคม 2556 

1. นางสาวมาลิน ี เลี่ยวไพรัตน ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวธัญญารัตน เอี่ยมโสภณา กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ / 
3. ดร.ชวิน  เอี่ยมโสภณา กรรมการบริหาร / ผูจัดการอาวุโสฝายสินไหมฯ 
4. นางกอบกุล                      วงศสันติเมธ                  ผูจัดการฝายรับประกัน 
5. นางสาวสุจินตนา  จําปศร ี กรรมการบริหาร / ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน/

เลขานุการบริษัท 
6. นางสาวสุนีย  คุณวรธรรม ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล / รักษาการผูจัดการสํานัก

กรรมการผูจัดการ 
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ในรอบป 2556 กรรมการบริษัท จํานวน 13 ราย ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากบริษัทเปนคาเบ้ียประชุมกรรมการ 
เปนเงินรวมท้ังสิ้น 2,000,000 บาท 

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการบริหาร 

บุคลากร 
บริษัทมีพนักงานท้ังหมด 184 คน โดยในป 2556 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานท้ังสิ้น   76.17 ลานบาท 

ซึ่งผลตอบแทน ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เปนตน  

จํานวนพนักงาน ป 2556 ชาย หญิง รวม 
ฝายรับประกันภัย 5 19 24 
ฝายสินไหมทดแทน 37 10 47 
ฝายการตลาด 8 23 31 
ฝายบัญชีและการเงิน 9 19 28 
ฝายทรัพยากรบุคคล 3 6 9 
สํานักกรรมการผูจัดการ 26 17 43 
แผนกตรวจสอบภายใน 1 1 2 
รวม 89 95 184 

บริษัท มีนโยบายในการพัฒนาใหพนักงานทุกระดับมีคุณภาพ และมาตรฐานในการทํางานสูงข้ึน ดวยการใหมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีแผนการฝกอบรมท้ังภายใน และภายนอกตลอดป มีการทํา On the job training อยางตอเนื่อง และมี
การวัดผล และติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหเกิดความรู และความเขาใจท้ังระบบงานของบริษัทฯ และใหมีมาตรฐานงานท่ี
สูงข้ึน นอกจากนั้นยังสงเสริมใหมีการหมุนเวียนการทํางาน 

บริษัท ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในรอบ 3 ป 

ผูจัดการฝาย
ทรัพยากรบุคคล 

ผูจัดการฝาย 
สินไหม 

ผูจัดการฝาย
บัญชีและ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

ผูจัดการฝาย
รับประกัน 

แผนกตรวจสอบ
ภายใน 

กรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการสํานัก
กรรมการผูจัดการ 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
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การกํากับดูแลกิจการ 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณและไดปฏิบัติหนาท่ีตามวัตถุประสงคและ
ขอบังคับของบริษัทดวยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง  ซื่อสัตยสุจริตและมีจริยธรรม อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทมีความ
เช่ือม่ันวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมใหผลการดําเนินงานของบริษัทประสบความสําเร็จ
ดวยดี  และสงผลใหเกิดการเพิ่มมูลคาสูงสุดแกผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทมีความมุงม่ันและต้ังใจท่ีจะปฏิบัติตามหลักการ
ดังกลาวโดยไดกําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการดังนี้ 

 ใหการปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม และเปนธรรมทุกฝาย 
 คณะกรรมการบริษัทมุงม่ันท่ีจะบริหารงานดวยความรอบคอบระมัดระวังโดยปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจของบริษัทใหเกิดประโยชนตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

 ดําเนินงานดวยความโปรงใส และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูเกี่ยวของทุกฝาย 
 ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เนื่องจากระบบควบคุมเปนเครื่องมือในการ

ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจและเปนการสอบทานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกําหนดกฎหมาย 
รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมและทันกาลอยูเสมอ 

 สงเสริมใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติงานดวยจริยธรรมหรือจรรยาบรรณท่ีดี โดยบริษัทไดกําหนดนโยบาย
คุณภาพไวดังนี้  “ทันสมัย ใฝประสิทธิภาพ ใสใจลูกคา ศรัทธาเพิ่มพูน” 
 ทันสมัย - พัฒนาตลอดเวลาทางดานบริการใหมๆเพื่อสนองความตองการของลูกคา 
 ใฝประสิทธิภาพ - ทํางานอยางมีระบบตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
 ใสใจลูกคา - บริการรวดเร็ว เปนธรรมเพื่อใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด 
 ศรัทธาเพิ่มพูน - สรางความเช่ือม่ันในช่ือเสียงของบริษัท เพื่อเปนแนวทางในการนําไปสู

เปาหมายการเพิ่มผลงานและเพื่อสรางความม่ันคงใหพนักงานและบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย 
นอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดยอยอีก 3  ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร   
1. นางสาวมาลิน ี เลี่ยวไพรัตน ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชัยณรงค แตไพสิฐพงษ กรรมการบริหาร 
3. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน กรรมการบริหาร 
4. นายกิจจา ลีลาวณิชกุล กรรมการบริหาร 
5. ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา กรรมการบริหาร 
6. นางสาวธัญญารัตน                 เอี่ยมโสภณา          กรรมการบริหาร 
7. นางสาวสุจินตนา  จําปศร ี กรรมการบริหาร 
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. กํากับดูแลดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
2. มีหนาท่ีกลั่นกรองเรื่องตางๆ ท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
3. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 1.   นายพิชิต  สินพัฒนสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    2.   รองศาสตราจารยประนอม โฆวินวิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 
    3.   นายสุนทร  กอนันทเกียรติ กรรมการตรวจสอบ  
    4.   นายทวิช  เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบ 

รองศาสตราจารยประนอม โฆวินวิพัฒน เปนกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบ
การเงิน 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กํากับดูแล สอบทาน ใหบริษัทมีรายงานทางการเงินใหตรงตอความเปนจริงและเช่ือถือได 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท 
4. ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
5. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบไวในรายงานประจําปของบริษัท 

ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องตาง ๆ เปนจํานวน 8 ครั้ง 

กรรมการ ตําแหนง 
จํานวนท่ีเขาประชุม/

จํานวนประชุมท้ังหมด
(ครั้ง) 

1. นายพิชิต      สินพัฒนสกุล          
2. รศ.ประนอม  โฆวินวิพัฒน 
3. นายสุนทร    กอนันทเกียรติ 
4. นายทวิช     เตชะนาวากุล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

8 / 8 
8 / 8 
8 / 8 
6 / 8 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
 1.   รองศาสตราจารยประนอม โฆวินวิพัฒน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
    2.   นายสุนทร  กอนันทเกียรติ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
    3.   นายพิชิต  สินพัฒนสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน    
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา  
1. กําหนดนโยบายหลักเกณฑ และวิธีในการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูง  
2. กําหนดแนวทางในการคัดเลือกใหสอดคลองเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับของบริษัท 
3. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ และผูบริหารระดับสูง 
4. ดูแลใหคณะกรรมการของบริษัท มีขนาดและองคประกอบท่ีเหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในดานตาง ๆ  

นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปนคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการ
สรรหา เพื่อพิจารณาคาตอบแทนบริษัท โดยมีหลักเกณฑท่ีเหมาะสมโดยไดใชฐานเปรียบเทียบกับอัตราคาตอบแทนของ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณาดวย กอนท่ี
จะนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ในป 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องตาง ๆ เปน
จํานวน 1 ครั้ง 

กรรมการ ตําแหนง จํานวนท่ีเขาประชุม/จํานวน
ประชุมท้ังหมด(ครั้ง) 

1.    รศ.ประนอม  โฆวินวิพัฒน 
 
2.    นายสุนทร    กอนันทเกียรติ 
 3.   นายพิชิต      สินพัฒนสกุล 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1 / 1 
 

1 / 1 
1 / 1 

การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 
บริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหา เพื่อทําหนาท่ีในการคัดเลือกและแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการของบริษัท 

ประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติไมเปนกรรมการบริหาร และเปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ ตลอดจนป
คณะกรรมการสรรหาฯ ท้ังชุด เปนกรรมการอิสระ เพื่อผลักดันใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาเปนไปอยาง
อิสระ  

สําหรับเกณฑในการสรรหา  ไดกําหนดคุณสมบัติกรรมการดังนี้ 
(1) ใหเปนไปตาม มาตรา 68 ในพรบ.บริษัทมหาชนจํากัด ท่ีกําหนดคุณสมบัติกรรมการในบริษทัมหาชน ตองเปน

บุคคลธรรมดา และ 
 บรรลุนิติภาวะ 
 ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีไดกระทําโดยทุจริต 
 ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ  หรือองคการ  หรือหนวยงานของรัฐฐานทุจริตตอ

หนาท่ี 
(2) มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรู ความสามารถ และประสบการณ ท่ีเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
(3) เปนผูท่ีมีความสนใจในกิจการของบริษัท สามารถอุทิศตน และอุทิศเวลาใหบริษัทไดอยางเพียงพอ 
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การเลือกต้ังกรรมการผานที่ประชุมผูถือหุน 
ก.  กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ ดังนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง 
(2) การเลือกต้ังกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดท่ีจะตองเลือกต้ังในคราวนั้นก็ได ท้ังนี้ตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง
ลงคะแนน ไมวาจะเปนการเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ผูถือหุนตองลงคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม 
(1) จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่งผูใด มากหรือนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากัน เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

ข. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เวนแตวาระของกรรมการท่ีวางลงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนง
กรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ ท่ียังเหลืออยู 

การพนจากตําแหนงของกรรมการ 
(1) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการท่ีมีอยูท้ังหมด ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสัดสวน 1 
ใน 3 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกต้ังใหมได  

(2) นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 
(2.1) ตาย 
(2.2) ลาออก   
(2.3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
(2.4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนท่ีเขาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีเขา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

(2.5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทมีนโยบายยึดม่ันในการกระทําในสิ่งท่ีถูกตองเพื่อเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานทุกคนมีภารกิจรวมกันท่ีจะตองปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและเท่ียงธรรมภายใตกรอบของ
กฎหมาย  และภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน   ตลอดจนการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยความรอบคอบเพื่อมิใหเกิด
ความเสี่ยงตอความเสียหายแกบริษัทและสวนรวมซึ่งจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงานจะปรากฏอยูในนโยบาย
คุณภาพบริษัท ขอบังคับการทํางานของบริษัท และระเบียบการปฏิบัติงานรับประกันวินาศภัยการชดใชคาสินไหมทดแทน
ของบริษัท เพื่อใหพนักงานไดยึดถือปฏิบัติโดยมอบหมายใหคณะทํางานตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและแผนก
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ตรวจสอบภายในมีหนาท่ีติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวและเพื่อพิจารณาการลงโทษทางวินัยในกรณีท่ีมีการ
ฝาฝน 

ขอมูลของบริษัทท่ียังไมไดเปดเผยแกบุคคลท่ัวไป เชน งบการเงิน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนหรือการ
จายเงินปนผลเปนตนไป บริษัทถือเปนสารสนเทศภายในท่ีเปนความลับซึ่งจะรับรูเฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือมีความ
จําเปนตองรับทราบตามข้ันตอนการดําเนินงานเทานั้นเพื่อปองกันมิใหนําขอมูลภายในดังกลาวไปใชประโยชนสวนตน และ
ยังกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นในระเบียบและขอบังคับในการทํางานของบริษัทขอ 5. วินัยรางวัล และ
บทลงโทษทางวินัย ไดกําหนดไววาการกระทําดังตอไปนี้เปนการกระทําผิดวินัย ไดแก 

5.1.3 รักษาความลับของนายจาง  หามเปดเผยใหบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของทราบ 
5.1.4 หามเปนตัวแทนของผูอื่น หรือเปนตัวแทนของกิจการอื่นใด ซึ่งมีผลประโยชนอันขัดกับนายจาง โดย

ประการท่ีนาจะกอใหเกิดความเสียหายแกนายจาง 
                5.3  บทลงโทษทางวินัย 

       ในกรณีท่ีลูกจางปฏิบัติผิดวินัย นายจางจะมีการลงโทษทางวินัยตามลักษณะของความผิดนั้นๆ แลวแตกรณี โดย
มีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

5.3.1 เตือนดวยลายลักษณอักษร 
5.3.2 ตัดเงินเดือน 
5.3.3 เลิกจาง 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป2556 นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996 จาก บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนจํานวนเงิน 1,190,000 
บาท และ คาใชจายอื่น 12,800 บาท 

2.  คาบริการอื่น (Non-audit fee) 

-ไมมี -  

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
บริษัทกําหนดใหมีเลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีประสานงานกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ใน

กิจการของบริษัท รวมท้ังจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากิจการตางๆใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนในสถานท่ีท่ีปลอดภัย ตลอดจนใหขอมูลและ
คําแนะนําตางๆแกคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทกําหนดใหมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง และจัดใหทุกสวนของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยงท่ี
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว ตลอดจนใหมีการรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจํา เพื่อ
ทบทวนหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดกรรมการและผูบริหาร 

ช่ือ – นามสกุล นายมนู  เลียวไพโรจน 
ตําแหนง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 70 ป 
คุณวุฒิ  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, U.S.A. 
 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรมจากศูนยอบรมนาโงยาญ่ีปุน 
 ปริญญาบัตร วปอ. รุนท่ี 34 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Role of Chairman (RCM) รุนท่ี 3/2001 
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนท่ี 30/2003 

ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 
 กรรมการท่ีไดรับโปรดเกลาฯ กรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 5 (ดานกฎหมายการคาและ

อุตสาหกรรม) 
 ประธานกรรมการ / บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ / บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท สยามสตีลอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) 

ประสบการณ 
 ประธานกรรมการบริหาร Technonet Asia สิงคโปร 
 ประธานคณะมนตรี องคการน้ําตาลระหวางประเทศ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ 
 ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ประธานกรรมการองคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน 
 ประธานคณะกรรมการ สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 
 ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
 ประธานกรรมการ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

 เกียรติคุณสําคัญท่ีไดรับการยกยอง 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
   ประถมาภรณมงกุฎไทย   (ป.ม.) 
   ประถมาภรณชางเผือก    (ป.ช.) 
   มหาวชิรมงกุฏ              (ม.ว.ม.) 
   มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) 

ช่ือ – นามสกุล นายชัยณรงค  แตไพสิฐพงษ 
ตําแหนง รองประธานกรรมการคนท่ี 1 / กรรมการบริหาร   
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สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 71 ป 
คุณวุฒิ  MBA Syracuse University, U.S.A. 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 19/2004 
ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 

 กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โฮลด้ิง จํากัด 
 กรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน 
 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ธนาพรชัย จํากัด 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยพัฒนาการคาสากล จํากัด 
 กรรมการ บริษัท เบทาโกร จํากัด 

ช่ือ - นามสกุล นายประทีป  เล่ียวไพรัตน 
ตําแหนง รองประธานกรรมการคนท่ี 2 / กรรมการบริหาร   
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 67 ป 
คุณวุฒิ  M.S. (Engineering), Stanford University, U.S.A. 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร “การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมกับภาคเอกชน” รุนท่ี 2 จากวิทยาลัย

ปองกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกลา 
 หลักสูตร “ผูนําการเมืองยุคใหม” รุนท่ี 2 จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรสถาบัน

พระปกเกลา 
 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 28/2004 
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนท่ี 53/2005 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 8/2005 
 หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุนท่ี 15/2005 
 หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statements (UFS) รุนท่ี 

1/2006 
 หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)  รุนท่ี 5/2009 

ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 
 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ทีพีไอ โพลีน 
 กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จํากัด 
 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด 
 กรรมการบริหาร บริษัท พลาสติก โพลีน จํากัด 
 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไนเตรทไทย จํากัด 
 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญพืช จํากัด 
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 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกฟลม จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส จํากัด 
 กรรมการ บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด 
 คณะกรรมการกิจการยุโรปและเอเชียกลาง สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 สมาชิกกิตติมศักด์ิ และท่ีปรึกษา สมาคมการบรรจุภัณฑไทย 
 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย 
 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาสมาคมการคา สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

ประสบการณ 
 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท คาพลาสติกสากล จํากัด 
 คณะกรรมการกิจการเอเชียกลาง สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 คณะอนุกรรมการการคาระหวางประเทศ สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 คณะอนุกรรมการเจรจาสินคาระหวางประเทศ สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 คณะกรรมการประเด็นทางการคา สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 คณะกรรมการการติดตามผลกระทบการเปดเขตการคาเสร ีสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 กรรมการในสมาคมการคากลุมอุตสาหกรรม สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

ช่ือ - นามสกุล นายทวิช  เตชะนาวากุล 
ตําแหนง คณะกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ 
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 64 ป 
คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจบัณฑิต Kinki University Osaka Japan 

