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สารจาก

ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมี

การเติบโตที่ชะลอตัวลง โดยมีอัตราเติบโต

ของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 2.9 ขณะที่ปี 2555 

ก่อนหน้านี้มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 

6.5 ซ่ึงส่งผลถึงธุรกิจรับประกันวินาศภัย

เช่นเดียวกัน โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่

ร้อยละ 13.1 ซึ่งต�่ากว่ารอบปีก่อนที่เติบโต

สูงถึงร้อยละ 29.3 ส�าหรับบริษัทฯ นั้น ใน

รอบปี 2556 บรษิทัฯ มเีบีย้ประกนัภยัรบัรวม 

5,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 จาก

ปีก่อน จากการที่บริษัทฯ ยังคงเน้นกลยุทธ์

การขยายธุรกิจรับประกันภัยส�าหรับบุคคล

รายย่อยเป็นหลัก โดยการรับประกันอัคคี

ภัยขยายตัวร้อยละ 31.7 การรับประกัน

ภัยรถยนต์ขยายตัวร้อยละ 17.5 และการ

รับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพขยายตัว

ร้อยละ 11.8 ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จาก

การรับประกันภัยรวม 4,113 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 30.8 โดยมีค่าใช้จ่ายในการรับ

ประกันภัย 3,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

20.9 โดยบริษัทฯ มีก�าไรจากการรับประกัน

ภัยจ�านวน 628 ล้านบาท และเมื่อรวมราย

ได้จากการลงทุนและรายได้อื่นจ�านวนรวม 

227.9 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ

ส�าหรับปี 668 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

125 จากผลการด�าเนินงานดังกล่าว ท�า

ให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,820 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 ท�าให้บริษัทฯ มี

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่

ที่ร้อยละ 651.7 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อ

7

เปรยีบเทยีบกบับรษิทัประกนัภยัอืน่ และสูง

กว่าที่กฎหมายก�าหนดให้มีอัตราส่วนข้ันต�่า

ร้อยละ 140 

ส�าหรบัการบรหิารจดัการในปี 2556 บรษิทัฯ 

ยังคงด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ในการพัฒนาองค์กรไปสู่รูปแบบที่มีความ

ช�านาญเฉพาะด้านมากข้ึน และให้ความ

ส�าคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถของบุคลากร ด้วยการจัดหา

บุคลากรระดับบริหารในต�าแหน่งส�าคัญที่มี

ความรูค้วามสามารถ มคีวามเชีย่วชาญ และ

มีประสบการณ์ เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการ

พัฒนาองค์กรให้มีการเจริญเติบโตในระดับ

แนวหน้าของอุตสาหกรรมตามแผนกลยุทธ์ 

พร้อมทั้งได้พัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรใน

ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเพิ่มพูน

ทักษะและความรู้ที่ควรมีส�าหรับการปฏิบัติ

งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุง

กระบวนการท�างานภายในอย่างต่อเน่ือง

และเป็นระบบ ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ของ 

บริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมี

สายงานที่ดูแลกลยุทธ์และการปรับปรุง

กระบวนการท�างาน รวมถึงการบริหาร

จดัการโครงการ ภายใต้ “Change Program” 

เพือ่รองรบัการเติบโตทางธรุกิจและการเปิด

เสรีในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงตระหนัก

ถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่

อาจมีขึ้นในองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนอย่าง

01
วิสัยทัศน

เปนบริษัทประกันภัยชั้นนำ ที่ ไดรับ

ความไววางใจและความพึงพอใจ

ในระดับสูงสุด จากลูกคา ผูถือหุน

และพนักงาน โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล

พันธกิจ

มุงมั่นที่จะเปนบริษัทประกันภัย ที่มีการใหบริการที่เปนเลิศ

รักษาและพัฒนากลุมลูกคาเดิม ใหเปนฐานลูกคาที่ยั่งยืน

มุงขยายฐานไปยังกลุมลูกคาใหมที่มีศักยภาพ

ดูแลประโยชนลูกคา คูคา ผูถือหุน และพนักงาน อยางเปนธรรม

คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหม 

ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาอยางครบถวน



คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม

ประธานกรรมการ

รวดเร็ว โดยได้พัฒนาระบบบริหารความ

เสี่ยงในลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทั่ว

ทั้งองค์กรต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ยังคงให้

ความส�าคัญในการพัฒนาให้บริษัทฯ มีการ

ด�าเนนิงานทีโ่ปร่งใส เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล

และได้เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการ

พัฒนาและจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม

อย่างต่อเนือ่ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล ดูแล

ติดตามกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งได้จัดตั้ง

คณะกรรมการกจิกรรมเพือ่สงัคม ทีป่ระกอบ

ด้วยผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจากทุก

ฝ่าย เข้าร่วมเป็นคณะท�างานเวียนไปใน

แต่ละปี เพื่อน�านโยบายที่ได้ ให้ไว้ไปปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา

ในส่วนการเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่เกิดขึ้นใน

ช่วงหลังสิ้นปี 2556 นั้น คณะกรรมการ

บริษัท ได้รับแจ้งจากธนาคารไทยพาณิชย์ 

ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ว่าได้มี

แผนการขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยผู้ถือ

หุน้ใหญ่ให้แก่กลุม่ผูส้นใจ (ตามรายละเอยีด

ที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557) 

โดยได้เข้าท�าสัญญาแบบมีเงื่อนไขท่ีจะต้อง

ท�าให้ครบถ้วนก่อน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ซึ่งเมื่อบริษัทฯ

ได้รับทราบความคืบหน้าในเร่ืองดังกล่าว 

จะเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ดิฉัน

ขอขอบคุณท่านผู ้ถือหุ ้น คณะผู ้บริหาร 

พนักงาน ลูกค้า และคู ่ค้า ตลอดจนผู ้

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่ีให้ความร่วมมือใน

การด�าเนินงานอย่างดียิ่ง และได้ร่วมกัน

ฝ่าฟันอุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมา โดยหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่าย จะยังคงรักษาและ