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน รุน 366 
 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 27/2004 
 หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุนท่ี 30/2006 

ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 
 ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทคนิกชู (ประเทศไทย) จํากัด 
 ประธานกรรมการบริหาร ศูนยฝกอบรมชางเทคนิคอยุธยา 
 ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด 

ประสบการณ 
 เลขาธิการ สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย 

ช่ือ - นามสกุล รองศาสตราจารยประนอม โฆวินวิพัฒน 
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 71 ป 
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คุณวุฒิ  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูดานวิชาการบัญชี Texas University at Austin ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนท่ี 12/2001 
 หลักสูตร Role of Chairman (RCM) รุนท่ี 10/2004 
 หลักสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
 หลักสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situation 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Audit Committee in a New Era of Governances” Harvard 
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยพ.ศ. 2535 (ฉบับแกไข) 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงลาสุด รุนท่ี 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

 กาวทันมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติกไทย 
 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจากปโตรเลียม 
 ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 รองประธานกรรมการบริหารกองทุนทําบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 อาจารยประจํา คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประสบการณ 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจากปโตรเลียม 
 กรรมการรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 
 กรรมการประจําคณะพาณิชศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การไฟฟานครหลวง 
 กรรมการทดสอบผูสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

ช่ือ - นามสกุล นายสุนทร  กอนันทเกียรติ 
ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 56 ป 
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คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจจาก University of Detroit Michigan U.S.A. 
 ประกาศนยีบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 6/2003 
 หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุนท่ี 12/2004 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุนท่ี 11/2010 

  หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) รุนท่ี 
2/2006 

ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 
 รองผูจัดการฝายการตลาด บริษัท กูดเวิลด อินเตอรเทรด จํากัด 

ประสบการณ 
 ผูจัดการ บริษัท ซีแวลู จํากัด 

 

ช่ือ - นามสกุล นายพิชิต สินพัฒนสกุล 
ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 56 ป 
คุณวุฒิ  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Sasin College Chulalongkorn University 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  จาก Boston University Massachusetts U.S.A. 
 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 6/2003 
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนท่ี 46/2004 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 15/2006 
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุนท่ี 11/2010 

ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 
 กรรมการ บริษัท โรงงานฝายบางกอก จํากัด 

ช่ือ - นามสกุล นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน 
ตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร 
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 71 ป 
คุณวุฒิ  คณิตศาสตรประกันภัยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 สถิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาสถิติ พาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนท่ี 22/2002 
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  ใบอนุญาตนักคณิตศาสตรประกันภัย มาตรา 78/2 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

 ใบอนุญาตนักคณิตศาสตรประกันภัย มาตรา 83/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 
 กรรมการ บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด 
 กรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย 
 กรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด 

ประสบการณ 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล นายกิจจา  ลีลาวณิชกุล 
ตําแหนง กรรมการบริหาร 
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 67 ป 
คุณวุฒิ  สาขาบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี 
ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 

 ผูจัดการ หางหุนสวนจํากัดเถาเส็ง 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท อิมพีเรียลอุตสาหกรรม จํากัด 

ช่ือ - นามสกุล ดร.ชวิน เอ่ียมโสภณา 
ตําแหนง กรรมการบริหาร / ผูจัดการอาวุโสฝายสินไหมทดแทน 
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 71 ป 
คุณวุฒิ  ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเมืองโอซากา ประเทศญ่ีปุน 

 ปริญญาโท และตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยโดชีซะ เมืองโตเกียว ประเทศ
ญ่ีปุน  

 ประกาศนยีบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 28/2004 

ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 
 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด 
 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติก โพรดักส จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกฟลม จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) 

ช่ือ – นามสกุล นายประชัย เล่ียวไพรัตน 
ตําแหนง กรรมการ 
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 70 ป 
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คุณวุฒิ  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต University of California (Berkeley), U.S.A. 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) University of Canterbury  

ประเทศนิวซีแลนด 
ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. ทีพีไอ โพลีน 
 ประธานกรรมการ บจก. ไนเตรทไทย 
 ประธานกรรมการ บจก. อุตสาหกรรมสหธัญพืช 
 ประธานกรรมการ บจก. ไทยพลาสติกฟลม 
 ประธานกรรมการ บจก. ไทยพลาสติกโพรดักส 
 ประธานกรรมการ บจก. เลียวไพรัตนวิสาหกิจ 
ประสบการณ 
 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บจก. คาพลาสติกสากล 
 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บจก. อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย และบริษัทในเครือทีพีไอ 
 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. บางกอกสหประกันภัย 

ประธานกรรมการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพยคาเธยไฟแนนซ 
 เกียรติคุณสําคัญท่ีไดรับการยกยอง 

 เครื่องอิสริยาภรณ – ช้ันมหาปรมาภรณชางเผือก (พ.ศ.2542) 
 เหรียญกาชาด – สมนาคุณ ช้ันท่ี 1 สูงสุด (พ.ศ.2533) 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวธัญญารัตน เอ่ียมโสภณา 
ตําแหนง กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ  
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 36 ป 
คุณวุฒิ  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Technical University Berlin, Germany 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 58/2006 
ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 

 กรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ประสบการณ 
 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล นางสาวสุจินตนา  จําปศรี 
ตําแหนง กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 54 ป 
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คุณวุฒิ  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 60/2006 
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนท่ี 20/2006 

ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 
 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 เลขานุการบริษัท บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ประสบการณ 
 ผูชวยผูจัดการสํานักกรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 ผูจัดการแผนกบัญชี บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล นางกอบกุล วงศสันติเมธ 
ตําแหนง ผูจัดการฝายรับประกัน 
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 59 ป 
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี สาขาสาขาธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 

 ผูจัดการฝายรับประกัน 
ประสบการณ 

 ผูชวยผูจัดการฝายรับประกัน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 ผูจัดการแผนกตางประเทศ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกุล นางสาวสุนีย  คุณวรธรรม 
ตําแหนง ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
สัญชาติ ไทย 
อาย ุ 50 ป 
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประวัติการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน 

 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
ประสบการณ 

 ผูจัดการแผนกการเงิน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
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ความรับผิดชอบตอสังคม 
บริษัทฯ ไดเล็งเ ห็นถึงการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม (Corporate Social 

Responsibilities : CSR) อันสงผลถึงความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม และความใสใจในการดูแลกลุมผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัทฯ เชน ลูกคา และผูถือหุน โดยบริษัทไดดําเนินกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการจัดทํารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และการเปดเผยขอมูลตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งในป 2556 บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมอันสงผลถึงความรับผิดชอบตอสังคมดังนี ้

 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจและไดมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน อู รานอะไหล บริษัทเซอรเวย บริษัทยกรถ รานกระจก และ คณะกรรมการประมูล
ซากรถ ซากอะไหล เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนมาตรฐาน และเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของ 

 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม บริษัทฯ ไดใสใจในการดูแลพนักงานใหไดรับการปฏิบัติตามมาตรฐานดาน
แรงงานอยางถูกตองเหมาะสม ท้ังดานผลตอบแทน สวัสดิการ และสิ่งแวดลอมในการทํางาน มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการสวัสดิการโดยมีตัวแทนฝายนายจางและลูกจาง เขารวมประชุมและพิจารณาวาระท่ีเกี่ยวกับพนักงาน
อยางตอเนื่อง 

 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค ในฐานะของผูมีสวนไดเสียท่ีสําคัญของกิจการ บริษัทฯ ไดพิจารณาใหหนวยงานลูกคา
สัมพันธ (Customer Relationship Management : CRM) ดําเนินการรับเรื่องท่ีสรางความไมพึงพอใจตอลูกคา และ
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อเรงดําเนินการปรับปรุงคุณภาพของบริการ และสงผลใหลูกคาเกิด
ความรูสึกผูกพันกับกิจการอยางตอเนื่อง  

 การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม บริษัทฯ มีนโยบายในดานอนุรักษพลังงานอยางชัดเจน โดยประกาศไวในฐานขอมูล
ภายในองคกร (intranet) เพื่อสื่อสารกับพนักงานท่ัวท้ังองคกร และบริษัทฯ ยังไดรับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน 
(MEA ENERGY SAVING BUILDING) จากการไฟฟานครหลวง สําหรับงานทางดานกําจัดสิ่งปฏิกูลและการ
บําบัดน้ําเสีย บริษัทฯ ไดมีการคัดแยกขยะท่ีสามารถนํากลับไปผลิตไดใหม (Recycle) หรือขยะท่ีอาจเปนอันตราย 
เพื่อใหหนวยงานราชการจัดเก็บไปทําลายอยางถูกวิธี และไดปฏิบัติงานระบบบําบัดน้ําเสีย ตามกฎกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดทํากิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก การรวมบริจาคโลหิตโดยคณะ
ผูบริหารและพนักงานกับสภากาชาดไทย ณ อาคารสํานักใหญของบริษัทฯ ดวย 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อใหม่ันใจไดอยางมี

เหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบ
จุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร
จํานวน 4 ทาน ทําหนาท่ีดังนี้  

 กํากับดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 การปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาล  
 การประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพ   
 กํากับดูแลระบบงานตรวจสอบใหไดมาตรฐานการตรวจสอบท่ีดี   
 คัดเลือกผูสอบบัญชี เพื่อนําเสนอผานคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุน   
 รวมท้ังงานอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ทําหนาท่ีกํากับดูแลงานโดยมอบหมายใหแผนกตรวจสอบภายในเขาปฏิบัติหนาท่ี
ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งบริษัทมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุก ๆ ดาน  
เพื่อใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี   และรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ผูจัดการ   ในการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในจะทํารายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและ
ประเมินผลทุก ๆ ไตรมาส  และระหวางปคณะกรรมการตรวจสอบ  ผูบริหาร  แผนกตรวจสอบภายใน  และผูสอบบัญชี
ภายนอกมีการประชุมรวมกันอยูเสมอ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใน
รายงานประจําปแลว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสราง
ความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

เพื่อใหการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ครั้งท่ี 8/2556 ไดพิจารณาปรับเปลี่ยนผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน โดยแตงต้ังนายถาวร 
รอดรักษา ใหดํารงตําแหนงผูจัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ต้ังแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2556 เนื่องจากมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน และ ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ในธุรกิจประกันวินาศภัย มาเปนระยะเวลา 20 ป เคยเขา
รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน ไดแก Endorsed Internal Auditing Program, IIA 
และมีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นวา มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวไดอยาง
เหมาะสมเพียงพอ ท้ังนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงผูจัดการแผนกตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหวางกัน 
1. ลักษณะของรายการระหวางกัน 

ในระหวางป  บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน และ/หรือมีกรรมการ
รวมกัน โดยรายการดังกลาวเปนไปตามปกติของการประกอบธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯเปนสําคัญ 
พรอมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกํากับควบคุมบริษัทฯ ในดานการประกอบธุรกิจอยางเครงครัด รายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึน 
โดยไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 28 

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 
บริษัทมีรายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  เพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทเปนการรักษาและขยาย

ฐานลูกคาของบริษัทฯในดานความสมเหตุสมผล  อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีกําหนดบริษัทไดปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนด
ของกรมการประกันภัย  ซึ่งผานการอนุมัติตามข้ันตอนท่ีถือปฏิบัติโดยปกติบริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับ  มี
การตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ และนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

3. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ในดานการกําหนดความคุมครองและอัตราเบ้ียประกันภัย  บริษัทมีการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยใหเหมาะสมกับ

ความเสี่ยงภัย  มีการสํารวจทรัพยสินท่ีจะทําประกันภัยกอนการพิจารณารับประกันภัย บริษัทมีข้ันตอนการอนมัุติตามระเบียบ
การรับประกันภัยของบริษัท ท้ังนี้เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมการประกันภัย 

4. นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะมีรายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันตอไปในอนาคตตามความจําเปน และความ

สมเหตุสมผลตามท่ีอธิบายไวขางตน อยางไรก็ตาม บริษัทมุงดําเนินธุรกิจดวยความชัดเจน โปรงใส และยุติธรรมตอลูกคา คู
คา และผูถือหุน  ตลอดจนรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ 
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ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
                                                                                หนวย : ลานบาท 

 2556 
2555

ปรับปรุง
ใหม 

2554
ปรับปรุง

ใหม 
ผลการดําเนินงานในรอบป 
เบ้ียประกันภัยรับรวม 731.53 958.54 733.06 
เบ้ียประกันภัยรับสุทธ ิ 396.30 637.62 465.98 
รายไดจากการรับประกันภัย 559.81 653.82 493.08 
คาสินไหมทดแทน และคาจัดการสินไหม-จากการดําเนินงานปกติ 270.31 244.24 158.80 
คาสินไหมทดแทน และคาจัดการสินไหม-จากเหตุการณน้ําทวมครั้งใหญของไทย 27.48 35.05 65.04 
สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดเพิ่ม (ลด) (29.97) 30.04 - 
กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย 40.63 (99.10) (12.19) 
รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ 9.54 9.32 15.33 
กําไรจากการใหเชาอาคาร 6.32 11.21 14.73 
กําไรจากการจําหนายการลงทุน 0.65 38.45 7.73 
กําไรสุทธ ิ 30.85 (47.99) 2.82 
ฐานะการเงิน ณ วันส้ินป 
สินทรัพยรวม 1,526.10 1,990.69 2,501.50 
หนี้สินรวม 989.97 1,476.96 1,941.65 
สวนของผูถือหุน 537.13 513.73 559.85 
อัตราสวนสภาพคลอง 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.10 1.05 1.07 
อัตราหมุนเวียนเบ้ียประกันคางรับ (วัน) 55.13 55.05 78.82 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 
Retention Rate (%) 54.17 66.53 63.57 
อัตราการจายคาสินไหมทดแทน (%) 51.74 52.02 50.61 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 10.25 (15.54) (2.62)   
อัตราสวนคาใชจายในการรับประกัน (%) 48.56 74.59 63.64 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 2.37 11.09 5.18 
อัตราเบ้ียประกันรับสุทธิ (%) 75.42 118.78 104.13 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 3.83 (4.47) 0.34 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%) 5.87 (8.94) 0.63 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย(%) 1.75 

 
(2.14) 0.15 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.46 0.48 0.45 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.84 

 
2.87 3.47 

Policy Liability to Capital Fund  (เทา) 1.32 2.11 2.61 
อัตราสวนเงินสํารองสวนของผูถือหุน (เทา) 0.52 0.78 0.58 
อัตราสวนเงินสํารองตอสินทรัพย (%) 18.37 20.03 13.02 
อัตราการจายเงินปนผล (%)  - - 
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 สรุปรายงานการตรวจบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีประจําป 2554-2555 และ สําหรับป 2556 นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996 จาก
บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีประจําป 2554 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตองบการเงิน

ของบริษัท วา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสด 
โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีประจําป 2555 ฉบับลงวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ผูสอบบัญชีไมสามารถแสดง
ความเห็นตองบการเงินสําหรับป 2555 ในประเด็นท่ี บริษัทไดทําหนังสือบอกเลิกสัญญาตัวแทนประกันวินาศภัยรายใหญท่ี
สําคัญรายหนึ่ง โดยตัวแทนประกันวินาศภัยดังกลาวมียอดคาเบ้ียประกันภัยคางรับทุกประเภท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
จํานวน 95.38 ลานบาท และมียอดลูกหนี้เงินคางสงจํานวน 95.50 ลานบาท และมีกรมธรรมประกันภัยประเภทภาคบังคับ 
(พรบ.) รถยนตและรถจักรยานยนตคางในความครอบครอง จํานวน 209,659 ฉบับ ถือเปนมูลคาของเบ้ียประกันภัยท่ีคาดวาจะ
ไดรับจํานวน 131.41 ลานบาท บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากเบ้ียประกันภัยคางรับ และลูกหนี้เงินคางสงแลวท้ัง
จํานวน แตอยางไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯยังไมไดรับขอมูลจากตัวแทนรายดังกลาวสําหรับรายงานการขายกรมธรรม
ประกันภัยประเภทภาคบังคับ (พรบ.) และการไมนําสงหนาตารางกรมธรรม พรบ. คืนใหบริษัทฯ สําหรับสวนท่ียังไมไดขาย ทํา
ใหบริษัทฯไมสามารถบันทึกรายไดคาเบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได บัญชีลูกหนี้คาเบ้ียประกันภัยคางรับ สํารองคาเบ้ีย
ประกันภัย คาจางและคาบําเหน็จ คานายหนาคางจาย และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีอาจเกิดข้ึนใหครบถวนถูกตองในงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ได เนื่องจากสถานการณดังกลาวขางตนมีผลกระทบตองบการเงิน ผูสอบบัญชีไม
สามารถหาวิธีการตรวจสอบเพื่อใหทราบผลกระทบตองบการเงินดังกลาวได เนื่องจากเรื่องดังกลาวมีสาระสําคัญและแผกระจาย 
ผูสอบบัญชีไมสามารถหาหลักฐานการตรวจสอบท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอ เพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของการ
ตรวจสอบ ดังนั้นจึงไมแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ตอมาผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (ฉบับ
แกไข) ฉบับลงวันท่ี 29 เมษายน 2556 โดยไดอธิบายไวดังนี ้

“เรื่องอื่น 

ขาพเจาไดเคยไมแสดงความเห็นตองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท บางกอกสหประ
กันภัย จํากัด (มหาชน) ตามรายงานลงวันท่ี 1 มีนาคม 2556 เนื่องจากขณะนั้นมีสถานการณท่ีมีผลกระทบตองบการเงินตามท่ี
ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 36.2 บริษัทไดทําหนังสือบอกเลิกสัญญาตัวแทนประกันวินาศภัยรายใหญท่ีสําคัญ
รายหนึ่ง ทําใหบริษัทฯไมไดรับขอมูลจากตัวแทนรายดังกลาวสําหรับรายงานการขายกรมธรรมประกันภัยประเภทภาคบังคับ 
(พรบ.) ท่ีคงคางอยูท่ีตัวแทนรายดังกลาวจํานวน 209,659 ฉบับ ถือเปนมูลคาของเบ้ียประกันภัยท่ีคาดวาจะไดรับจํานวนเงิน
ประมาณ 131.41 ลานบาท สงผลใหบริษัทไมสามารถบันทึกรายไดคาเบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได บัญชีลูกหนี้คาเบ้ีย
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ประกันภัยคางรับ สํารองคาเบ้ียประกันภัย คาจางและคาบําเหน็จ คานายหนาคางจาย และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีอาจเกิดข้ึน
ใหครบถวนถูกตองได อยางไรก็ตาม ดังท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 38 เรื่องเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน มีเหตุการณเกิดข้ึนภายหลังจากวันท่ีในรายงานครั้งกอนทําใหไดขอสรุปท่ีนํามาปรับปรุงแกไขงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ใหมใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว ดังนั้น ความเห็นของขาพเจาตองบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จึงตางจากความเห็นท่ีใหไวเดิมในรายงานฉบับลงวันท่ี 1 มีนาคม 2556” 

สําหรับรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีประจําป 2556 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตองบ
การเงินของบริษัท วา งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน 
ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

สรุปผลการดําเนินงานสําหรับป  2556 
ในป 2556 บริษัทมียอดเบ้ียประกันภัยรับซึ่งเปนรายไดหลักรวม 731.53 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 226.93 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.68  ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการท่ีบริษัทไดบอกเลิกสัญญาตัวแทนรายหนึ่งในชวงปลายป 
2555 อันเนื่องมาจากตัวแทนรายดังกลาวไมนําสงคาเบ้ียประกันภัย และไมนําสงหนาตารางกรมธรรม พรบ.คืนใหบริษัทใน
สวนท่ียังไมไดขาย ซึ่งอยูในระหวางดําเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนรายนี้ และผูท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังดําเนินการตาม
กฎหมายกับธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันตัวแทนดังกลาวดวย นอกจากนี้บริษัทยังมีรายไดอื่นอีก 73.51 ลานบาท ลดลง
จํานวน 40.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35.8 ซึ่งเปนรายไดจากการใหเชาและบริการพื้นท่ีอาคาร กําไรจากการจําหนายเงิน
ลงทุน และรายไดจากการลงทุนสุทธิ ซึ่งสวนท่ีลดลงของรายไดอื่นคือกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนท่ีในป 2556 มีกําไรจาก
สวนนี้เพียง 0.65 ลานบาท ในขณะท่ี ป 2555 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 38.44 ลานบาท 

แตอยางไรก็ตามแมวายอดขายของบริษัทจะไมเติบโต แตบริษัทยังมีผลการดําเนินการท่ีเปนผลกําไรสุทธิจํานวน 
30.85 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 1.54 บาท  

การรับประกันภัยโดยรวม 
ในป 2556 บริษัทมีผลกําไรจากการรับประกันภัยจํานวน 40.63 ลานบาท จากรายไดเบ้ียประกันรับ 731.53 ลานบาท 

มีสัดสวนการรับงานตามประเภทการประกันภัยดังนี้ 
                  ป2556                     ป2555  %เพิ่ม(ลด) 
 เบ้ียประกันภัยรับ สัดสวน เบ้ียประกันภัยรับ สัดสวน  
ประกันอัคคีภัย 100,435,061 13.73 104,468,004 10.90 (3.86) 
ประกันภัยทางทะเลและขนสง 15,695,549 2.15 19,434,863 2.03 (19.24) 
ประกันภัยรถ 182,347,002 24.93 514,070,249 53.63 (64.53) 
ประกันภัยอื่น 433,048,874 59.20 320,572,881 33.44 35.09 
รวม 731,526,486     100.00 958,545,997     100.00 (23.68) 

รายไดเบ้ียประกันภัยรับไดยรวมลดลง แตเพิ่มข้ึนในงานประภัยอื่นๆ รอยละ 35.09 ซึ่งไดแก การรับประกันความ
เสี่ยงภัยทุกชนิด การรับประกันภัยอุบัติเหตุ การรับประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัยอื่นๆ บริษัทขยายงานในการประกัน
อื่นๆ เพื่อทดแทนงานประกันภัยรถท่ีลดลงถึงรอยละ 64.53 จากการท่ีบริษัทไดบอกเลิกสัญญาตัวแทนรายหนึ่งในชวงปลายป 
2555 ท่ีเปนตัวแทนขายประกันภัยรถยนตประเภทภาคบังคับเปนหลัก  
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นอกจากนั้นยังมีรายไดคาจางและคาบําเหน็จรับจากการประกันตอ 40.30 ลานบาท และรายไดคาบริการขอมูลการ
รับประกันภัยรถยนต 1.86 ลานบาท รวมเปนรายได 559.81 ลานบาท ลดลงจากปกอน 44.41 ลานบาท หรือ รอยละ 6.79 
สําหรับคาใชจายในการรับประกันภัยจํานวน 519.18 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยคาสินไหมทดแทน ซึ่งมีอัตราการจายคา
สินไหมรอยละ 51.74 ลดลงจากปกอนท่ีมีอัตรารอยละ 52.02 และคาใชจายในการรับประกันภัย ซึ่งประกอบดวยคานายหนา 
คาใชจายในการรับประกัน และคาใชจายในการดําเนินงาน ท่ีมีอัตราสวนคาใชจายในการรับประกันรอยละ 48.56  ลดลงจากป
กอนท่ีมีอัตรารอยละ 74.59 กําไรจากการรับประกันภัยในป 2556 มีจํานวน 40.63 ลานบาท คิดเปนกําไรข้ันตนรอยละ 10.25 
ขณะท่ีป 2555 มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 99.10 ลานบาท 

การรับประกันอัคคีภัย 
ผลการดําเนินงานการรับประกันอัคคีภัย ในป 2556 มีผลขาดทุนจากการรับประกันอัคคีภัย 22.53 ลานบาท(ปกอน

ขาดทุน 2.94 ลานบาท) เกิดจากไดรับเบ้ียประกันอัคคีภัยรับ จํานวน 100.43 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการรับประกันรอยละ 
13.73 ของเบ้ียประกันภัยรับรวมท้ังหมด เบ้ียประกันภัยลดลงจากป 2555 รอยละ 3.86 มีเบ้ียประกันภัยตอจํานวน 39.53 ลาน
บาท คิดเปนเบ้ียประกันอัคคีภัยรับสุทธิจํานวน 60.91 ลานบาท เงินสํารองเบ้ียประกัน 16.46 ลานบาท และมีรายไดคานายหนา
รับจากการประกันตอ 15.24 ลานบาท รวมเปนรายไดจากการรับประกันอัคคีภัย 59.69 ลานบาท  

คาใชจายในการรับประกันอัคคีภัยมีจํานวน 67.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.85 ของเบ้ียประกันอัคคีภัยรับ และ
คาใชจายในการดําเนินงาน 15.08 ลานบาท โดยมีอัตราคาสินไหมทดแทนรอยละ 76.19 สําหรับคาสินไหมจากเหตุการณน้ํา
ทวมใหญป 2554 ในป 2556 มีการบันทึกเพิ่มอีก จํานวน 3.10 ลานบาท 

การรับประกันภัยทางทะเลและขนสง 
ผลการดําเนินงานการรับประกันภัยทางทะเลและขนสง ในป 2556 มีผลกําไรจากการรับประกันภัยทางทะเลและ

ขนสง 4.10 ลานบาท (ปกอนผลกําไร 4.19 ลานบาท)  เกิดจากไดรับเบ้ียประกันภัยทางทะเลและขนสงรับ จํานวน 15.70 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนการรับประกันรอยละ 2.15 ของเบ้ียประกันภัยรับรวมท้ังหมด เบ้ียประกันภัยลดลงจากป 2555 รอยละ 
19.24 มีเบ้ียประกันภัยตอจํานวน 2.97 ลานบาท คิดเปนเบ้ียประกันภัยทางทะเลและขนสงรับสุทธิจํานวน 12.73 ลานบาท เงิน
สํารองเบ้ียประกันท่ีบันทึกเปนรายไดในป 2556 จํานวน 0.16 ลานบาท และมีรายไดคานายหนารับจากการประกันตอ 0.33 
ลานบาท รวมเปนรายไดจากการรับประกันภัยทางทะเลและขนสง 13.22 ลานบาท  

คาใชจายในการประกันภัยทางทะเลและขนสงมีจํานวน 6.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.40 ของเบ้ียประกันภัยทาง
ทะเลและขนสงรับ และคาใชจายในการดําเนินงาน 3.09 ลานบาท โดยมีอัตราคาสินไหมทดแทนรอยละ 12.95 

การรับประกันภัยรถยนต 
ผลการดําเนินงานการรับประกันภัยรถยนต ในป 2556 มีผลกําไรจากการรับประกันภัยรถยนต 50.09ลานบาท (ป

กอนขาดทุน 95.94 ลานบาท) เกิดจากไดรับเบ้ียประกันภัยรถยนตรับ จํานวน 182.35 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการรับประกัน
รอยละ 24.93 ของเบ้ียประกันภัยรับรวมท้ังหมด เบ้ียประกันภัยลดลงจากป 2555 รอยละ 64.53 มี เงินสํารองเบ้ียประกันท่ี
บันทึกเปนรายไดในป 2556 จํานวน 133.86 ลานบาทและมีรายไดคาบริการขอมูลการรับประกันรถยนต 1.86 ลานบาท รวม
เปนรายไดจากการรับประกันภัยรถยนต 318.06 ลานบาท  

คาใชจายในการรับประกันภัยรถยนตมีจํานวน 225.02 ลานบาท และคาใชจายในการดําเนินงาน 42.95 ลานบาท โดย
มีอัตราคาสินไหมทดแทนรอยละ 56.51 
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การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

ผลการดําเนินงานการรับประกันภัยอื่น ๆ อันไดแก การประกันความเสี่ยงภัยทุกชิด การประกันอุบัติเหตุ การ
ประกันการเดินทาง การประกันสุขภาพ การประกันความรับผิด  และอื่น ๆ ในป 2556 มีผลกําไรจากการรับประกันภัย
เบ็ดเตล็ด 8.96 ลานบาท (ปกอนขาดทุน 4.41 ลานบาท)  เกิดจากไดรับเบ้ียประกันภัยอื่น ๆ จํานวน 433.05 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนการรับประกันรอยละ 59.20 ของเบ้ียประกันภัยรับรวมท้ังหมด เบ้ียประกันภัยเพิ่มข้ึนจากป 2555 รอยละ 35.09 มีเบ้ีย
ประกันภัยตอจํานวน 292.73 ลานบาท คิดเปนเบ้ียประกันภัยเบ็ดเตล็ดรับสุทธิจํานวน 140.32 ลานบาท เงินสํารองเบ้ียประกัน
จํานวน 3.79 ลานบาท และมีรายไดคานายหนารับจากการประกันตอ 24.73 ลานบาท รวมเปนรายไดจากการรับประกันภัยทาง
ทะเลและขนสง 13.22 ลานบาท บริษัทไดรับงานโครงการแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ  ซึ่งเปนเมกะโปรเจกตระดับชาติท่ีเปน
ความรวมมือและมีการลงทุนคนละครึ่งระหวางรัฐบาลไทย – มาเลเซีย โดยอยูภายใตการดูแลขององคกรรวมระหวาง 2 
ประเทศ โดยโครงการดังกลาวต้ังอยูในพื้นท่ีอาวไทยระหวางเขตแดนไทยและมาเลเซียมีพื้นท่ีท้ังสิ้น 7,000 ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งแตเดิมบริษัทประกันภัยมาเลเซียรับประกันภัยไวท้ังหมด โดยโครงการดังกลาวมีมูลคากวา 5.7 หม่ืนลานบาท โดยมีบริษัท
ประกันภัยเขารับประกันท้ังหมด 8 บริษัท โดยบริษัทรับประกันมากท่ีสุด 20% และมีการโอนความเสี่ยงภัยใหบริษัท
ประกันภัยตอ  และเก็บไวเอง 0.4%ของทุนประกัน ซึ่งบริษัทรับงานดังกลาวมาต้ังแตป2551 และยังคงรับอยูอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน 

คาใชจายในการประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีจํานวน 100.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.18 ของเบ้ียประกันภัยเบ็ดเตล็ดรับ 
และคาใชจายในการดําเนินงาน 59.48 ลานบาท โดยมีอัตราคาสินไหมทดแทนรอยละ 37.19 สําหรับคาสินไหมจากเหตุการณ
น้ําทวมใหญป 2554 ในป 2556 มีการบันทึกเพิ่มอีก จํานวน 24.38 ลานบาท  

การลงทุนในทรัพยสินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพยลงทุนรวม 324.51ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 58.90 ลานบาท หรือ
รอยละ 15.36 เนื่องจากเหตุการณชุมนุมทางการเมืองปลายป 2556 ตอเนื่องมายังป 2557 ทําใหราคาหุนในตลาดหลักทรัพยฯ 
ปรับตัวลดลง บริษัทสามารถทํารายไดจากการลงทุนได จํานวน 9.54 รายไดจากการลงทุนประกอบดวย ดอกเบ้ียและ เงินปนผล
รับ นอกจากนั้นยังมีผลกําไรจากการขายหลักทรัพย 0.65 ลานบาท คิดเปนอัตราผลตอบแทนรอยละ 2.37 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

บริษัทมีรายไดจากการใหเชาและบริการพื้นท่ีสํานักงานบนอาคารบางกอกสหประกันภัยท้ัง 2 อาคาร โดยอาคาร BUI 1 
เปนอาคารสูง 7 ช้ัน บางสวนใชเปนสํานักงานของบริษัท และบางสวนใหเชา และ อาคารBUI 2 เปนอาคารสูง 20 ช้ัน รวมเปนผล
กําไรจากการใหเชาอาคาร 6.32 ลานบาท โดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดังกลาวมีมูลคา 151.72 ลานบาท คิดเปนอัตรา
ผลตอบแทนรอยละ 4.16 

 สินทรัพย 
(1) สวนประกอบของสินทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรอย

ละ 6.94 รายไดจากการลงทุนคางรับรอยละ 0.36 เบ้ียประกันภัยคางรับรอยละ 6.51 สินทรัพยจากการประกันภัยตอรอยละ 
28.71 สินทรัพยลงทุนรอยละ 21.21 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรอยละ 9.94 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณรอยละ 17.04 
สินทรัพยไมมีตัวตนรอยละ 0.19 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรอยละ 7.24 และสินทรัพยอื่น ๆ รอยละ 1.81 

สินทรัพยรวมท้ังสิ้น 1,526.10 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 464.59 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.34 โดยเงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน สวนท่ีลดลงไดแกเบ้ียประกันภัยคางรับ และสินทรัพยจากการประกันภัยตอ เกิดจาก
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การเรงรัดการเก็บเบ้ียประกัน และการเรงรัดการเรียกเก็บคาสินไหมรับคืนจากการประกันภัยตอ  

(2) คุณภาพของสินทรัพย 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  105.90 

ลานบาท เพิ่มข้ึน 58.73 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 124.49 เปนเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดจายคืนใน
ระยะเวลาไมเกิน3เดือน นับต้ังแตวันท่ีฝากและไมมีขอกําหนดในการใช 

สินทรัพยลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพยลงทุน ซึ่งไดแก พันธบัตร หุนทุน หนวยลงทุน ต๋ัวแลก
เงิน และเงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกําหนดเกินกวาสามเดือน จํานวน 324.51 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคายุติธรรม และไดบันทึก
ผลกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนไวในสวนของผูถือหุนแลว  และบริษัทไดนําพันธบัตรซึ่งมี
มูลคาท่ีตราไวจํานวนเงิน 14 ลานบาท วางประกันไวกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535. 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนอาคารสํานักงานใหเชาสูง 20 ช้ัน ท่ีมีมูลคา 151.72 ลานบาท 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 260.01 ลานบาท ซึ่งมีไว
เปนท่ีต้ังสํานักงานของบริษัท และสาขา และสวนหนึ่งใหเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ในป 2554 บริษัทไดตีราคาท่ีดินใหม
โดยใชราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระ บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด ซึ่งใชวิธีการประเมินราคาโดยใช
วิธีเปรียบเทียบกับขอมูลราคาตลาด (Market approach) บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะประเมินราคาท่ีดินดังกลาวทุกระยะประมาณ 3 
ป 

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพยจากการประกันภัยตอ 438.16 ลานบาท 
ลดลง 314.05 ลานบาท หรือรอยละ 41.75 ซึ่งสวนหนึ่งเปนเงินสํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอจาก
เหตุการณน้ําทวมใหญ 

เบี้ยประกันภัยคางรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเบ้ียประกันภัยคางรับสุทธิ 99.40 ลานบาท ลดลง 25.27 
หรือคิดเปนรอยละ 20.27   

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 
กระแสเงินสด กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทเปนบวกมาโดยตลอด แตในป 2555 เปนลบ 

เนื่องจากบริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันโดยตรงในป 2555 จํานวน 670.56 ลานบาท ซึ่งในจํานวนนี้ มีการ
จายคาสินไหมฯจากเหตุการณน้ําทวมใหญ ในป 2554 รวมอยูดวย สวนในป 2556 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กลับมาเปนบวก  

อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง 1.10 เทา และมีอัตราหมุนเวียนเบ้ีย
ประกันคางรับ 55.13 วัน ซึ่งถือวามีสภาพคลองท่ีเยงพอ 

 แหลงที่มาของเงินทุน 
แหลงท่ีมาของเงินทุนของบริษัท คือ รายไดจากการรับประกันภัย รายไดจากการใหเชาและบริการดานอาคาร 

เงินกองทุน และการกอหนี้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะนําเงินรายไดดังกลาวไปลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนเพิ่มข้ึน 

การดํารงอัตราสวนตางๆตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลและอัตราสวนที่สําคัญซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม 

บริษัทมีการต้ังสํารองตามกฎหมายจํานวน 11.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.93 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย
เปนการสํารองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปสวนหนึ่งไวเปน
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ทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิสําหรับปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีการจัดสรรเงินสํารองตามประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การจัดสรรเงินสํารองสําหรับเบ้ียประกันท่ียังไม
ตกเปนรายไดของบริษัทและเงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
บริษัทมีเงินสํารองสําหรับเบ้ียประกันจํานวน 280.34 ลานบาท และสํารองคาสินไหมทดแทนรวมอยูในบัญชีสํารองคา
สินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายท่ีมียอดรวม 430.10 ลานบาท และบริษัทไดนําหลักทรัพยประกอบดวย
พันธบัตรรัฐบาล บัญชีเงินฝากธนาคารประจํา หุนในตลาดหลักทรัพย หุนนอกตลาดหลักทรัพย และหนวยลงทุน มูลคารวม 
347.92 ลานบาท ซึ่งปลอดจากภาระผูกพัน บางสวนวางไวกับคปภ. และบางสวนวางไวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพื่อเปน
สินทรัพยหนุนหลังตามขอกําหนดของสํานักงาน คปภ. 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงิน
สด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น  ๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหาร 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ี
ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ี
ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 

ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ืองอ่ืน 
งบการเงินของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีแสดงเปนขอมูล

เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี 29 เมษายน 2556 และได
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เนนขอมูลและเหตุการณเกี่ยวกับ 1) ความไมแนนอนของการดําเนินการทางกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการกระทําผิดตามมาตรา 
31 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในการจายเงินหรือสินทรัพยอื่นใดใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยหรือ
นายหนาประกันวินาศภัยนอกเหนือเงินคาจางหรือคาบําเหน็จท่ีพึงจายตามปกติ 2) การแกไขขอผิดพลาดงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 3) ความไมแนนอนในการประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณอุทกภัยใหญ
ของประเทศไทยในชวงปลายป 2554 

 

 
 

 
                                                                                                                                        
 
  
 นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4991 
 
 
 
 
 
 
บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 
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งบการเงิน 
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

(หนวย: บาท) 

        
หมาย
เหตุ 

31 ธันวาคม 
2556   

31 ธันวาคม 
2555   1 มกราคม 2555 

       (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
สินทรัพย        
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 105,902,351   47,175,430   89,107,582  
 รายไดจากการลงทุนคางรับ         5,438,374          1,341,307          1,043,735  
 เบ้ียประกันภัยคางรับ - สุทธ ิ 7      99,396,728      124,665,510      168,450,592  
 สินทรัพยจากการประกันภัยตอ - สุทธ ิ 8    438,161,027      752,210,281   1,091,469,651  
 สินทรัพยลงทุน       
  เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธ ิ 9      
   เงินลงทุนเพื่อคา       37,305,551                         -                          -   
   เงินลงทุนเผื่อขาย  114,358,090     173,084,190      175,374,638  
   เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด     125,136,458      162,813,994      132,821,759  
   เงินลงทุนท่ัวไป       47,515,446        47,515,446        47,515,515  
  เงินใหกูยืม - สุทธ ิ            197,428                         -                          -   
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธ ิ 10 151,721,062      168,683,997   185,646,931  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธ ิ 11 260,007,607   268,119,492   275,241,972  
 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธ ิ 12 2,920,497   2,770,219   1,303,771  
 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 13 110,420,575      174,535,487      306,199,389  
 สินทรัพยอื่น       
  ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย         3,144,120       13,550,506          8,527,441  
  คาใชจายลวงหนา  1,114,585   1,028,095   1,767,898  
  อื่นๆ 14 23,359,285   53,195,855   17,024,707  
รวมสินทรัพยอื่น  27,617,990   67,774,456   27,320,046  
รวมสินทรัพย  1,526,099,184   1,990,689,809   2,501,495,581  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 (หนวย: บาท) 

        
หมาย
เหตุ 

31 ธันวาคม 
2556   

31 ธันวาคม 
2555   1 มกราคม 2555 

       (ปรับปรุงใหม)   (ปรับปรุงใหม) 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน       
 ภาษีเงินไดคางจาย   7,974,402   12,898,384   - 
 เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 15 41,694,454   51,830,411   57,128,756 
 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย       

  
สํารองคาสินไหมทดแทนและคา
สินไหมทดแทนคางจาย 16 430,097,173   655,786,133   1,135,570,178 

  สํารองเบ้ียประกันภัย 17.1 280,340,674   398,749,825   325,612,689 
  สํารองการเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด 17.2 70,000   30,041,721   - 
 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 18 9,352,914   4,958,816   4,351,641 
 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 13 92,508,718   156,278,824   327,047,702 
 คานายหนาคางจาย   18,806,237   38,761,508   20,871,044 
 หนี้สินอื่น       
  คาใชจายคางจาย   39,066,868   50,281,644   29,899,334 
  คาเบ้ียประกันภัยรับลวงหนา   807,155   892,438   6,856,437 
  เงินมัดจํา   16,020,093   15,233,299   16,184,925 
  อื่นๆ   52,232,490   61,247,065   18,126,428 
รวมหนี้สินอื่น   108,126,606   127,654,446   71,067,124 
รวมหนี้สิน     988,971,178  1,476,960,068   1,941,649,134 
สวนของผูถือหุน       
   ทุนเรือนหุน 19      
 ทุนจดทะเบียน       
  หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 200,000,000   200,000,000   200,000,000  
 ทุนท่ีออกและชําระแลว          
  หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 200,000,000   200,000,000   200,000,000  
 สวนเกินมูลคาหุน  86,593,183   86,593,183   86,593,183  
 กําไรสะสม       
  จัดสรรแลว       
   ทุนสํารองตามกฎหมาย  20  11,868,666   10,326,345   10,326,345  
  ยังไมไดจัดสรร  62,574,456   33,270,351   81,263,641  
 องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  176,091,701   183,539,862   181,663,278  
รวมสวนของผูถือหุน  537,128,006   513,729,741   559,846,447  
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,526,099,184   1,990,689,809   2,501,495,581  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สําหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
(หนวย: บาท) 

 

          หมายเหต ุ   2556   2555 
         (ปรับปรุงใหม) 
รายได       
 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได - สุทธ ิ 21  517,648,907   594,679,397  
 รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 21  40,304,150   43,101,659  
 รายไดคาบริการขอมูลการรับประกันภัยรถยนต   1,859,745   16,036,640  
 รวมรายได   559,812,802     653,817,696  
คาใชจาย      
 การรับประกันภัย      
  คาสินไหมทดแทน      
   คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 
    - จากการดําเนินงานปกติ 21  270,307,637   244,241,035  
   คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 
    - จากเหตุการณน้ําทวมครั้งใหญของไทย 21  27,483,877   35,047,975  
   สํารองการเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดเพิ่ม (ลด) 21   (29,971,721)  30,041,721  
  คาจางและคาบําเหน็จ 21  72,390,597   92,784,456  
  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น  21  47,769,306   29,930,980  
  เงินสมทบ บจ. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ 21  10,602,007   54,630,256  
  คาใชจายในการดําเนินงาน 22  120,600,403   266,246,189  
 รวมคาใชจายการรับประกันภัย   519,182,106     752,922,612  
กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย   40,630,696    (99,104,916) 
รายไดจากการลงทุนสุทธิ   9,543,798   9,318,959  
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน   653,408   38,445,185  
รายไดอื่น   206,503   567,369  
รายไดจากการใหเชาอาคาร   63,104,401   66,167,178  
คาใชจายอื่น - คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณเพื่อการใหเชา  (56,785,652)   (54,954,810) 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน   57,353,154     (39,561,035) 
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม     
 การประกอบธุรกิจประกันภัย   2,135,973   3,011,860  
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย   1,789,641   2,372,796  
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย   865,500   4,459,882  
ตนทุนทางการเงิน   113,806   274,038  
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได   52,448,234     (49,679,611) 
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 25  21,601,808    (1,686,321) 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป   30,846,426     (47,993,290) 
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บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 

สําหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หนวย: บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหต ุ  2556  2555 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาท่ีดินใหม   6,558,000   15,302,000  
 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย   (14,006,161)   (13,425,417) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - สุทธิจากภาษี   (7,448,161)        1,876,583  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป   23,398,265     (46,116,707) 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน      
 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน   1.54    (2.40) 
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บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

( หนวย: บาท) 
  หมาย ทุน   สวนเกิน   กําไรสะสม    องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน   รวม 
 เหตุ ท่ีออกและ  มูลคาหุน  จัดสรรแลว  ยังไมได  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   รวม  สวนของ 
  ชําระแลว    -ทุนสํารอง  จัดสรร  สวนเกินทุน   เงินลงทุน     ผูถือหุน 
      ตาม    จากการตีราคา  เผื่อขาย     
      กฎหมาย    ท่ีดิน       
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 (ตามท่ีรายงานไวเดิม)   200,000,000     86,593,183    10,326,345    25,053,136      218,600,000      40,122,096    258,722,096    580,694,760  
ผลกระทบของการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 3                  -                     -                    -    56,210,505    (65,580,000)  (11,478,818)  (77,058,818)  (20,848,313) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 (ปรับปรุงใหม)  200,000,000    86,593,183   10,326,345   81,263,641     153,020,000     28,643,278   181,663,278   559,846,447  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ปรับปรุงใหม) 3                   -    -                  -    (47,993,290)       15,302,000   (13,425,416)      1,876,584   (46,116,706)  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม)  200,000,000    86,593,183   10,326,345    33,270,351     168,322,000     15,217,862   183,539,862   513,729,741  
ทุนสํารองตามกฎหมาย 20 -    -    1,542,321    (1,542,321)  -    -    -     -   
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -    -    -    30,846,426   6,558,000    (14,006,161)    (7,448,161)    23,398,265  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556   200,000,000   86,593,183   11,868,666     62,574,456     174,880,000       1,211,701   176,091,701   537,128,006  

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
(หนวย: บาท) 

      หมาย
เหต ุ    2556    2555 

กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน      
  เบ้ียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง   771,281,277   830,833,445  
 เงินรับ(เงินจาย)เกี่ยวกับการประกันภัยตอ   7,073,402   43,707,864  
 คาสินไหมทดแทนจายจากการรับประกันภัยโดยตรง   (477,019,447)  (670,562,022) 
 คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันโดยตรง    (33,385,926)   (34,837,940) 
 คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง    (84,094,821)   (70,954,300) 
 คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น    (82,908,918)   (85,065,832) 
 ดอกเบ้ียรับ   1,444,769   6,147,215  
 เงินปนผลรับ   4,079,497   2,905,368  
 รายไดอื่น   16,716,813   18,933,593  
 คาใชจายในการดําเนินงาน    (88,117,685)   (62,558,947) 
 ภาษีเงินได    (15,449,268)   (6,752,718) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)จากกิจกรรมดําเนินงาน        19,619,693    (28,204,274) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน      
 กระแสเงินสดไดมา      
  เงินลงทุนในหลักทรัพย   145,161,382   102,132,780  
  เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล   7,600,000   10,000,000  
  เงินลงทุนในต๋ัวแลกเงิน   -    50,000,000  
  เงินฝากประจําในสถาบันการเงิน   30,000,000   -   
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   111,250   1,216,860  
  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน      182,872,632   163,349,640  
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน      
 กระแสเงินสดใชไป      
  เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล   (141,245,702)   (20,313,922) 
  เงินลงทุนในหลักทรัพย   -     (82,311,114) 
  เงินใหกูยืม    (197,428)  -   
  เงินฝากประจําในสถาบันการเงิน   -     (69,709,510) 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ    (2,216,087)   (4,525,539) 
  เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน   (143,659,217)  (176,860,085) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน        39,213,415    (13,510,445) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน        
 จายดอกเบ้ีย    (106,187)   (217,433) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน           (106,187)   (217,433) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ        58,726,921    (41,932,152) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 6                      -    89,107,582  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินป 6       58,726,921   47,175,430  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 สถานะของบริษัท 
   บริษัทฯไดจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
1.2 ท่ีอยูของบริษัท 

   ท่ีอยูของบริษัทฯ ตามท่ีจดทะเบียนต้ังอยู เลขท่ี 175 - 177 ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

1.3 ลักษณะธุรกิจ 
   บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือ รับประกันวินาศภัยและใหเชาพื้นท่ีสํานักงาน 
 
2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทําข้ึน
ตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของซึ่งกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการในงบการเงินไดจัดทํา
ข้ึนตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553  

2.2  ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารของบริษัทฯ ตองใชการ
ประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและ
หนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากจํานวน
ท่ีไดประมาณไว 

2.3 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเปนรายงานทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย รายงานทาง
การเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย 
 

3. การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 
  บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม และ
แนวปฏิบัติทางบัญชีใหม ท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 มาถือ
ปฏิบัติโดยไมมีผลกระทบตอรายงานทางการเงินงวดปจจุบัน ยกเวน  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได 
 มาตรฐานการบัญชีขางตนมีผลกระทบตอรายงานทางการเงินดังนี ้
 (หนวย : บาท) 
 ตามท่ีรายงานไวเดิม  รายการปรับปรุง  ปรับปรุงใหม 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -  306,199,389  306,199,389 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -  327,047,702  327,047,702 
กําไร(ขาดทุน)สะสมยังไมไดจัดสรร 25,053,136  56,210,505  81,263,641 
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 ตามท่ีรายงานไวเดิม  รายการปรับปรุง  ปรับปรุงใหม 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน      
    สวนเกินทุนจากการตีมูลคาท่ีดินใหม 218,600,000  (65,580,000)  153,020,000 
    กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 40,122,096  (11,478,818)  28,643,278 
            รวม 258,722,096  (77,058,818)  181,663,278 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -  174,535,487  174,535,487 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -  156,278,824  156,278,824 
กําไร(ขาดทุน)สะสมยังไมไดจัดสรร (39,254,512)  72,524,863  33,270,351 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน      
    สวนเกินทุนจากการตีมูลคาท่ีดินใหม 218,600,000  (50,278,000)  168,322,000 
    กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 19,208,061  (3,990,199)  15,217,862 
            รวม 237,808,061  (54,268,199)  183,539,862 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
     สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

     