พัฒนาการด�าเนินงานเพื่อมุ่งหวังประโยชน์

ร่วมกัน ในการท่ีจะน�าพาให้บริษัทฯ มีผล

ประกอบการท่ีดี พร้อมท้ังพัฒนาการให้

บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
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รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน
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ประธานกรรมการ

นายจิรวุฒิ บุญศิริ

กรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการ

จัดท�างบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�า

ปี 2556 ตามข้อบงัคับของบรษัิทฯ และพระ

ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อ

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�าขึ้น 

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการ

เงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดที่

เป็นจรงิและสมเหตุสมผล รวมถึงข้อมลูและ

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจ�าปี รายงานทางการเงินดังกล่าวจัด

ท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีง

พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ

ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจาก

ผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อผู้ถือหุน้และนักลงทนุทัว่ไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการ

บริหารความเส่ียง และให้มีการด�ารงรักษา

ไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพ เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุล

ว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบ

ถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ

อย่างมีสาระส�าคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบ

ไปด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จ�านวน 3 

คน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุม

ภายใน ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับ

ระบบควบคุมภายในและการบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทฯ ปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการ

ก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึง่แสดงไว้ในรายงาน

ประจ�าปีแล้ว



1.ดร.อรนุช สูงสว่าง  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.นายวิรัติ  รัตนาภรณ์ 

กรรมการตรวจสอบ  

3.นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 

กรรมการตรวจสอบ  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย

พาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ ได ้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท อันสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

การสอบทานงบการเงิน การสอบทานระบบ

การควบคุมภายใน การสอบทานรายการที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ

สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับธุรกิจ ทั้งนี้ในรอบปี 2556 นี้ มีการจัด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 

6 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการผู้

บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ผู้

ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยมี

การประชุม 1 ครั้งที่ได้จัดให้มีวาระประชุม

หารือกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายบรหิารเข้า

ร่วมประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รายงานผลการประชุมและให้ข้อเสนอ

แนะต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุป

สาระส�าคัญดังนี้

ดร.อรนุช  สูงสว่าง      

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1. รายงานทางการเงิน คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบ

และสอบทาน งบการเงินรายไตรมาส และ

งบการเงินประจ�าปีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้

มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ มี

ความถูกต้องตามสมควรในสาระส�าคญั เป็น

ไปตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองทัว่ไป และ

เปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิอย่างเพยีงพอ มี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการ

จัดท�างบการเงินที่เหมาะสม พร้อมทั้งได้ ให้

ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร

2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจ

สอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายใน และรายงานผลต่อคณะ

กรรมการบริษัท รวมถึงได้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปี ของ

หน่วยงานตรวจสอบซึ่งมุ ่งเน้นการตรวจ

สอบงานท่ีมีความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบอย่าง

มากต่อธุรกิจ และได้พิจารณารายงานผล

การตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงให้ข้อ

เสนอแนะเพือ่ให้การปฏบิตังิานของสายงาน

ตรวจสอบเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารในการติดตาม

ให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ส�าคัญ

ตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

3. การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของ 

บริษัทฯ โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ในแผนการปฏิบัติงาน และผลการตรวจ

สอบของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน ให้

ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุง

แก้ไขประเด็นทีส่�าคัญเพ่ือให้มัน่ใจว่าบรษัิทฯ 

ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 

รวมถึงรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการทีเ่ก่ียว

โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

ของรายการดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

เปน็ไปตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจ

สอบได้พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงาน

สรุปธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกันของ 

บริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ และบริษัทฯ ได้เปิดเผย

ข้อมูลรายละเอียดของรายการระหว่าง

กันไว ้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด ซึ่งข้อมูลดัง

กล่าวเป็นธุรกรรมในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่าน

การตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีแล้ว โดย

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่

เกิดขึ้นตามลักษณะธุรกิจปกติ และรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยค�านึงถึงประโยชน์

สูงสุดอันก่อให้เกิดกับบริษัทฯ

5. ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ 

โดยพิจารณาถึงความรู ้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเป็น

อิสระตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพ

งานของผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาค่า

ตอบแทนการสอบบญัช ีเพือ่จดัท�าความเหน็

และข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัส�าหรบัน�าเสนอผู้ถอืหุ้น เพ่ือพิจารณา

แต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและอนุมัติอัตราค่า

ตอบแทนการตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระใน

การแสดงความเห็น โดยไม่มีข้อจ�ากัดใน

การได้รับข้อมูล ทรัพยากร หรือความร่วม

มือจากบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นว่าบริษัทฯ ถือนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีเป็นส�าคัญ มีระบบการควบคุม

ภายใน การก�ากับการปฏิบัติงานและการ

บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียง

พอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจท�าให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกิดขึ้น

เป็นรายการจรงิทางการค้าอนัเป็นธรุกจิปกติ

ทัว่ไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์

สูงสุดตามนโยบายของบริษัทฯ มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ของ

ภาครัฐอย่างถูกต้อง งบการเงินรอบปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แสดง

ฐานะการเงนิอย่างถกูต้องตามทีค่วร เป็นไป

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

รายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
03



รายงานของ

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

ไทยพาณิชย ์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน) ได้รบัการแต่งตัง้ ตามมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

• กรรมการ 3 ท่าน ที่มาจากกรรมการ

บริษัท ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และ

ความเข้าใจเกีย่วกบัความเสีย่งโดยรวมของ

องค์กร

• ผูบ้รหิารระดบัสงู ประกอบด้วย กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม และ

หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง

ซึง่ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด

ไว้ อันสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย 

ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนั

ภัย ได้แก่ การก�าหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง

ประเภทต่างๆ ที่ส�าคัญ การวางกลยุทธ์ให้

สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

การทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและ

ระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และ

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ

ปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกบันโยบายและ

กลยุทธ์ที่ก�าหนด
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โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไทย

พาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

มีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่มาจากคณะกรรมการบริษัท

1. นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ดร.อรนุช สูงสว่าง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายสมิทธ์ พนมยงค์ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่มาจากผู้บริหารระดับสูงของ 