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 14,628,037  (16,314,358)  (1,686,321) 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (64,307,648)  16,314,358  (47,993,290) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      
   ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาท่ีดินใหม -  15,302,000  15,302,000 
   ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (20,914,035)  7,488,618  (13,425,417) 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน (3.22)  0.82  (2.40) 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 
 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 
และ 2559 บริษัทฯ ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันท่ีมีผลบังคับใช มีดังตอไปนี ้
มีผลบังคับใชในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 
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มีผลบังคับใชในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 (ตอ)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไดเพื่อขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 การเปลีย่นแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการ รื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน         
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 การประเมินเนื้อหาของรายการท่ีเกี่ยวกับรูปแบบ

ของกฎหมายตามสัญญาเชา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
 
มีผลบังคับใชในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 

 ฝายบริหารของบริษัทฯ เช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
รายงานทางการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติในงวดท่ีมีผลบังคับใช ยกเวน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 สัญญา
ประกันภัย ซึ่งอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปท่ีเริ่มใชและยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนี ้
 

5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
5.1 เกณฑการวัดมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน 

เกณฑการวัดมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน คือ เกณฑราคาทุนเดิม โดยใชรวมกับเกณฑอื่น ๆ สําหรับ
สินทรัพยและหนี้สินบางประเภทท่ีมีการใชเกณฑการวัดมูลคาอื่นไดเปดเผยเกณฑการวัดมูลคาท่ีใชในนโยบาย
การบัญชีท่ีเกี่ยวของ 
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5.2 เงินตราตางประเทศ 
รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศบันทึกรายการโดยการแปลงคาเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี

เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลงคาเงินบาทตาม
อัตราปดซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไร(ขาดทุน) จากการแปลงคานี้ แสดงเปนรายไดหรือคาใชจาย
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดนั้น 

5.3 เครื่องมือทางการเงิน 
บริษัทฯไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ

เพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
เครื่องมือทางการเงินท่ีแสดงในงบการเงินประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนใน

หลักทรัพย เบ้ียประกันภัยคางรับ และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละ
รายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวัน และประจํา

ไมเกิน 3 เดือน ท่ีไมติดภาระคํ้าประกัน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูงซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

5.5 เบ้ียประกันภัยคางรับและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
เบ้ียประกันภัยคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ โดยบริษัทฯ ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก

จํานวนท่ีคาดวาจะเรียกเก็บไมไดจากเบ้ียประกันภัยคางรับท้ังสิ้นท่ีมีอยู โดยประมาณจากประสบการณการเรียก
เก็บหนี้ในอดีตและตามสถานะปจจุบันของเบ้ียประกันภัยคางรับ ณ วันท่ีในงบการเงิน 

5.6 สินทรัพยจากการประกันภัยตอและเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 
ก) สินทรัพยจากการประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางรับจากการประกันภัยตอ เงินมัดจําท่ีวางไวจากการรับ

ประกันภัยตอ และสํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอ  
เงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวยคาจางและคาบําเหน็จคางรับ คาสินไหมทดแทนคางรับ และ
รายการคางรับอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยตอยกเวนเบ้ียประกันภัยคางรับ  
สํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอประมาณข้ึน โดยอางอิงจากสัญญาประกันภัยตอท่ี
เกี่ยวของของสํารองเบ้ียประกันภัย และสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายตามกฎหมาย
วาดวยการคํานวณสํารองประกันภัย 

ข)  เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางจายจากการประกันภัยตอ และเงินมัดจําท่ีบริษัทถือไวจาก
การเอาประกันภัยตอ 
เงินคางจายจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวย เบ้ียประกันภัยตอจาย และรายการคางจายอื่นๆ ใหกับบริษทั
ประกันภัยตอ ยกเวนคาสินไหมทดแทน 

บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยตอดวยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
หรือเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ) เม่ือเขาเง่ือนไขการหักกลบทุกขอดังตอไปนี้ 

 (1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนท่ีรับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ 
(2) กิจการต้ังใจท่ีจะรับหรือจายชําระจํานวนท่ีรับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิ หรือต้ังใจท่ีจะรับ

ประโยชนจากสินทรัพยในเวลาเดียวกับท่ีจายชําระหนี้สิน 
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5.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย 
เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึ่งถือเปนหลักทรัพยเพื่อคา แสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม ซึ่งคํานวณ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน จากราคาเสนอซื้อปจจุบัน ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ
ตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ รับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในสวนของกําไร
หรือขาดทุนเม่ือไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนายดวยสวนเกิน
และสวนลดตามวิธีเสนตรง 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซึ่งแสดงตามราคา
ทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อลาสุด ณ วันทําการ
สุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชราคาตลาดท่ี
กําหนด โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ 

บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา(ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ตราสารหนี้ท่ีจะ
ถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนท่ัวไปในงบกําไรขาดทุนเม่ือราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

5.8 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เปนอาคารท่ีบริษัทฯ ถือครองไวเพื่อประโยชนจากรายได

คาเชา บริษัทฯ วัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจาก
การดอยคาสะสม (ถามี) และคํานวณคาเสื่อมราคาอาคารตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 27 ป 

5.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
ท่ีดิน ณ วันเริ่มรายการบันทึกตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ ณ วันเริ่มรายการบันทึกตามราคาทุน

หักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคํานวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี้ 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20 ป 
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 5, 10 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

บริษัทฯ มีการทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนทุกป 
บริษัทคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสวนประกอบของรายการสินทรัพยแตละสวนแยกตางหากจากกันเม่ือ

สวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนท่ีมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับตนทุนท้ังหมดของสินทรัพยนั้น 
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
บริษัทฯ ไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ีอยูระหวางกอสราง กําไรหรือขาดทุนจากการ

จําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณผลตางระหวางเงินสดรับสุทธิกับราคาตามบัญชีและรับรูเปนรายไดอื่น 
หรือคาใชจายอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

5.10 สินทรัพยไมมีตัวตน 
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สินทรัพยไมมีตัวตนเปนคาโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม 
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนคํานวณจากราคาทุน โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานประมาณ 5 ป 

5.11 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงินซึ่งคํานวณจากผล

แตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี
ของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสีย
ภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาว ท้ังนี้
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

5.12 การดอยคา 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไดรับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามี    ขอบงช้ีของ

การดอยคาเกิดข้ึนหรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นหรือ
หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณานั้นรวมอยูโดยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเม่ือ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนั้น 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ ท่ีมีอายุการใชงานไมทราบแนนอน และสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน ซึ่งยังไม
พรอมใชจะมีการทดสอบการดอยคาทุกป โดยไมคํานึงวาจะมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดข้ึนหรือไม 

ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยท่ี
ดอยคานั้นเปนสินทรัพยท่ีมีการตีราคาใหมซึ่งเคยมีราคาเพิ่มข้ึน ผลขาดทุนจากการดอยคานี้จะถูกรับรูในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไมเกินสวนเกินทุนท่ีเคยบันทึกไวสําหรับสินทรัพยรายการเดียวกันนั้น ซึ่งจะมีผลทําให
สวนเกินทุนจากการตีราคาใหมของสินทรัพยนั้นลดลง 
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
- มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
- ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจาก

สินทรัพยจะถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดท่ีเปนอัตรากอนภาษีเงินไดท่ีสะทอนมูลคาท่ีอาจ
ประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 

- สินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดเงินสดซึ่งสวนใหญเปนหนวยอิสระแยกจากสินทรัพยอื่น ๆ จะพิจารณา    มูลคาท่ีคาด
วาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา 
- ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชคาความนิยมท่ีรับรูในงวดกอนจะถูกกลับรายการ หากประมาณ

การท่ีใชในการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
ครั้งลาสุดแลว เพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรเปน (สุทธิจากคาเสื่อม
ราคาหรือคาตัดจําหนาย) หากไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นมากอน 

- การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกรับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตกรณีท่ี
สินทรัพยนั้นแสดงดวยราคาท่ีตีใหม จะถือวาการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีตีราคา
ใหมเปนการตีราคาเพิ่ม 
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5.13 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
   คาสินไหมทดแทนถือเปนคาใชจายเม่ือไดรับการแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยโดย

บันทึกตามมูลคาประมาณการคาสินไหมทดแทนท่ีประเมินโดยผูประเมินอิสระหรือเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
แลวแตกรณีสุทธิจากสวนท่ีสามารถเรียกคืนจากการเอาประกันภัยตอ โดยมูลคาประมาณการคาสินไหมทดแทน
สูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดต้ังสํารองเพิ่มเติมสําหรับความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวแตยังไมไดมีการรายงานใหบริษัทฯ ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่ง
คํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยคํานวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของคาสินไหมทดแทนท่ี
คาดวาจะจายใหแกผูเอาประกันภัยในอนาคตสําหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลวกอนหรือ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ท้ังจากรายการความสูญเสียท่ีบริษัทฯ ไดรับรายงานแลวและยังไมไดรับรายงาน สุทธิดวยคา
สินไหมทดแทนท่ีไดรับรูไปแลวในบัญชี  

5.14 สํารองเบ้ียประกันภัย 
   สํารองเบ้ียประกันภัยประกอบดวย สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได และสํารองความเสี่ยงภัย

ท่ียังไมสิ้นสุด 

  ก) สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

   บริษัทฯ บันทึกสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดซึ่งคํานวณจากเบ้ียประกันภัยรับกอนการเอา
ประกันภัยตอดวยวิธีการดังนี้ 

การประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเล (ตัวเรือ) รถยนต 
และ   ภัยเบ็ดเตล็ด 

- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบสี่) 

การประกันภัยทางทะเลและขนสง (เฉพาะเท่ียว) - เต็มจํานวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิในรอบ 
  เกาสิบวันยอนหลัง 
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง - เต็มจํานวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิในรอบ 
  สามสิบวันยอนหลัง 

   
  ข) สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด 
   สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด เปนจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ จัดสํารองไวเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทน

และคาใชจายท่ีเกี่ยวของท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับการประกันภัยท่ียังมีผลบังคับอยู ซึ่งคํานวณโดย
วิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทฯ ใชการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของคาสินไหมทดแทนท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกันท่ีเหลืออยู โดยอางอิงจากขอมูลในอดีต 

   ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดกับ
สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได หากมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดสูงกวาสํารอง
เบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได บริษัทฯจะรับรูสวนตางและแสดงรายการสํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม
สิ้นสุดในงบการเงิน 

5.15 สัญญาเชาระยะยาว 
   บริษัทฯ บันทึกสัญญาเชาท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับ
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ผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ี
เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของกําไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนายตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยท่ีเชา 

   บริษัทฯ บันทึกสัญญาเชาทรัพยสินท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนแกเจาของทรัพยสินยังเปนของผูใหเชา
เปนสัญญาเชาดําเนินงาน โดยบันทึกการจายชําระคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรง
ตลอดระยะเวลาของการเชา 

5.16 ผลประโยชนพนักงาน 
ก) ผลประโยชนระยะสั้น 

   บริษัทฯ รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปน
คาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

  ข) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 
ถึง 5 และเงินท่ีบริษัทฯ จายสมทบใหในอัตรารอยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดือน ซึ่งข้ึนอยูกับอายุงานของ
พนักงาน เงินสมทบและผลประโยชนจะจายใหพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน
ดังกลาว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินท่ีบริษัทฯ จายสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

  ค) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 
   บริษัทฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ

ตามระเบียบพนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออก
จากงานสําหรับพนักงาน  

   บริษัทฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละ
หนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) บริษัทฯ ไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาว
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ
สมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตรา
การมรณะและอัตราเงินเฟอ 

   ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

5.17 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันใน
ปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวา
จะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนท่ีตองจายสามารถประมาณ
การไดอยางนาเช่ือถือ รายจายท่ีจะไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอเม่ือการไดรับคืนคาดวาจะไดรับ
อยางแนนอนและเม่ือไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว  
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5.18 การรับรูรายได 
ก) เบ้ียประกันภัยรับ 

เบ้ียประกันภัยรับประกอบดวยเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัย และเบ้ียประกันภัยรับตอ 
หักดวยมูลคาของกรมธรรมท่ียกเลิกและสงคืนเบ้ียประกันภัย และปรับปรุงดวยสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม
ถือเปนรายได 

เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัยถือเปนรายไดตามวันท่ีมีผลบังคับใชในกรมธรรม
ประกันภัยหลังจากหักเบ้ียประกันภัยตอและสงคืนแลวสําหรับกรมธรรมท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป ในกรณีท่ี
กรมธรรมมีอายุเกิน 1 ป จะบันทึกรายไดเปนรายการรับลวงหนา โดยทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุการให
ความคุมครอง 

เบ้ียประกันภัยรับตอถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯ ไดรับใบคําขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการ
ประกันภัยตอจากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ 

ข) รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 
รายไดคาจางและคาบําเหน็จจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนรายไดในงวดท่ีไดใหบริการ 

ค) ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง เงินปนผลรับถือเปน

รายไดเม่ือบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปนผล 

ง) กําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 

จ) รายไดจากคาเชาและบริการ 
รายไดจากคาเชารับรูเปนรายไดตามระยะเวลาการเชา คาบริการท่ีเกี่ยวของรับรูเปนรายไดเม่ือได

ใหบริการแลว 

5.19 การรับรูคาใชจาย  
ก) เบ้ียประกันภัยจายตอ 

เบ้ียประกันภัยจายตอจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนคาใชจายเม่ือไดโอนความเสี่ยงจากการประกันภัย
ใหบริษัทรับประกันภัยตอแลว 

ข) คาจางและคาบําเหน็จ 
คาจางและคาบําเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในงวดบัญชีท่ีเกิดรายการ 

ค) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนประกอบดวย คาสินไหมทดแทนและ

คาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยตอ ซึ่ง
แสดงตามมูลคาของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของและรายการปรับปรุงคาสินไหมของงวด
ปจจุบันและงวดกอนท่ีเกิดข้ึนในระหวางป หักดวยมูลคาซากและการรับคืนอื่น (ถามี) และหักดวยคา
สินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอท่ีเกี่ยวของ 

คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงถือเปนคาใชจายเ ม่ือไดรับการแจงคําเรียกรอง
คาเสียหายจากผูเอาประกันภัยโดยบันทึกตามมูลคาประมาณการคาสินไหมทดแทนท่ีประเมินโดยผูประเมิน
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อิสระหรือเจาหนาท่ีของบริษัทฯ โดยมูลคาประมาณการคาสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของ
กรมธรรมท่ีเกี่ยวของ  

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอจะรับรูเม่ือ
ไดรับแจงจากบริษัทประกันตอตามจํานวนท่ีไดรับแจง 

ง) รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานรับรูโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

5.20 ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับรายการท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรูโดยตรงในสวนของผู
ถือหุนซึ่งจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนเชนเดียวกัน 
 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน 

5.21 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
 การคํานวณกําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลว ซึ่งไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากบริษัทฯ ไมมี
หุนสามัญเทียบเทา  

5.22 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ  
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอ
จํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหาร

ไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา บริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความ
เสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงคางและ
สภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 
บริษัทฯ จะต้ังคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนท่ัวไป เม่ือมูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงช้ีของการดอย
คา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตอง
ใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และคาเส่ือมราคา 
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ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนฝายบริหาร
จําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณและ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณและอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายได
และคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

สินทรัพยไมมีตัวตน 
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน

ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย รวมท้ังการ
เลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ  

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ ตองประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหม

ทดแทนคางจายโดยแยกพิจารณาสองสวน คือ สวนของคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษัทฯไดรับรายงาน
ความเสียหายแลว และสวนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน (Incurred but not 
reported - IBNR) ซึ่งตองใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเปนมาตรฐานสากล เชน วิธี Chain Ladder และ
วิธี Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ  

ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีต ซึ่ง
ไดแก การเปลี่ยนแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทน การจายชําระคาสินไหมทดแทนของบริษัทฯ คาสินไหม
ทดแทนเฉลี่ย จํานวนครั้งของคาสินไหม เปนตน ในการคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยนี้ จะทํา
การวิเคราะหตามประเภทของการรับประกันภัย และตองใชนักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuary) ซึ่งเปนผูท่ีมี
ความรูความสามารถ ประสบการณ และมีความเขาใจในธุรกิจประกันภัยและความเขาใจในผลิตภัณฑของบริษัท
ฯเปนผูวิเคราะห 

อยางไรก็ตามประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนจริงได 

สํารองความเส่ียงภัยที่ไมส้ินสุด 
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดย

ใชการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายท่ีเกี่ยวของท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอา
ประกันท่ีเหลืออยู ซึ่งการประมาณเงินสํารองดังกลาวจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร ซึ่งอางอิงจากขอมูล
ในอดีตและประมาณการอยางดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซึ่งขอสมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนท่ีคาดวาจะ
เพิ่มข้ึนในอนาคต อัตราการลาออกและปจจัยท่ีเกี่ยวของในเชิงประชากรศาสตร ในการกําหนดอัตราคิดลดฝาย
บริหารไดพิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีสะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน อยางไรก็ตามผลประโยชน
หลังการเลิกจางงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 
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คดีฟองรอง 
บริษัทฯ มีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเช่ือม่ันวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะไมเกินกวาจํานวนท่ีไดบันทึกไวแลว 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2555 
เงินสด  84,093  971,392 
เช็คถึงกําหนดภายในงวด 1,400,942  3,783,603 
เงินฝากธนาคารประเภทไมกําหนดระยะเวลาจายคืน 94,417,316  14,409,134 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือสิ้นกําหนดระยะเวลา    
 และบัตรเงินฝากธนาคาร 70,000,000  118,011,301 
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 165,902,351  137,175,430 
หัก เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นท่ีมีระยะเวลา    
  ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือนนับแตวันท่ีไดมา (60,000,000)  (90,000,000) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 105,902,351  47,175,430 

 
7. เบี้ยประกันภัยคางรับ – สุทธิ 

 เบ้ียประกันภัยคางรับสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแยกตามอายุเบ้ียประกันคางรับไดดังนี ้
 (หนวย : บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 จากผูเอา  จากตัวแทน  จากการรับ  รวม  จากผูเอา  จากตัวแทน  จากการรับ  รวม 
 ประกันภัย  และนายหนา

ประกันภัย 
 ประกันภัย 

ตอ 
   ประกันภัย  และนายหนา

ประกันภัย 
 ประกันภัย

ตอ 
  

ยังไมถึงกําหนดรับชําระ 6,333,883  25,092,036  54,752  31,480,671  5,346,381  69,794,808      -  75,141,189 
เกินกําหนดชําระ                
 คางรับไมเกิน 30 วัน 50,595  18,362,159      -  18,412,754  7,749,305  15,142,821      -  22,892,126 
 คางรับ 30 - 60 วัน 23,662,753  11,102,175  149,743  34,914,671  25,485,745  13,811,755  448,923  39,746,423 
 คางรับ 60 - 90 วัน  82,264  5,237,413  56,894  5,376,571  251,297  16,998,226  171,042  17,420,565 
 คางรับ 90 วัน - 1 ป 426,483  11,561,487  64,565  12,052,535  1,902,845  52,833,949  1,315,097  56,051,891 
 คางรับเกินกวา 1 ป 66,337  95,998,404  774,947  96,839,688  2,998,118  29,149,667  1,084,122  33,231,907 
รวมเบ้ียประกันภัยคางรับ 30,622,315  167,353,674  1,100,901  199,076,890  43,733,691  197,731,226  3,019,184  244,484,101 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (241,310)  (99,388,334)  (50,518)  (99,680,162)  (3,766,661)  (116,004,070)  (47,860)  (119,818,591) 
เบ้ียประกันภัยคางรับ - 
สุทธ ิ 30,381,005  67,965,340  1,050,383  99,396,728  39,967,030  81,727,156  2,971,324  124,665,510 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เบ้ียประกันภัยคางรับจากตัวแทนรายหนึ่งจํานวน 65.15 ลานบาท และจํานวน 95.38 

ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน 65.15 ลานบาท และจํานวน 79.59 ลานบาท 
ตามลําดับ เนื่องจากไดดําเนินการฟองลูกหนี้ตัวแทนดังท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 36  
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8. สินทรัพยจากการประกันภัยตอ – สุทธิ 
 สินทรัพยจากการประกันภัยตอแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
 (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2555 
เงินวางไวจากการประกันภัยตอ -  1,038,472 
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ - สุทธ ิ 55,604,855  137,622,261 
เงินสํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ 380,451,087  602,769,729 
ลูกหนี้ประกันภัยตออื่น 2,105,085  10,779,819 
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ - สุทธ ิ 438,161,027  752,210,281 

  
สํารองเบ้ียประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555รวมสํารอง

ประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอของอุทกภัย จํานวนประมาณ 53.62 ลานบาท และ 268.26 ลานบาท 
ตามลําดับ 

 
เงินคางรับจากการประกันภัยตอ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแยกตามอายุเงินคางรับไดดังนี ้

 (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2555 
ยังไมถึงกําหนดรับชําระ 1,970,307  78,487,825 
คางรับไมเกินระยะเวลา 12 เดือน 23,204,481  57,550,393 
คางรับเปนระยะเวลา 1- 2 ป 29,710,346  521,787 
คางรับเกินกวา 2 ป 4,035,561  4,378,096 
รวมเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ 58,920,695  140,938,101 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,315,840)  (3,315,840) 
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ – สุทธ ิ 55,604,855  137,622,261 

9. เงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในหลักทรัพยแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

9.1 เงินลงทุนเพื่อคา 
 (หนวย : บาท) 
 2556 
 ราคาทุน  กําไรท่ียังไม

เกิดข้ึนจริง 
 ขาดทุนท่ียังไม

เกิดข้ึนจริง 
 มูลคายุติธรรม  รอยละของเงินลงทุนใน

หลักทรัพยตอสินทรัพย
รวม 

หลักทรัพยเอกชน          
 หุนทุน 39,758,069  167,741  (2,620,259)  37,305,551  2.44 
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9.2 เงินลงทุนเผื่อขาย 
 (หนวย : บาท) 
 2556 
 ราคาทุน  กําไรท่ียังไม

เกิดข้ึนจริง 
 ขาดทุนท่ียังไม

เกิดข้ึนจริง 
 มูลคายุติธรรม  รอยละของเงิน

ลงทุนใน
หลักทรัพยตอ
สินทรัพยรวม 

หลักทรัพยเอกชน          
 หุนทุน 109,131,309  17,936,441  (17,476,080)  109,591,670  7.18 
 หนวยลงทุน 6,690,171  855,383  (1,626,475)  5,919,079  0.39 
 รวม 115,821,480  18,791,824  (19,102,555)  115,510,749  7.57 
 หัก คาเผือ่การดอยคา (1,152,659)    -    -  (1,152,659)  (0.08) 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 114,668,821  18,791,824  (19,102,555)  114,358,090  7.49 

 
 (หนวย : บาท) 
 2555 
 ราคาทุน  กําไรท่ียังไม

เกิดข้ึนจริง 
 ขาดทุนท่ียังไม

เกิดข้ึนจริง 
 มูลคายุติธรรม  รอยละของเงิน

ลงทุนใน
หลักทรัพยตอ
สินทรัพยรวม 

หลักทรัพยเอกชน          
 หุนทุน 139,514,912  17,374,073  (207,400)  156,681,585  7.87 
 หนวยลงทุน 15,513,876  2,057,008 (15,620)  17,555,264  0.88 
 รวม 155,028,788  19,431,081  (223,020)  174,236,849  8.75 
 หัก คาเผื่อการดอยคา (1,152,659)  -  -  (1,152,659)  (0.06) 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 153,876,129  19,431,081  (223,020)  173,084,190  8.69 

 
9.3 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 
 (หนวย : บาท) 
 2556  2555 
 ราคาทุนตัด

จําหนาย 
 รอยละของเงิน

ลงทุนใน
หลักทรัพยตอ
สินทรัพยรวม 

 ราคาทุนตัด
จําหนาย 

 รอยละของเงิน
ลงทุนใน

หลักทรัพยตอ
สินทรัพยรวม 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ        
 พันธบัตรรัฐบาลไทย 65,136,458  4.27  72,813,994  3.66 
เงินฝากสถาบันการเงิน 
     ท่ีครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน 

       

 เงินฝากธนาคารพาณิชย 60,000,000  3.93  90,000,000  4.52 
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดสุทธ ิ 125,136,458  8.20  162,813,994  8.18 
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9.4 เงินลงทุนท่ัวไป 
 (หนวย : บาท) 
 2556  2555 
 ราคาทุน  รอยละของเงิน

ลงทุนใน
หลักทรัพยตอ

สินทรัพยลงทุน 

 ราคาทุน  รอยละของเงิน
ลงทุนใน

หลักทรัพยตอ
สินทรัพยรวม 

ตราสารทุน 47,521,166  3.11  47,521,166  2.39 
หัก คาเผื่อการดอยคา (5,720)  (0.00)  (5,720)  (0.00) 
 รวมเงินลงทุนท่ัวไป 47,515,446  3.11  47,515,446  2.39 

 
เงินลงทุนท่ัวไป เปนเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน ประกอบดวย 

      ทุนที่ชําระแลว (บาท)  สัดสวนเงินลงทุน %  จํานวนเงิน (บาท) 
ชื่อบริษัท  ประเภทกิจการ  ลักษณะ

ความสัม 
พันธ 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  

2556 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  

2555 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  

2556 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  

2555 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  

2556 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

 2555 
1. บริษัท อนุมาน อะไหลยนต จํากัด  ขายอะไหล  ผูถือหุน

รวมกัน 
 200,000  200,000  10  10  20,000  20,000 

2. บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ  จํากัด 

 ประกันวินาศ
ภัย 

 ผูถือหุน
รวมกัน 

 100,000,000  100,000,000  0.58  0.58  577,910  577,910 

3. บริษัท ไทยอินชัวรเลอรดาตาเนท 
จํากัด 

 บริการขอมูล
สถิต ิ

 ผูถือหุน
รวมกัน 

 10,000,000  10,000,000  0.88  0.88  87,500  87,500 

4. บริษัท ทีไอไอ (สถาบันประกันภัย) 
จํากัด 

 สถาบันอบรม  ผูถือหุน
รวมกัน 

 17,803,300  17,803,300  0.11  0.11  20,000  20,000 

5. บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด  ประกันชีวิต  ผูถือหุน
รวมกัน 

 500,000,000  500,000,000  9.60  9.60  46,815,756  46,815,756 

 รวมเงินลงทุนทั่วไป              47,521,166  47,521,166 
หัก คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนทั่วไป                
  - บริษัท อนุมานอะไหลยนต จํากัด               (5,720) (5,720) 
 รวมเงินลงทุนทั่วไป – สุทธ ิ              47,515,446  47,515,446 

9.5 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ้
 (หนวย : บาท) 
 2556  2555 
 ครบกําหนด    ครบกําหนด   
 1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  รวม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  รวม 
เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบกําหนด                
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ                
 พันธบัตรรัฐบาลไทย 4,110,000  61,026,458  -  65,136,458  1,710,000  66,190,457  4,913,537  72,813,994 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ    

กําหนดเกินกวา 3 เดือน 
               

 เงินฝากธนาคารพาณิชย 60,000,000  -  -  60,000,000  90,000,000  -  -  90,000,000 
รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 64,110,000  61,026,458  -  125,136,458  91,710,000  66,190,457  4,913,537  162,813,994 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 หลักทรัพยเผื่อขายท่ีเปนหุนสามัญ พันธบัตรและเงินฝากประจํา จํานวนรวม 
81.37 ลานบาท และ 59.69 ลานบาท ตามลําดับ ไดนําไปเปนหลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน ทรัพยสินท่ี
จัดสรรไวเปนเงินสํารองวางไวกับนายทะเบียน และทรัพยสินท่ีมีขอจํากัดและภาระผูกพัน ดูหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 29, 30 และ 31 

 
10. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน – สุทธิ 

ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 
 อาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  
ราคาทุน 458,457,698 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (272,810,767) 
ราคาตามบัญชี 185,646,931 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  
คาเสื่อมราคาประจําป (16,962,934) 
ราคาตามบัญชีปลายป 168,683,997 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  
ราคาทุน 458,457,698 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (289,773,701) 
ราคาตามบัญชีปลายป 168,683,997 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
คาเสื่อมราคาประจําป (16,962,935) 
ราคาตามบัญชีปลายป 151,721,062 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
ราคาทุน 458,457,698 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (306,736,636) 
ราคาตามบัญชีปลายป 151,721,062 

  
 อาคารต้ังอยูบนท่ีดินเชาจากบริษัทแหงหนึ่ง (หมายเหตุ 33.1) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 151.72 ลานบาท และ
จํานวน 168.68 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีการประเมินราคาจากผูประเมินราคาอิสระบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน ฟล
ลิปส จํากัด ซึ่งใชวิธีการประเมินราคาโดยใชวิธีเปรียบเทียบกับขอมูลราคาตลาด (Market approach) มีมูลคายุติธรรม 
จํานวน 479.30 ลานบาท เทากันท้ังสองป  
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 
ประกอบดวย 

          (หนวย : บาท) 
 

ที่ดิน 
 ที่ดิน- 

สวนที่ตี
ราคาเพ่ิม 

 อาคารและ 
สวนปรับปรุง

อาคาร 

 เคร่ืองตกแตง
และอุปกรณ
สํานักงาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554            
ราคาทุน 10,718,000  218,600,000  115,990,570  115,441,857  14,470,612  475,221,039 
หัก คาเผื่อการดอยคา (1,458,000)  -  -          -  -  (1,458,000) 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม -  -  (83,164,088)  (110,764,887)  (4,592,092)  (198,521,067) 
ราคาตามบัญชี 9,260,000  218,600,000  32,826,482  4,676,970  9,878,520  275,241,972 
รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555         
ซื้อสินทรัพย -  -  -  2,092,680  489,000  2,581,680 
จําหนายสินทรัพย -  -  -  (1,422,447)  (1,980,000)  (3,402,447) 
คาเสื่อมราคาประจําป -  -  (5,327,802)  (1,603,713)  (2,497,783)  (9,429,298) 
คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย/
ตัดจําหนาย 

-  -                  
- 

 1,389,460  1,738,125  3,127,585 

ราคาตามบัญชีปลายป 9,260,000  218,600,000  27,498,680  5,132,950  7,627,862  268,119,492 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555            
ราคาทุน 10,718,000  218,600,000  115,990,570  116,112,090  12,979,612  474,400,272 
หัก คาเผื่อการดอยคา (1,458,000)  -     -          -  -  (1,458,000)
หัก คาเสื่อมราคาสะสม -  -  (88,491,890)  (110,979,140)  (5,351,750)  (204,822,780)
ราคาตามบัญชีปลายป 9,260,000  218,600,000  27,498,680  5,132,950  7,627,862  268,119,492 
รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 

          

ซื้อสินทรัพย -  -  -  1,300,102  -  1,300,102 
จําหนายสินทรัพย -  -  -  (422,171)  (220,000)  (642,171) 
คาเสื่อมราคาประจําป -  -  (5,327,124)  (2,201,762)  (1,871,223)  (9,400,109) 
คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย/
ตัดจําหนาย 

-  -  -  410,294  219,999  630,293 

ราคาตามบัญชีปลายป 9,260,000  218,600,000  22,171,556  4,219,413  5,756,638  260,007,607 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556            
ราคาทุน 10,718,000  218,600,000  115,990,570  116,990,021  12,759,612  475,058,203 
หัก คาเผื่อการดอยคา (1,458,000)  -      -          -  -  (1,458,000) 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม -  -  (93,819,014)  (112,770,608)  (7,002,974)  (213,592,596)
ราคาตามบัญชีปลายป 9,260,000  218,600,000  22,171,556  4,219,413  5,756,638  260,007,607 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสวนใหญเปนสินทรัพย ซึ่งมีไวใหเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 
ในป 2554 บริษัทฯ ไดตีราคาท่ีดินใหมโดยใชราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระ บริษัท ไทยประเมินราคา 

ลินน ฟลลิปส จํากัด ซึ่งใชวิธีการประเมินราคาโดยใชวิธีเปรียบเทียบกับขอมูลราคาตลาด (Market approach) ผลการ
ประเมินราคาท่ีดินทําใหมีสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพิ่มข้ึนจํานวน 218.60 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะ
ประเมินราคาท่ีดินดังกลาวทุกระยะประมาณ 3 ป 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยานพาหนะท่ีอยูภายใตสัญญาเชาซื้อ มีราคาตามบัญชี จํานวน 1.27 ลานบาท 
และ 1.84 ลานบาท ตามลําดับ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยานพาหนะท่ีอยูภายใตสัญญาเชาการเงิน มีราคาตามบัญชี จํานวน 3.31 ลาน
บาท และ 4.84 ลานบาท ตามลําดับ 

 
12. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 
  ประกอบดวย 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
  บาท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554    
ราคาทุน  6,803,328  
หัก คาตัดจายสะสม  (5,499,557)  
ราคาตามบัญชี  1,303,771  
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555    
ซื้อสินทรัพย  1,943,859  
คาตัดจายประจําป  (477,411)  
ราคาตามบัญชีปลายป  2,770,219  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555    
ราคาทุน  8,747,187  
หัก คาตัดจายสะสม  (5,976,968)  
ราคาตามบัญชีปลายป  2,770,219  
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556    
ซื้อสินทรัพย  916,549  
คาตัดจายประจําป  (766,271)  
ราคาตามบัญชีปลายป  2,920,497  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556    
ราคาทุน  9,663,736  
หัก คาตัดจายสะสม  (6,743,239)  
ราคาตามบัญชี  2,920,497  

 
13. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท้ังจํานวนตามวิธีหนี้สินโดยใชอัตราภาษีรอยละ 23 สําหรับป 
2555 และรอยละ 20 สําหรับป 2556 เปนตนไป ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายการผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชี
และฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทฯ สรุปไดดังนี ้
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    (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี สวนท่ีรับรูใน สวนท่ีรับรูใน ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน) 31 ธันวาคม 
 2555 สําหรับป เบ็ดเสร็จอ่ืน 2556 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
   เบ้ียประกันภัยคางรับ-สุทธ ิ 27,558,887 (7,622,855) - 19,936,032 
   เงินลงทุนเพื่อคา -  490,504  -  490,504 
   เงินลงทุนเผื่อขาย -  -  161,917  161,917 
   เงินลงทุนท่ัวไป 1,316  (172)  -  1,144 
   สินทรัพยอื่น 17,030,320  (672,927)  -  16,357,393 

สํารองคาสินไหมทดแทนและคา
สินไหมทดแทนคางจาย 117,053,655

  
(48,668,671) 

  
- 

  
68,384,984 

   สํารองเบ้ียประกันภัย 1,337,526  (1,337,526)  -  - 
   สํารองการเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด 6,909,596  (6,895,596)  -  14,000 

   ภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน 

1,140,528  730,055  -  1,870,583 

   เงินมัดจํา 3,503,659  (299,641)  -  3,204,018 
     รวม 174,535,487  (64,276,829)  161,917  110,420,575 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
   สินทรัพยจากการเอาประกันภัย

ตอ-สุทธ ิ
102,345,965  (57,067,176)  -  45,278,789 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 3,990,199  -  (3,990,199)  - 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 49,942,660  43,740  (6,558,000)  43,428,400 
   สํารองเบ้ียประกันภัย -  3,801,529  -  3,801,529 
รวม 156,278,824  (53,221,907)  (10,548,199)  92,508,718 

 
14. สินทรัพยอ่ืน ๆ – สุทธิ 

 (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 2,583,597       - 
รายไดคาเชาอาคารคางรับ 2,461,364  1,749,518 
รายไดคาบริการขอมูล พรบ. คางรับ -  8,041,136 
เงินประกัน 12,194,649  10,311,844 
ลูกหนี้คาสินไหมทดแทน 3,934,512  1,312,628 
ลูกหนี้เงินคางสงจากตัวแทน 77,405,967  95,498,122 
อื่น ๆ 6,566,160  6,018,732 
รวม 105,146,249  122,931,980 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (81,786,964)  (69,736,125) 
สุทธ ิ 23,359,285  53,195,855 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้เงินคางสงจากตัวแทนจํานวน 77.40 ลานบาท และจํานวน 95.50 
ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน 77.40 ลานบาท และจํานวน 69.74 ลานบาท 
ตามลําดับ เนื่องจากไดดําเนินการฟองลูกหนี้ตัวแทนดังกลาวกลาวไวในหมายเหตุขอ 36 

 
15. เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 

เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ แสดงรายละเอียดตามประเภทหนี้สิน ไดดังนี้ 
 (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 
เบ้ียประกันภัยตอคางจาย 5,753,028  5,956,075 
เงินถือไวจากการประกันภัยตอ 31,910,627  37,551,050 
เงินวางไวจากการประกันภัยตอ 59,615                 - 
เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ 3,971,184  8,323,286 
รวมเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 41,694,454  51,830,411 

16. สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
การเปลี่ยนแปลงในเงินสํารอง คาสินไหมทดแทน และคาสนิไหมทดแทนคางจายแสดงรายละเอียดไดดังนี ้

 (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 
ยอดยกมาตนงวด 655,786,133  1,135,570,178 
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน    
 ท่ีเกิดข้ึนระหวางงวด    
 - เกิดข้ึนแลวแตยังไมไดรับรายงาน -  (11,619,365) 
 - เกิดข้ึนแลวแตยังไมไดตกลงและรายการปรับปรุง (228,548,545)  (368,619,211) 
 - เกิดข้ึนแลว ตกลงแลว 493,701,718  643,311,404 
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน    
 จายระหวางงวด (490,842,133)  (742,856,873) 
ยอดยกไปปลายงวด 430,097,173  655,786,133 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายของ
อุทกภัยจํานวนประมาณ 93.80 ลานบาท และ 256.41 ลานบาท ตามลําดับ 

17. สํารองเบี้ยประกันภัย 
17.1 สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

 (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 
ยอดยกมาตนป 398,749,825  325,612,689 
เบ้ียประกันภัยสําหรับป 731,526,486  958,545,997 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดในปนี้ (849,935,637)  (885,408,861) 
ยอดยกไปปลายป 280,340,674  398,749,825 



 

 

บมจ.บางกอกสหประกันภัย                                                                                        รายงานประจําป 2556   หนา - 75 - 

17.2 สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด 
  บริษัทฯ ไมมีการต้ังสํารองการเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด เนื่องจากสํารองการเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดที ่

ประมาณข้ึน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจํานวน 94.65 ลานบาท และ 180.44 ลานบาท ตามลําดับ 
ซึ่งมีจํานวนตํ่ากวาสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

  ยกเวน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไดต้ังสํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดเพิ่มเติม
สําหรับตัวแทนรายหนึ่งท่ีมีปญหากับบริษัทฯ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 36 จํานวน 0.001 ลานบาท และ 
30.04 ลานบาท ตามลําดับ 

18. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
  (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 
 ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนตนป 4,958,816  4,351,641 
 ตนทุนบริการปจจุบัน  978,512  376,127 
 ตนทุนบริการในอดีต (ทยอยรับรู 5 ป) 3,554,986  2,754,248 
 หัก ผลประโยชนโครงการจาย (139,400)  (2,523,200) 
 ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนปลายป 9,352,914  4,958,816 

 ขอสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีใชในการคํานวณประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชนของพนักงาน มีดังนี ้  
 รอยละ 
 2556  2555 
อัตราคิดลด 5.00 5.00 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 5.00 5.00 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน   
 อายุ 20 - 25 ป 45.00 45.00 
 อายุ 26 - 30 ป 25.00 25.00 
 อายุ 31 - 50 ป 6.00 6.00 
 อายุ 51 - 60 ป 0.00 0.00 
อัตราการมรณะ  50% of TMO 2551 

:Mortality Table 
50% of TMO 2540 

:Mortality Table 
19. ทุนเรือนหุน 

   สําหรับป สําหรับป 
 มูลคาหุน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 ตอหุน จํานวนหุน จํานวนเงิน จํานวนหุน จํานวนเงิน 
 บาท หุน บาท หุน บาท 

ทุนจดทะเบียน      
- หุนสามัญตนป 10.00 20,000,000 200,000,000 20,000,000 200,000,000 
- หุนสามัญสิ้นป 10.00 20,000,000 200,000,000 20,000,000 200,000,000 

ทุนท่ีออกและชําระแลว      
- หุนสามัญตนป 10.00 20,000,000 200,000,000 20,000,000 200,000,000 
- หุนสามัญสิ้นป 10.00 20,000,000 200,000,000 20,000,000 200,000,000 



 

 

บมจ.บางกอกสหประกันภัย                                                                                        รายงานประจําป 2556   หนา - 76 - 

20. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
  ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไร

สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถ
นําไปจายเงินปนผลได 

  บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองรอยละ 5 
ของกําไรสุทธิ เปนจํานวนเงิน 1.54 ลานบาท 
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21. การรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัย 
รายได คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน และคาใชจายในการรับประกันภัยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 แยกตามประเภทการรับประกันภัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
 ประกันอัคคีภัย  ประกันภัยทาง 

ทะเลและขนสง 
 ประกันภัยรถ  ประกันอุบัติเหต ุ

สวนบุคคล 
 ประกันภัย 

เบ็ดเตล็ดอื่น 
 รวม 

รายไดจากการรับประกันภัย            
 เบ้ียประกันภัยรับ 100,435,061  15,695,549  182,347,002  97,797,736  335,251,138  731,526,486 
 หัก เบ้ียประกันภัยตอ (39,526,284)  (2,969,859)       -  (2,088,875)  (290,644,308)  (335,229,326) 
 เบ้ียประกันภัยรับสุทธ ิ 60,908,777  12,725,690  182,347,002  95,708,861  44,606,830  396,297,160 
 บวก(หัก) เงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได (16,457,799)  165,266  133,855,578  6,918,931  (3,130,229)  121,351,747 
 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได 44,450,978  12,890,956  316,202,580  102,627,792  41,476,601  517,648,907 
 รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 15,243,752  328,181       -  820,167  23,912,050  40,304,150 
   รายไดคาบริการขอมูลการรับประกันภัยรถยนต          -          -  1,859,745       -        -  1,859,745 
รวมรายไดจากการรับประกันภัย 59,694,730  13,219,137  318,062,325  103,447,959  65,388,651  559,812,802 
            
คาใชจายในการรับประกันภัย            
 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน            
  - จากการดําเนินงานตามปกติ 30,763,777  1,669,780  208,666,080  12,352,843  16,855,157  270,307,637 
 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน            
  - จากเหตุการณน้ําทวมครั้งใหญของประเทศไทย 3,103,953          -       -       -  24,379,924  27,483,877 
 สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดเพิ่ม (ลด)          -          -  (29,971,721)       -        -  (29,971,721) 
 คาจางและคาบําเหน็จ 27,481,223  1,751,388  16,106,770  17,729,253  9,321,963  72,390,597 
 คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 5,787,079  2,605,379  19,621,770  16,878,221  2,876,857  47,769,306 
 เงินสมทบบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย จํากัด          -          -  10,602,007       -        -  10,602,007 
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 67,136,032  6,026,547  225,024,906  46,960,317  53,433,901  398,581,703 
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รายได คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน และคาใชจายในการรับประกันภัยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 แยกตามประเภทการรับประกันภัย มีรายละเอียดดังนี ้
 (หนวย : บาท) 

 ประกันอัคคีภัย  ประกันภัยทาง 
ทะเลและขนสง 

 ประกันภัยรถ  ประกันอุบัติเหต ุ
สวนบุคคล 

 ประกันภัย 
เบ็ดเตล็ดอื่น 

 รวม 

รายไดจากการรับประกันภัย            
 เบ้ียประกันภัยรับ 104,468,004  19,434,863   514,070,249  14,774,621  305,798,260  958,545,997 
 หัก เบ้ียประกันภัยตอ (56,495,391)  (5,578,318)  (12,625,994)  (2,298,081)  (243,929,136)  (320,926,920) 
 เบ้ียประกันภัยรับสุทธ ิ 47,972,613  13,856,545  501,444,255  12,476,540  61,869,124  637,619,077 
 บวก(หัก) เงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 13,340,764  (167,162)  (48,835,164)  (331,676)  (6,946,442)  (42,939,680) 
 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได 61,313,377  13,689,383  452,609,091  12,144,864  54,922,682  594,679,397 
 รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 18,782,586  629,630  -  776,072  22,913,371  43,101,659 
   รายไดคาบริการขอมูลการรับประกันภัยรถยนต            -  -  16,036,640  -  -  16,036,640 
รวมรายไดจากการรับประกันภัย 80,095,963  14,319,013  468,645,731  12,920,936  77,836,053  653,817,696 
คาใชจายในการรบัประกันภัย            
 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน            
  - จากการดําเนินงานตามปกติ 11,224,498  1,673,755  192,002,237  2,212,648  37,127,897  244,241,035 
 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน            
  - จากเหตุการณน้ําทวมครั้งใหญของประเทศไทย 32,596,811  -  (1,042,400)  -  3,493,564  35,047,975 
 สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดเพิ่ม (ลด)            -  -  30,041,721  -  -  30,041,721 
 คาจางและคาบําเหน็จ 23,660,400  2,298,213  55,365,000  2,435,367  9,025,476  92,784,456 
 คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 4,116,131  2,312,315  17,745,058  1,712,328  4,045,148  29,930,980 
 เงินสมทบบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย จํากัด            -  -  54,630,256  -  -  54,630,256 
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 71,597,840  6,284,283  348,741,872  6,360,343  53,692,085  486,676,423 
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22. คาใชจายในการดําเนินงาน 
 คาใชจายในการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
 2556  2555 
คาใชจายพนักงานท่ีไมใชคาใชจายการรับประกันภัย    
 และการจัดการคาสินไหมทดแทน 57,151,137  46,911,912 
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณท่ีไมใช    
 คาใชจายการรับประกันภัย 13,081,018  11,575,216 
คาภาษีอากร 95,480  95,480 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (12,398,995)  154,011,549 
คาใชจายในการดําเนินงานอื่น 62,671,763  53,652,032 
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 120,600,403  266,246,189 

 
23. คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 

 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
 (หนวย : บาท) 
 2556  2555 
เงินเดือนและคาแรง 66,026,971  63,904,890 
เงินประกันสังคม 1,253,018  1,191,858 
เงินสบทบโครงการผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว 4,533,498  3,130,375 
ผลประโยชนอื่น  ๆ 19,288,160  9,473,180 
รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 91,101,647  77,700,303 

 
24. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย 

 วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทฯ คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
และการดํารงเงินกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 
 

25. คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไร(ขาดทุน)สําหรับป ประกอบดวย 

  (หนวย : บาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2556  2555 

คาใชจายภาษีเงินไดในปปจจุบัน 10,546,886  14,628,037 
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     11,054,922  (16,314,358) 
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไร(ขาดทุน) สําหรับป 21,601,808  (1,686,321) 
  
 ผลตางระหวางคาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดท่ีคํานวณจากกําไรทางบัญชีดวยอัตราภาษีท่ีใชสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รอยละ 20 และรอยละ 23 ตามลําดับ 
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  (หนวย : บาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2556 2555 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 52,448,234 (49,679,611) 
คาใชจาย(รายได)คํานวณดวยภาษีเงินไดอัตรารอยละ 20  
(2555 : รอยละ 23) 

10,489,647 (11,426,310) 

(รายได)คาใชจายท่ีไมสามารถหักภาษีเงินได 1,652,396 (3,375,795) 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได 9,459,765 13,115,784 
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไร(ขาดทุน) สําหรับป 21,601,808 (1,686,321) 

 ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น ประกอบดวย 
  (หนวย : บาท) 
 จํานวนกอน

ภาษ ี
รายได(คาใชจาย) จํานวนสุทธ ิ

  ภาษีเงินได จากภาษ ี
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556    
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาท่ีดินใหม - 6,558,000 6,558,000 
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (17,834,443) 3,828,282 (14,006,161) 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555    
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาท่ีดินใหม - 15,302,000 15,302,000 
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (20,914,035) 7,488,618 (13,425,417) 

26. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานหลัก คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัย และใหเชาพื้นท่ีสํานักงาน โดยมีสวน
งานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย 
 ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จําแนกตามสวนงานไดดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย  ธุรกิจใหเชาพื้นท่ีสํานักงาน  รวม 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555 
   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 
รายไดหลัก 559,812,802  653,817,696  63,104,401  66,167,178  622,917,203  719,984,874 
รายไดจากการลงทุน 9,543,798  9,318,959       -       -  9,543,798  9,318,959 
กําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย 653,408  38,445,185       -       -  653,408  38,445,185 
รายไดอ่ืน 206,503  567,369       -       -  206,503  567,369 
รวมรายได 570,216,511  702,149,209  63,104,401  66,167,178  633,320,912  768,316,388 
กําไรจากการดําเนินงาน 171,634,807  215,472,786  12,766,654  17,615,462  184,401,461  233,088,247 
คาใชจายในการดําเนินงาน         131,839,421  282,493,820 
ตนทุนทางการเงิน         113,806  274,038 
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได         21,601,808  (1,686,321) 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป         30,846,426  (47,993,290) 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยของบริษัทฯ จําแนกตามสวนงานไดดังนี:้ 
 (หนวย : บาท) 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย  ธุรกิจใหเชาพ้ืนที่สํานักงาน  รวม 

 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2556 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2555 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2556 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2555 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม  

2556 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม  

2555 
   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน-สุทธ ิ                  151,721,062  168,683,997  151,721,062  168,683,997 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธ ิ 115,381,048  120,525,668  144,626,559  147,593,824  260,007,607  268,119,492 
สินทรัพยอ่ืน         1,114,409,899  1,553,886,320 
รวมสินทรัพย         1,526,138,568  1,990,689,809 

  
 ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติมจําแนกตามสวนงาน ไดดังนี ้