บริษัทฯ 

4. นายจิรวุฒิ บุญศิริ 

กรรมการผู้จัดการ

5. นายวชิระ ช่วยชู 

หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Bancassurance 

6. นายคเชนทร์ กังสดาลณที 

หัวหน้ากลุ่มธุรกิจทั่วไป

7. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ 

หัวหน้ากลุ่มกลยุทธ์และนวัตกรรม

8. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล 

หัวหน้ากลุ่มประกันภัยรถยนต์

9. นายนิพนธ์ นิรมานสกุล 

หัวหน้ากลุ่มประกันภัยทั่วไป

10. นายมนสนัต์ มฤคทัต 

หวัหน้าสายงานบริหารความเสีย่ง

 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดย

ท�างานร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

ซ่ึงท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการ

บริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ภาย

ใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าสายงาน

บรหิารความเสีย่ง และรายงานตรงต่อคณะ

กรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้ท�าการทบทวนนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงความเสี่ยงทุกปีปัจจุบัน

มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 

12 ฉบับได้แก่

   1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

   ด้านกลยุทธ์

   2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

   ด้านประกันภัย

   3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

   ด้านเครดิต

   4. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

   ด้านสภาพคล่อง

   5. นโยบายการลงทุน

   6. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

   ด้านปฏิบัติการ

   7. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

   ด้านชื่อเสียง

   8. นโยบายการบริหารความต่อเนื่อง

   ทางธุรกิจ

   9. นโยบายการท�าธรุกรรมกับบรษัิทภายใน

   กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

   10. นโยบายการใช้บริการจากบุคคล

   ภายนอก

   11. นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน

   และการต่อต้านการสนับสนุนทางการ

   เงินแก่การก่อการร้าย

   12. กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ

และเพ่ือให้ระบบการบริหารความเส่ียง

แสดงสัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดความ

เสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อเงินกองทุนของ 

บรษิทัฯ คณะกรรมการได้ท�าการทบทวนและ

เห็นชอบในกรอบระดับความเส่ียงที่ยอมรับ

ได้ (Risk Appetite) และความเสี่ยงสูงสุด

ทีย่อมรบัได้ (Risk Tolerance) ขึน้ใหม่ โดย

บรษิทัฯ ได้น�าระบบการบรหิารความเส่ียงใน

เชงิปรมิาณมาพฒันาให้สอดคล้องกบัเกณฑ์

ดังกล่าว เพื่อแสดงสัญญาณเตือนภัยให้

คณะกรรมการได้รับทราบ

นอกจากกรอบนโยบายที่บริษัทฯ ได้วางไว้ 

บริษัทฯ ได้ผลักดันให้มีการบริหารความ

เสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ (Enter-

prise Risk Management ERM) โดยน�า

นโยบายการบรหิารความเส่ียงที่ได้รบัอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษัททั้ง 12 นโยบาย

ดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ ในทุกระดับ พร้อมจัด

อบรมให้ความรู ้เพื่อให้พนักงานทุกระดับ

มีการจัดการบริหารความเส่ียงอย่างเป็น

ระบบ รวมท้ังสร้างเครื่องมือในการบริหาร

ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร เพื่อใช้เป็น



รายงานของคณะกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล ของบริษัท ไทยพาณิชย์

สามคัคปีระกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) ประกอบ

ด้วยกรรมการทัง้สิน้ 3 คน มกีรรมการอสิระ

เป็นประธาน 1 คน กรรมการแต่ละคนมี

วาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบ

ด้วยรายชื่อดังนี้

1. นายวิรัติ รัตนาภรณ์ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)

2. นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง 

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล

3. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา 

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล

ตามที่คณะกรรมสรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรษิทั ให้มบีทบาทหน้าทีพ่จิารณา

และให้ความเหน็ชอบต่อนโยบายการสรรหา 

การพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ

บริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนให้ข้อ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ดังราย

ละเอียดตามที่ได้ระบุไว้ ในหัวข้อรายงาน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี บทบาท หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการสรรหา ค่า

ตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุม

ทั้งหมด 5 ครั้ง และได้ท�าหน้าที่พิจารณา

และให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน

ต่างๆ ตามที่ ได ้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท โดยสรุปดังนี้

1. พจิารณาอนมุตักิารปรบัอตัราเงนิเดอืน 

และปรบัระดบัชัน้พนกังาน คณะกรรมการ

สรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้

พิจารณาถึงความเหมาะสมและให้ข้อเสนอ

แนะส�าหรับการปรับอัตราเงินเดือน และ

ปรับระดับชั้นพนักงาน

2. พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล ได้ประชุมพิจารณาต�าแหน่ง

ส�าคัญทียั่งขาด รวมถงึอนมุตัเิพิม่โครงสร้าง 

เพื่อให้เกิดความเหมาะสม มีความชัดเจน 

และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

3. พจิารณาให้ความเหน็ชอบนโยบายด้าน

บรรษัทภิบาล 

4. ร่วมก�าหนด Key Performance In-

dicator (KPI) ของบรษิทัฯ คณะกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้

พิจารณากลั่นกรอง ตัววัดผล KPI ของ 
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ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่จะสะท้อนให้เห็นถึง

สัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

ขึ้น อีกทั้งสร้างความตระหนักในเรื่องการ

บริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรม

องค์กร มีแนวทางการปฏิบัติในการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ควบคุมติดตาม และรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ต่อคณะ

กรรมการบริษัท

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดท�าระบบการเรียน

รู้ภายในองค์กรขึ้น เรียกว่า Knowledge 

Management (KM) ซึง่เป็นแหล่งเผยแพร่

ข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน

ภายในองค์กร ซึง่ถอืเป็นกระบวนการบรหิาร

ความเสี่ยงประเภทหน่ึงที่ช่วยให้พนักงาน

เกิดการเรียนรู้ เพื่อน�ามาใช้ป้องกันความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะจัดท�าการบริหาร