 (หนวย : บาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย  ธุรกิจใหเชาพ้ืนที่สํานักงาน  รวม 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555 
กระแสเงินสด:            
 กิจกรรมดําเนินงาน (21,366,775)  (65,378,522)  40,986,468  37,174,248  19,619,693  (28,204,274) 
 กิจกรรมลงทุน 39,213,415  (13,510,445)       -       -  39,213,415  (13,510,445) 
 กิจกรรมจัดหาเงิน (106,186)  (217,433)       -       -  (106,187)  (217,433) 
 17,740,454  (79,106,400)  40,986,468  37,174,248  58,726,921  (41,932,152) 

 
27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเปนตราสาร
อนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 เครื่องมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย เบ้ียประกันภัยคางรับ สินทรัพยจากการประกันภัยตอ และเจาหนี้จากบริษัทประกันภัยตอ ซึ่งนโยบายการ
บัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการ ไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 

27.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือซึ่งเกิดจากเบ้ียประกันภัยคางรับไมมีสาระสําคัญเนื่องจากผู
เอาประกันภัยของบริษัทฯ กระจายอยูในอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันและภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ และมูลคา
สูงสุดของความเสี่ยงคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

27.2  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย  
 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของเครื่องมือทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 
 เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมีดอกเบ้ียและไมมีดอกเบ้ีย จําแนกไดดังนี้ 
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 (หนวย : บาท) 
 ราคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 อัตราดอกเบ้ียปรับ

ข้ึนลง 
 อัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี 
 ไมมีดอกเบ้ีย  รวม 

 ตามอัตราตลาด       
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินฝากสถาบันการเงิน 94,417,316       10,000,000  -  104,417,316 
เงินลงทุนในหลักทรัพย        
 ตราสารทุน -  -  193,260,008  193,260,008 
 หนวยลงทุน -  -       5,919,079       5,919,079 
 พันธบัตร -  65,136,458  -  65,136,458 
 เงินฝากประจํา -  60,000,000  -      60,000,000 
 -  125,136,458  199,179,087  324,315,545 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีจัดแบงตามระยะเวลานับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินถึงวันที่
ท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมหรือวันท่ีครบกําหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) ไดดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
 

เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ป  2-5 ป  6-10 ป  รวม 
 อัตราดอกเบ้ีย 

ถัวเฉลี่ยรอย
ละ 

สินทรัพยทางการเงิน            
เงินฝากสถาบันการเงิน      -  10,000,000       -       -  10,000,000  2.30 
เงินลงทุนในหลักทรัพย            
 พันธบัตร      -  4,110,000  61,026,458       -  65,136,458  3.83 
 เงินฝากประจํา      -  60,000,000       -       -  60,000,000  3.02 
      -  64,110,000  61,026,458       -  125,136,458   

27.3 มูลคายุติธรรม 
 บริษัทฯใชวิธีการและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้ 
เงินลงทุนในหลักทรัพย 
 หลักทรัพยในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด เงินลงทุนท่ัวไป 
มูลคายุติธรรมไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสม จึงไมมีการเปดเผย เงินลงทุนในพันธบัตรถือเปนเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนายไมไดคํานวณมูลคายุติธรรมจึงไมมี
การเปดเผย 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ ไมแตกตางไปจากราคา
ยุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 
28. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของ 

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปไดดังนี้ 
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28.1 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย : บาท)   
 2556  2555  นโยบายราคา 
กิจการที่เก่ียวของกัน      
เบ้ียประกันภัยรับ 252,645,071  191,552,610  อัตราคาเบ้ียประกันภัยสําหรับลูกคาท่ัวไป 
คาเชาและคาบริการรับ 5,184,741  5,192,089  อัตราคาเชาและคาบริการสําหรบัลูกคาท่ัวไป 

28.2 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
   (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 
กิจการที่เก่ียวของกัน    
เบ้ียประกันภัยคางรับ    
  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 38,566,537  43,193,316 
หนี้สินอื่น – เงินมัดจํา    
  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด 1,503,894  1,503,894 

28.3 คาตอบแทนผูบริหาร 
 (หนวย : บาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2556  2555 
ผลประโยชนระยะสั้น 14,034,200  10,789,700 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2,149,371  1,134,312 
  รวม 16,183,571  11,924,012 

28.4 ลักษณะความสัมพันธ 
 ประกอบดวย 

ช่ือบริษัท ความสัมพันธ 
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด มีกรรมการบางสวนรวมกัน และถือหุนในบริษัท 
 ดังกลาวรอยละ 9.60 และเปนผูถือหุนของบริษัทฯ  
 ในอัตรารอยละ 9.19 
บริษัท ที พี ไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) มีกรรมการบางสวนรวมกัน และถือหุนในบริษัท 
 ดังกลาวรอยละ 0.12 

29. หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไดนําเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดวางเปน

ประกันกับนายทะเบียนเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 ดังนี ้
 (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2555 
พันธบัตร 14,000,000  14,000,000 
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30. ทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสํารองวางไวกับนายทะเบียน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไดนําเงินลงทุนในหลักทรัพยวางเปนประกันกับนายทะเบียน

เพื่อใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ 
และวิธีการวางเงินสํารองสําหรับเบ้ียประกันภัยท่ียังไมตกเปนรายไดของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 ดังนี ้
 (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2555 
เงินฝากประจํา        -  5,000,000 
พันธบัตร 45,700,000  50,267,045 
เงินลงทุนเผื่อขาย 5,000,000  6,450,000 
       รวม 50,700,000  61,717,045 

31. สินทรัพยที่มีขอจํากัดและภาระผูกพัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพยท่ีมีขอจํากัดและภาระผูกพัน ดังตอไปนี ้

 (หนวย : บาท) 
 2556  2555 
พันธบัตร - ใชเปนหลักประกันผูขับข่ี / ศาล 3,240,000  3,940,000 
 - ใชเปนหลักประกันการใชไฟฟา                  -  1,710,000 
หนังสือคํ้าประกัน – ใชเปนหลักประกันการใชไฟฟา 1,710,000        - 
 รวม 4,950,000  5,650,000 

32. สัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน 
บริษัทฯ ไดทําสัญญาใหเชาพื้นท่ีสํานักงานและบริการกับบริษัทลูกคาจํานวนหลายสัญญา ซึ่งตามสัญญาเชา

บริษัทฯ จะไดรับคาเชาและคาบริการจําแนกตามระยะเวลา เปนดังนี ้
 (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2555 
รับชําระภายใน    
 1 ป  44,742,472  37,759,636 
 มากกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 47,918,703  25,856,694 
 มากกวา 5 ป 737,450       - 

33. ภาระผูกพัน 
33.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาท่ีดินเปนเวลา 30 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 6 กรกฎาคม 2535 ถึง

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทฯ มีภาระผูกพันในการชําระคาเชาท่ีดินตามสัญญาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้ 
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 (หนวย : บาท) 
 
จายชําระภายใน 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2556 

 ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2555 

 1 ป 3,000,000  1,800,000 
 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 12,000,000  7,200,000 
 มากกวา 5 ป 10,500,000  8,100,000 
          รวม 25,500,000  17,100,000 

33.2  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาอาคารจํานวน 5 สัญญา อุปกรณ
สํานักงานจํานวน 7 สัญญา สัญญาบริการทางธุรกิจจํานวน 3 สัญญา และอาคารจํานวน 4 สัญญา อุปกรณสํานักงาน
จํานวน 3 สัญญา สัญญาบริการทางธุรกิจจํานวน 3 สัญญา ตามลําดับ ระยะเวลาต้ังแต 1 ป - 3 ป บริษัทฯ มีคาเชา
และคาบริการตามสัญญาทุกสัญญารวมกันประมาณเดือนละ 152,605 บาท และ 145,605 บาท ตามลําดับ และ
บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการชําระคาเชาและคาบริการตามสัญญาคงเหลือ ดังนี้  

 (หนวย : บาท) 
 
จายชําระภายใน 

ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2556 

 ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2555 

 1 ป 1,677,032  1,595,064 
 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,154,100  2,750,132 
          รวม 3,831,132  4,345,196 

34. หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีคดีถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจํานวนประมาณ 82.70 ลานบาท 
และ 43.27 ลานบาท ตามลําดับ จากการเปนผูรับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกลาว ยังไมสิ้นสดุ อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯ ไดบันทึกสํารองเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเปนจํานวนประมาณ 44.33 ลานบาท และ 33.68 ลานบาท 
ตามลําดับ ไวแลวในงบการเงิน 

35. ผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมคร้ังใหญของไทย 
 จากเหตุการณน้ําทวมอยางรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในชวงปลายป 2554 ในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย ฝายบริหารของ
บริษัทไดประมาณการคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากผูเอาประกันภัยในเขตท่ีไดรับผลกระทบ
จากน้ําทวม จากรายงานการสํารวจภัยของผูสํารวจภัยจนถึงปจจุบัน และสํารองสินไหมทดแทนสวนท่ีเรียกคืนจากการ
ประกันภัยตอโดยอางอิงจากสัญญาประกันภัยตอท่ีเกี่ยวของ บริษัทฯ ไดมีการบันทึกคาสินไหมทดแทนไวแลวในงบ
การเงินสําหรับป 2555 จํานวนเงินประมาณ 35.05 ลานบาท (สุทธิจากการประกันภัยตอ) และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ปรับปรุงบันทึกเพิ่มเติมอีกจํานวน 27.48 ลานบาท (สุทธิจากการประกันภัยตอ) อยางไรก็ตาม 
ยังมีความไมแนนอนสืบเนื่องจากการใชขอสมมติตางๆ ของฝายบริหารในการประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทน
ซึ่งอาจมีผลตอสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนท่ีเรียกคืนจากการเอาประกันภัยตอ และคาสินไหม
ทดแทนท่ีเกิดจากสัญญารับประกันภัยตอผลลพัธท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากประมาณการดังกลาว และผลตางอาจมี
สาระสําคัญ 

  ผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมดังกลาวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
รายละเอียดดังนี้ 
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 (หนวย : บาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2556  2555 
คาสินไหมทดแทนกอนการประกันภัยตอ 13,482,989  (40,655,839) 
คาสินไหมทดแทนสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอ 14,000,885  76,746,214 
คาสินไหมทดแทนสุทธิหลังการประกันภัยตอ 27,483,874  36,090,375 
สํารองสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอตามสัญญา Excess of Loss -  (1,042,400) 
คาสินไหมทดแทนสุทธิท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 27,483,874  35,047,975 

36. เหตุการณสําคัญ 
จากการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย(สํานักงานคปภ.) ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทฯ ไดรับรายงานผลการตรวจสอบ
ฉบับลงวันท่ี 25 กันยายน 2555 โดยบริษัทฯ รับจะดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2555 ซึ่งบริษัทฯ มีการปรับปรุงแกไขแนวปฏิบัติตางๆ ตามคําสั่งเปนระยะ และเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2556 สํานัก
งานคปภ.ไดมีคําสั่งท่ี 1/2556 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2556 ใหบริษัทฯ ช้ีแจงขอเท็จจริงเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังได
ออกหนังสือเลขท่ี 3210/560 ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ ดําเนินการในประเด็นดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม 
2556 

1. การปรับปรุงรายการคาใชจายน้ํามันยานพาหนะท่ีไมมีเอกสารประกอบรวมถึงการเรียกเงินสวนท่ีขาดคืน
จากตัวแทน 

2. การดําเนินการติดตามและเรียกคืนกรมธรรมประกันภัยจากตัวแทนรายดังกลาว 
3. การเรียกคืนสําเนากรมธรรมประกันภัยภัยรถยนตโดยขอบังคับของกฎหมาย กรณีกรมธรรมท่ีนําไปจด

ทะเบียนรถกับกรมการขนสงทางบกแลวแตยังไมบันทึกสมุดทะเบียนการรับประกันภัยสําหรับในสวนท่ี
ยังคงคาง 

ซึ่งบริษัทฯ ไดช้ีแจงและแกไขตอประเด็นดังกลาวในจดหมายลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2556 โดยบริษัทฯ รับจะ
ดําเนินการทวงถามเอกสารประกอบการจายคาใชจายใหกับตัวแทน และติดตามกรมธรรมคงคางอยูกับตัวแทน หาก
ตัวแทนไมปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงในข้ันสุดทายบริษัทฯจะดําเนินคดีตามกฎหมายกับตัวแทนรายดังกลาว 
รวมท้ังทําจดหมายเรียกใหชําระเงินตามหนังสือคํ้าประกันตอธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในฐานะเปนผูออกหนังสือคํ้า
ประกันตอบริษัทฯ จะตองรับผิดตอบริษัทฯ จํานวนตามหนังสือคํ้าประกัน 47,245,353 บาท อยางไรก็ตาม วันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ไดดําเนินการยกเลิกสัญญาตัวแทนดังกลาวแลว 

ตอมาเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2556 ตามบันทึกถอยคําระหวางบริษัทฯ ตอสํานักงานคปภ. พบวาบริษัทฯ รับจะ
ดําเนินการแกไขในประเด็นดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 10 เมษายน 2556 

ตอมาในวันท่ี 5 เมษายน 2556 บริษัทฯไดรายงานความคืบหนาการแกไขปญหาตามผลการตรวจสอบ ใหแก
สํานักงานคปภ. รับทราบการแกไขปญหาและดําเนินการแลวดังนี้ 

1. รายการคาใชจายท่ีไมมีเอกสารประกอบจํานวน 25,761,996.94 บาท บริษัทฯ ไดรับเงินจํานวนดังกลาวแลว
จากบริษัทตัวแทนประกันภัยเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2556 

2. บริษัทฯ ไดดําเนินการประกาศยกเลิกกรมธรรมภายใตตัวแทนรายดังกลาวในหนังสือพิมพในชวงวันท่ี 4-5 
และ7 เมษายน 2556 พรอมท้ังประกาศในเวปไซดของบริษัทฯ เรียบรอยแลว โดยท่ีกรมธรรมท่ียกเลิกไป
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แลวนั้นหากมีการแจงเคลมเขามาบริษัทฯ จะดําเนินการรับผิดชอบโดยจะไดรับความคุมครองจากบริษัทฯ 
ตอไป 

3. กรมธรรมท่ีนําไปจดทะเบียนกับกรมการขนสงแลวอีก 143 ฉบับท่ียังไมบันทึกสมุดทะเบียนการรับ
ประกันภัยไดรวมอยูในประกาศเรื่องขอยกเลิกกรมธรรมในขอ 2 แลว 

ตอมาเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดมีการฟองรองตอศาลแพง เพื่อเรียกรองคาเสียหายจากรายการดังกลาว
เปนจํานวนเงิน 203.31 ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาลและไดเรียกใหผูคํ้าประกันของตัวแทนดังกลาว
ซึ่งเปนบุคคลคนหนึ่งจะตองรับผิดรวมกับตัวแทนอยางลูกหนี้รวมตามสัญญาคํ้าประกันดวย  

อยางไรก็ตาม การฟองรองดําเนินคดีตอตัวแทนดังกลาว ยังมีความไมแนนอนอยู ดังนั้นบริษัทฯ ยังไมไดบันทึกผลของ
คดีความดังกลาวไวในบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

ตอมาเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 สํานักงานคปภ.ไดมีการพิจารณาโทษปรับจากการกระทําการจายเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นใดใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยนอกเหนือจากเงินคาจางหรือคาบําเหน็จท่ีพึงจายตามปกติ เปนจํานวนเงิน 
0.22 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการบันทึกคาปรับดังกลาวไวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 แลว  

ท้ังนี้ ในระหวางชวงครึ่งปหลัง 2556 บริษัทฯ ไดมีการรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับกรณีการฟองรองตัวแทน
ดังกลาวใหแกสํานักงานคปภ.ทราบเปนระยะ ๆ ซึ่งปจจุบันสํานักงานคปภ.มีความพอใจกับผลการติดตาม และแจงให
บริษัทฯ ยุติการรายงานในเรื่องดังกลาวไดจนกวาจะมีความคืบหนาในคดีฟองรอง 

37. การจัดประเภทรายการใหม 
บริษัทฯ ไดจัดประเภทบางรายการในงบการเงินท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภท

รายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลตอกําไร(ขาดทุน)สุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไวแลว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
 ท่ีเคยแสดงไวเดิม  รายการปรับปรุง  ปรับปรุงใหม 
งบแสดงฐานะการเงิน  
     ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 

     

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน – สุทธ ิ -  185,646,931  185,646,931 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธ ิ 460,888,903  (185,646,931)  275,241,972 

งบแสดงฐานะการเงิน  
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

     

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน – สุทธ ิ -  168,683,997  168,683,997 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธ ิ 436,803,489  (168,683,997)  268,119,492 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 8,527,441  5,023,065  13,550,506 
ภาษีเงินไดคางจาย 7,875,319  5,023,065  12,898,384 

 
38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลวเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 
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