ความเสี่ยงในเชิงปริมาณเพ่ิมขึ้นโดยน�า

เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาช่วย

ในการประเมิน ควบคุม เพ่ือติดตามความ

เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันน้ีทาง 

บริษัทฯ ยังได้พัฒนากรอบกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงให้มีศักยภาพมากขึ้น 

โดยได้น�าเสนอวิธีการประเมิน และควบคุม

การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพื่อที่จะท�าให้พนักงาน

ของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นมีความเข้าใจใน

กระบวนการบริหารความเสีย่งอย่างถ่องแท้ 

และสามารถจัดการบริหารกับความเสี่ยง

ที่เผชิญอยู ่ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ

เหตุการณ์ ซึ่งจะส่งผลในการสร้างมูลค่า

เพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่าง

ยั่งยืน

การพัฒนาการในด้านการบริหารความ

เสี่ยง ท�าให้บทบาทของหน่วยงานบริหาร

ความเสี่ยง ในฐานะท่ีเป็นแนวป้องกันชั้น

ที่สอง (Second Line of Defense) ของ

กระบวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวม มส่ีวน

ส�าคญัในการสร้างให้หน่วยงานทีต้่องเผชญิ

และจดัการกบัความเสีย่งสามารถจดัการกบั

ความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและตระหนัก

ถึงหน้าที่ในการเป็นแนวป้องกันความเสี่ยง

ชั้นแรก (First Line of Defense) ให้กับ

บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

05

นายรุ่งเรือง  สุขเกิดกิจพิบูลย์   

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายวิรัติ  รัตนาภรณ์

ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

บริษัทฯ ซึ่งมีการด�าเนินการเป็นประจ�าทุก

ปี โดยในปีนี้ได้พิจารณาในเรื่องเบี้ยประกัน

ภัยรับ ก�าไรสุทธิ (หลังจากหักประมาณการ

โบนัสประจ�าปีแล้ว) และคะแนนความพึง

พอใจที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

5. พิจารณาผลส�ารวจความผูกพัน

พนักงานท่ีมีต่อบริษัทฯ, ภายใต้โครงการ 

Voice of Employee (VOE) โดยในปีนี้

ได้เปลีย่นผูท้�าการส�ารวจเป็นบรษิทั Kenexa 

รวมถึงคณะกรรมการได้ ให้ค�าแนะน�าว่า 

ผู ้บังคับบัญชาในทุกระดับจะต้องมีการ

สื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน เพื่อ

ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาสามารถท�างานได้อย่าง

ราบรื่น และควรมีการจัดท�า Action Plan 

เพื่อปรับปรุง VOE ของหน่วยงานร่วมกัน 

ซึ่งจะท�าให้พนักงานได้เห็นถึงความทุ่มเท 

และการเอาใจใส่ของผู้บริหาร

นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่า

ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้ ให้ค�า

แนะน�าโดยตรงต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านทรัพยากรบุคคล ในการบริหารจัดการ

งานบคุคล เพือ่ให้น�าไปปรบัใช้ภายในองค์กร

ตามที่เหมาะสมและสมควรตามแต่ละกรณี
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การศึกษา/อบรม • ปริญญาโท สาขา Economic 

Development, Williams College, Massachusetts, 

USA • ปรญิญาตรแีละโท สาขา Natural Sciences 

& Economics, University of Cambridge, United 

Kingdom

ต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

(มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์

ประกนัชีวติ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอสิระ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการสรรหา และก�ากบัดแูลกจิการ บรษิทั 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) • ทีป่รกึษา

ประธานกรรมการ บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั 

(มหาชน) • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ากัด • 

ประธานกรรมการ บรษิทั สยามพารากอน ดเีวลลอปเม้น

ท์ จ�ากดั • กรรมการ บรษิทั สยามพวิรรธน์  โฮลดิง้ จ�ากดั 

คุณหญิง ชฎา  

วัฒนศิริธรรม

• ประธานกรรมการ • กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท06
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี • กรรมการ 

มูลนิธิสยามกัมมาจล • กรรมการ และเหรัญญิก มูลนิธิ

ท่านผูห้ญงิดษุฎมีาลา • กรรมการ และประธาน Finance 

Committee สถาบนัคีนันแห่งเอเชยี • กรรมการ มลูนธิิ

พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการ มูลนิธิ

ราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการ

ผู ้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการก�าหนด

นโยบายการลงทุน สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

• กรรมการ สภาที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • รองประธาน

กรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร ดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก • ประธานกรรมการ มูลนิธิ

หนงัสอืเพือ่ไทย • ประธานกรรมการกติตมิศกัดิ ์สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์  และประธานคณะกรรมการก�ากับนโยบาย

การลงทุนจากเงินของสถาบัน สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • กรรมการ ราชินี

มูลนิธิ • กรรมการ มูลนิธิปทุมวนารักษ์ • ประธาน

กรรมการในคณะกรรมการวินัยกรรมการ และผู้บริหาร

ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และประธานกรรมการคณะ

อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�า

กิจการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ • กรรมการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุ

พุทธทาสอินทปัญโญ • อนุกรรมการ ป.ป.ช. คณะ

อนุกรรมการพิจารณาด�าเนินการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ระยะ

ที่ 2) • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ ใจ 

• กรรมการในคณะกรรมการอ�านวยการ และที่ปรึกษา 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – สถาบันธุรกิจ

เพื่อสังคม • ประธานกรรมการ มูลนิธิหัวใจอาสา • 

กรรมการ มลูนธิเิคมบรดิจ์ (ไทย) ในพระบรมราชนิปูถมัภ์ 

• เหรัญญิก สภากาชาดไทย

ประสบการณ์ท�างาน • กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคาร

ไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) (2542 - 2550) • ประธาน

กรรมการ สมาคมธนาคารไทย • ประธานกรรมการ 

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย • กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ประธานกรรมการ สมาคม Thailand Business 

Coalition on AIDS • กรรมการอิสระ  และประธาน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผลตอบแทน บริษัท 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน)



ดร.อรนุช  

สูงสว่าง

นายวิรัติ  

รัตนาภรณ์ 

• กรรมการอสิระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการบรหิารความเสีย่ง

• กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล • กรรมการตรวจสอบ
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การศกึษา/อบรม • Monitoring the Internal Audit Func-

tion 7/2010 • Doctor of Business Administration 

(Information Systems), Mississippi State University, 

USA • Master of Accounting (Information Systems), 

University of Florida, USA • Master of Account-

ing, The Ohio State University, USA • บัญชีบัณฑิต 

(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอืน่ๆ •  กรรมการ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั • กรรมการ 

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.เอส. จ�ากัด • อาจารย์ภาควิชาการ

บัญชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย • ผู้อ�านวยการ ส�านักการรับรองมาตรฐาน

นานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างาน • อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ

ของผูข้อขึน้ทะเบยีน เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต สภาวชิาชพี

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการ และประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั • กรรมการ สมาคม

ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย • อนุกรรมการตรวจ

สอบด�าเนินการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย • เลขาธิการสมาคมการบัญชี

ไทย • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หัวหน้าภาควิชาการ

บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การศึกษา/อบรม • MBA Michigan State Univer-

sity, USA • พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาค

รัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 377 • Directors Certification 

Program  22/2002

ต�าแหน่งอื่นๆ • ประธานกรรมการ บริษทั อุตสาหกรรม

น�้าตาลอิสาน จ�ากัด • ประธานกรรมการ บริษัท น�้าตาล

สิงห์บุรี จ�ากัด • กรรมการอิสระ บริษัทไทยพาณิชย์ลิซ

ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน • กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน) • กรรมการ บริษัท ไทยฟูจิซีรอกซ์ จ�ากัด • 

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 

จ�ากัด
การศึกษา/อบรม • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston 

University, USA

ต�าแหน่งอ่ืนๆ • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอริ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ 

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง Cambodian 

Commercial Bank

ประสบการณ์ท�างาน • FEVP, Division Head, Retail 

credit and Business Support Division, Retail Bank-

ing Group ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

การศึกษา/อบรม • Master of Science (National 

Development & Project Planning), University of 

Bradford, United Kingdom • Bachelor of Science 

(Mathematics & Economics), University of Surrey, 

United Kingdom • Director Accreditation Program 

45/2005

ต�าแหน่งอื่นๆ • ประธานกรรมการ บริษัท มานะพันธ์ 

จ�ากัด • ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ ส�านักงบประมาณ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี • กรรมการ ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

• กรรมการ บริษัท นารันทา จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน • ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบ

ประมาณ องค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ 

ส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี

นายเพิ่มพูน

ไกรฤกษ์

นายเดชาภิวัฒน์  

ณ สงขลา 

• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการ • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล



20 21

การศกึษา/อบรม • ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยา

ลัยอัสสัมชัญ • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ภาควิชาการ

บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ต�าแหน่งอื่นๆ • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเครือ

ข่ายสาขา กลุ่มลูกค้าบุคคล • ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน • รองประธานฝ่ายขายและการ

ตลาด ภาคพืน้เอเซยี บรษิทัเอไอจ ีคอนซเูมอร์ไฟแนนซ์ 

จ�ากัด • กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายการตลาด ธนาคาร จีอี มันน่ี เพ่ือรายย่อยจ�ากัด 

(มหาชน) • กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรษิทั จอี ีแคปปิตอล

ออโต ลีส จ�ากัด (มหาชน) • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย

บริหารความเสี่ยง บริการทางการเงินเพื่อผู ้บริโภค 

บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (บริษัทใน

เครือ เจเนอรัล อิเล็กทริค จ�ากัดประเทศสหรัฐอเมริกา) 

• ผู้จัดการ แผนกอนุมัติวงเงิน และควบคุมการทุจริต 

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด

การศึกษา/อบรม • MBA, University of Arkansas, 

USA 1996 • ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งอืน่ๆ • ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สาย Cus-

tomer Segment ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) • 

กรรมการ บรษิทั เนชัน่แนล ไอทเีอม็เอก็ซ์ จ�ากดั

ประสบการณ์ท�างาน • ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สาย 

Customer Segment ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) 

• ธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์ด ประเทศไทย จ�ากัด 

(มหาชน) • ธนาคาร จอีมีนันี ่เพือ่รายย่อย

นางสาวพรรณพร  

คงยิ่งยง

นายรุ่งเรือง  

สุขเกิดกิจพิบูลย์ 

• กรรมการ • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

• กรรมการ 

• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน 

การศกึษา/อบรม • Master of Economics, The Lon-

don School of Economics and Political Science, 

London, UK • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตร Director Ac-

creditation Program (DAP) รุ่นที่ 76 เมื่อวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2551

ต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอป

เมนท์ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เอสซีเอส 

พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด • กรรมการ บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน • ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่สายเงนิ

ฝากและการลงทนุ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

การศกึษา/อบรม • Master of Business Administration, 

University of Dallas, USA • พาณิชยศาสตรบัณฑิต 

(การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Chairman 

2000 8/2003 • Director Accreditation Program 

29/2004

ต�าแหน่งอื่นๆ ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท 

ไทยพาณชิย์สามคัคปีระกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) • ผูช่้วย

ผู้จดัการใหญ่ ทรพัย์สนิขนาดใหญ่  ธนาคารไทยพาณชิย์

จ�ากัด (มหาชน) • ผู้จัดการธุรกิจ ทรัพย์สินขนาดใหญ่  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) • ผู้จัดการฝ่าย

พัฒนาสินเชื่อ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

นายสมิทธ์  

พนมยงค์

นายจิรวุฒิ  

บุญศิริ 

กรรมการผู้จัดการ

• กรรมการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง
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การศึกษา/อบรม • B.Com, Birmingham University

ประสบการณ์ท�างาน • ด�ารงต�าแหน่งประธาน

กรรมการ บริษัท สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2527-2546

นายประจิตร  

ยศสุนทร

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

แต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 651 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 

CGR
ดีเลิศ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลการประเมิน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR)  

อยู่ ในกลุ่ม “ดีเลิศ” 

(ช่วงคะแนน 90 – 100 คะแนน)

การประเมินนี้จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งสิ้น 526 บริษัทในปี 2556
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คณะผู้บริหารโครงสร้างการบริหาร 07
นายวชิระ  

ช่วยชู

นายจิรวุฒิ  

บุญศิริ 

• กรรมการผู้จัดการ

• รองกรรมการผู้จัดการ 

• หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Bancassurance

การศึกษา • Master of Business Administration, 

University of Dallas, USA • พาณิชยศาสตรบัณฑิต 

(การจดัการ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั • Chairman 2000 

8/2003 • Director Accreditation Program 29/2004

ประสบการณ์ท�างาน 2547 -  ปัจจุบัน : กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน) 2547- 2547 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ทรัพย์สิน

ขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์จ�ากัด (มหาชน) 2542-

2547 : ผู้จัดการธุรกิจ ทรัพย์สินขนาดใหญ่ ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 2539-2542 : ผู้จัดการ

ฝ่ายพฒันาสนิเช่ือธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน)

การศึกษา • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหา

บัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • บัญชี

บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างาน • 2554 - ปัจจุบัน : หัวหน้ากลุ่ม

ธุรกิจ Bancassurance • 2550 – 2554 : หัวหน้าสาย

งานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย 

จ�ากัด (มหาชน) • 2539 - 2549 : ผู้จัดการฝ่ายประกัน

อัคคีภัย/ผู้อ�านวยการอาวุโสการตลาด 4 บริษัท เทเวศ

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • 2535 - 2539 : ผู้จัดการ

สาขา  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

Human Resource and
Compensation Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Managment Committee

กลุมธุรกิจ
Bancassurance

กลุมธุรกิจทั่วไป กลุมกลยุทธและนวัติกรรม

ตรวจสอบ
Internal Audit Sector

บริหารความเสี่ยง
Risk Managment Sector

กลุมประกันภัยรถยนต กลุมประกันภัยทั่วไป กลุมปฏิบัติการ

การเงินประกันภัยทรัพยสินและความรับผิดสินไหมรถยนตกลยุทธและบริหารโครงการธุรกิจนายหนาธุรกิจสัมพันธ

สารสนเทศระบบหลักประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพประกันภัยรถยนตคณิตศาสตรประภันภัยธุรกิจพัฒนาชองทางจัดจำหนายธุรกิจสนับสนุน
Bancassurance

สารสนเทศระบบเสริมพัฒนาธุรกิจ

ทรััพยาการบุคคล
และบริหารสำนักงานวิเคราะหและบริหารขอมูล

ธุรกิจเครือขายสาขาและตัวแทนธุรกิจขนาดใหญและขนาดกลาง

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

สำนักเลขานุการบริษัท
Board Secretariate Office

กรรมการบริษัท
Managing Director

24
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นายคเชนทร์  

กังสดาลณที

นางสาวนิตยา  

พิริยะธรรมวงศ์

• รองกรรมการผู้จัดการ • หัวหน้ากลุ่มธุรกิจทั่วไป

• รองกรรมการผู้จัดการ

• หัวหน้ากลุ่มกลยุทธ์และนวัตกรรม

• รักษาการหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ

การศกึษา • Master of Science in Financial Mathematics, 

University of Exeter, United Kingdom • ปรญิญาโท สาขา

วจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล โดยทุนสนบัสนนุ

จากมลูนธิ ิWilliam and Flora Hewlett Foundation ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา

ประสบการณ์ท�างาน • 2554 - ปัจจุบัน : หัวหน้า

กลุ่มกลยุทธ์และนวัตกรรม บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี

ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) • 2547 - 2554 : เลขาธกิาร

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย • 2545 - 2547 

: ผู้อ�านวยการบริหารงานเครือข่าย สถาบันส่งเสริม

การจัดการความรู้ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

• 2538 – 2545 : ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย วางแผน 

และกิจกรรมพิเศษ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด 

(มหาชน) • 2533 - 2538 : นกัวจิยัระดบั 6 สถาบนัวจิยั

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกัน

ภัย เอกประกันภัยทั่วไป  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ท�างาน • 2556 - ปัจจุบัน : หัวหน้ากลุ่ม

ธรุกจิทัว่ไป บรษิทั ไทยพาณชิย์สามคัคปีระกนัภยั จ�ากดั 

(มหาชน) • 2552 - 2556 : รองประธานกรรมการ ฝ่าย

ขายและการตลาด บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ�ากัด 

• 2549 - 2552 : ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท  

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • 

2539-2549 : รองผู้จัดการฝ่ายตัวแทน บริษัท คิวบีอี 

ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) • 2536-

2539 : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายตัวแทน บริษัท นิว

แฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

นายประสาน  

ลิ้มพิพัฒนกุล

นายนิพนธ์  

นิรมานสกุล

• รองกรรมการผูจ้ดัการ • หวัหน้ากลุม่ประกนัภยัรถยนต์

• รองกรรมการผูจ้ดัการ • หวัหน้ากลุม่ประกนัภยัทัว่ไป

การศกึษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ • บญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประสบการณ์ท�างาน • 2552 - ปัจจุบัน : หัวหน้ากลุ่ม

ประกันภัยรถยนต์ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกัน

ภัย จ�ากัด (มหาชน) • 2550 – 2552 : ที่ปรึกษา ฝ่าย

บริหาร บริษัท โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จ�ากัด • 

2545 – 2549 : กรรมการบริหาร และ ที่ปรึกษา บริษัท 

สยามยูนิโซล จ�ากัด • 2544 - 2545 : กรรมการบริหาร 

และ ที่ปรึกษา บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

• 2542 - 2543 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอ็ม 

โฟม จ�ากัด

การศกึษา และการอบรมจากต่างประเทศ • พาณชิยศาสตร-

บณัฑติ (การเงนิการธนาคาร) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• Senior Executive Program" Sasin - Graduate 

Institute of Business Administration of Chulalong-

korn University • Willis Faber & Dumas, London 

• Greg Benfield, London • CRS, London • GIO, 

Australia • Sumitomo Marine and Fire Insurance 

Company, Tokyo • Munich Reinsurance Com-

pany, Singapore

ประวัติการท�างาน • 2545 - 2555 : รองกรรมการ

ผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย • 2534 - 2545 : 

ผู้อ�านวยการอาวโุส บมจ.ไทยรบัประกนัภยัต่อ • 2533 - 

2534 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Calm Sea 

Service จ�ากัด • 2532 - 2533 : หุ้นส่วนและผู้จัดการ

ฝ่ายส่งออก บริษัท Lao Intertrade จ�ากัด สปป.ลาว 

• 2529 - 2532 : Marine Supervisor บรษิทั นิวแฮมพ์ 

เชอร์ประกันภัย จ�ากัด • 2524 – 2529 : หัวหน้าส่วน

ประกันภัยทางทะเล บมจ.กรุงเทพประกันภัย



 นางวรญา  

จารุวงศ์ภัค

นายสรรชัย  

วิรเศรณี

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

• หัวหน้าสายงานธุรกิจ Bancassurance

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

• หัวหน้าสายธุรกิจขนาดใหญ่

การศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

ประสบการณ์ท�างาน • 2549 – ปัจจุบัน : หัวหน้า

สายงานธุรกิจ Bancassurance • 2548 : ผู้อ�านวย

การฝ่ายธุรกิจ Bancassurance • 2544 – 2547 : 

รองผู้อ�านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ • 2541 – 2543 

: ผู้จัดการแผนกการเงิน • 2540 : ผู้จัดการแผนกรับ

ประกันภัยรถยนต์ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกัน

ภัย จ�ากัด (มหาชน)  

การศึกษา • Master of Business Administration, 

Tarleton State University, USA • เศรษฐศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน• 2548 – ปัจจุบัน : หัวหน้าสาย

งานธรุกจิขนาดใหญ่และกลาง • 2547 – 2548 : ผูช่้วย

กรรมการผู้จัดการ (สายงานพัฒนาธุรกิจ 2) บริษัท ไทย

พาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • 2542-

2547 : ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจสาขา ธนาคาร ยูโอบี 

รัตนสิน จ�ากัด (มหาชน)
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นายวิศิษฐ์  

โทนุสิน

นายฐิติพงศ์   

ศรีสมบูรณานนท์

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

• หัวหน้าสายงานธุรกิจเครือข่ายและตัวแทน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

• หัวหน้าสายงานกลยุทธ์และบริหารโครงการ

การศกึษา • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ท�างาน • 2556 - ปัจจุบัน : หัวหน้าสาย

งานธุรกิจเครือข่ายและตัวแทนบริษัท ไทยพาณิชย์

สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • 2555 - 2556 

: ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการแผนก Dealer & Finance 

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) • 2548 - 2555 : ผู้จัดการแผนกการตลาด

ตัวแทนบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) • 2540 - 2548 : ผู้ช่วยผู้จัดการ

แผนกการตลาดตัวแทน บริษัท โตเกียวมารีนประกัน

ภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) • 2535 - 2540 : 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จ�ากัด (มหาชน)

การศกึษา • Master of Science in Management of 

Technology, MIT Sloan School of Management, 

Cambridge, MA, USA • ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (นานาชาติ) คณะ

เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั • วทิยาศาสตร

บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างาน • 2555 - ปัจจบุนั : หวัหน้าสายงาน

กลยทุธ์และบรหิารโครงการ บรษิทั ไทยพาณชิย์สามคัคี

ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) • 2553 - 2555 : Manager, 

Advisory Services, PricewaterhouseCoopers FAS 

Ltd. (PwC) • 2549 - 2553 : Senior Consultant, 

Business Consulting, Grant Thornton Thailand 

• 2547 - 2549 : Innovation Manager, Management 

Section, Merck Ltd. • 2545 - 2546 : ผูช่้วยผูอ้�านวย

การ ฝ่ายวางแผนธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ  กลุม่

บรษิทันมิติ • 2542 - 2545 : ผูจ้ดัการโครงการและ

ผู้จดัการผลติภณัฑ์ Corporate Electronic Banking 

ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)
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Mr. Andrew  

Chun-Wai

 Leung

นายปรีชา  

จันทร์ศิริโพธา

นายสุธี  

สุขวนาชัยกุล

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

• หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

• หัวหน้าสายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

• หัวหน้าสายงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล

การศกึษา • Fellow of the Institute of Actuaries 

Australia • Master of Applied Statistics, Macquarie 

University, Australia • Graduate Diploma in 

applied Finance and Investment, Securities 

Institute of Australia • Bachelor of Economics 

(Actuarial Studies), Macquarie University, Australia

ประสบการณ์ท�างาน • 2554 - ปัจจุบัน : หัวหน้าสาย

งานคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • 2552 - 2554 : Chief 

Actuary, Insurance Premium Rating Bureau, Thailand 

•  2549 - 2552 : National Manager, Actuarial 

Services, Calliden Group, Australia • 2548 - 2549 

: Product Actuary - Workers’ Compensation, QBE 

Insurance, Australia • 2544 - 2548 : Actuary, QBE 

Insurance, Australia • 2541 – 2544 : Analyst, 

Tillinghast - Towers Perrin, Australia

การศึกษา • เศรษฐศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ • เศรษฐศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน • 2555 - ปัจจบุนั : หวัหน้าสาย

งานพฒันาธรุกจิ บรษิทั ไทยพาณชิย์สามคัคปีระกันภยั 

จ�ากัด (มหาชน) • 2552 - 2555 : ผูจ้ดัการฝ่ายรับประกัน

ภยันอนมอเตอร์ • 2546 - 2551 : ผูช่้วยผูจ้ดัการ ภาค

กลางและภาคตะวนัตก • 2540 - 2546 : ผูจ้ดัการ วจิยั

และพัฒนา บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

• 2537 - 2540 : นกัวจิยั ศนูย์วจิยัไทยพาณิชย์ • สมาชกิ

คณะอนกุรรมการพฒันาธรุกิจและประชาสมัพนัธ์ประกันภยั 

สมาคมประกนัวนิาศภยั • สมาชกิ คณะกรรมการเปิดเสรี

การค้าและบรกิาร หอการค้าไทย •  ส�านกัคณะกรรมการ

เปิดเสรกีารค้าด้านการเงนิ กระทรวงการคลงั

การศึกษา • ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี สถิติ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ท�างาน • 2554 - ปัจจุบัน : หัวหน้าสาย

งานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล บริษัท ไทยพาณิชย์

สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • 2551 - 2554 : ผู้

ช่วยเลขาธกิาร ส�านกัอตัราเบีย้ประกนัวนิาศภยั • 2545 

- 2551 : กรรมการผู้จัดการ I.S.CONSULTANT CO., 

LTD.) • 2540 - 2545 : I.C. Services Manager THAI 

INSURERS DATANET CO., LTD. • 2538 – 2540 : 

ผู้อ�านวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์ธรุกิจเงนิทนุ บรษัิทเงนิทนุ

หลักทรัพย์ กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) • 2535 – 2537 

: ผู้จัดการส่วนงาน LOGIC., LTD.

นายวิศิษฐ์  

เพชรชูพงษ์

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

• หัวหน้าสายงานสินไหมรถยนต์

การศกึษา • การตลาดมหาบัณฑิต (MIM) (หลักสูตร

นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต (การบรหิารธรุกิจ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน • 2555 – ปัจจุบัน : หัวหน้าสาย

งานสินไหมรถยนต์ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกัน

ภัย จ�ากัด (มหาชน) • 2551 - 2555 : รองผู้อ�านวย

การฝ่าย ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ และ

พัฒนากระบวนการลูกค้าธุรกิจ บริษัท ธนาคารกสิกร

ไทย จ�ากัด (มหาชน) • 2548 - 2551 : ผู้ช่วยผู้อ�านวย

การฝ่าย ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ และ

พัฒนากระบวนการลกูค้าธรุกิจ บรษิทั ธนาคารกสิกรไทย 

จ�ากัด (มหาชน) • 2543 - 2548 : หัวหน้าส่วน ฝ่ายการ

ตลาดและผลติภณัฑ์บรรษัทธรุกจิ บรษิทั ธนาคารกสกิร

ไทย จ�ากดั (มหาชน) • 2541 - 2542 : ผูบ้รหิารงานการ

ตลาด บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จ�ากัด • 2540

- 2541 : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิจัยตลาด บริษัท เอเชีย 

มาร์เก็ตอินเทลลิเจนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด



32 33

นายนรินทร์  

เสตะพันธุ

นายสุรชัย  

เลิศสิทธิชัย 

นายมนสันต์  

มฤคทัต

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

• หัวหน้าสายงานประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

• หัวหน้าสายงานประกันภัยทรัพย์สินและ

ความรับผิด

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

• หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง

• รักษาการหัวหน้าสายงานตรวจสอบ

การศกึษา • รัฐศาสตร์บณัฑติ (การปกครอง) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย • Director Accreditation Program 

139/2010 • QBE Manager Program • Insurance 

for Management Development Program (IMDP 11)

ประสบการณ์ท�างาน • 2555 - ปัจจุบัน : หัวหน้าสาย

ประกนัภยัทรพัย์สนิและความรบัผดิ บรษิทั ไทยพาณชิย์

สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • 2554 - 2555 : 

ผู้อ�านวยการฝ่ายรับประกันภัย บริษัท ลอว์ตันเอเชีย

อนิชวัรันซ์โบรคเกอร์ จ�ากดั • 2545 - 2554 : กรรมการ

และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรับประกันภัย บริษัท คิว บี อี 

ประกนัภยั(ประเทศไทย) จ�ากดั • 2539 - 2545 : ผูจ้ดัการ

กลุ่มธุรกิจ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน) 

การศึกษา • Master of Business Administration 

(Finance), Suffolk University, Boston, USA • Bachelor 

of Economics (Cum Lauded Honor), University of 

Massachusetts, Boston, USA • Associate Degree 

of Business, Yeronga College, Brisbane, Australia

• AIG Accidental & Health Training – Business 

Owner Workshop,  New York, USA (2007) • Direct 

Distribution Program, Hong Kong (2006)

ประสบการณ์ท�างาน • 2556 - ปัจจุบัน : หัวหน้าสาย

งานประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ • 2553 - 2555 : 

หัวหน้าสายงานประกันภัยบุคคล บริษัท ไทยพาณิชย์

สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • 2541 - 2553 : 

บริษัท อเมริกัน อนิเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จ�ากัด 

AVP II Accidental & Health Head of Accidental &  

Health Department AVP II, Business Development 

& Affinity Distribution, Group  Insurance Department 

AVP, GM’s Office • 2539 – 2540 : ผูจ้ดัการโครงการ

หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ

การศกึษา • Master of Business Administration, 

Indiana University, USA • Master of Professional 

Accounting, University of Southern Queensland, 

Australia • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ • Certified Internal Auditor • Associate 

in Professional Risk Management

ประสบการณ์ท�างาน • 2553 - ปัจจุบัน : หัวหน้าสาย

งานบริหารความเสี่ยง รักษาการหัวหน้าสายงานตรวจ

สอบ • 2548 - 2553 : หัวหน้าสายงานประกันภัย

ทั่วไป • 2547 – 2548 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย

งานบริหารธุรกิจ • 2545 – 2547 : ผู้อ�านวยการอาวุโส 

ส�านักตรวจสอบ • 2543 – 2545 : ผู้อ�านวยการฝ่าย

วางแผนและพัฒนาระบบ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

นางวรรณา  

ผลชีวิน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

• หัวหน้าสายงานการเงิน

การศกึษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน • 2548 - ปัจจุบัน : หัวหน้าสาย

งานการเงนิ • 2545 - 2547 : ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงนิ

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

• 2528 - 2545 : ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน 

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)    
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นายสุเทพ  

สุวิพร

นายเกรียงไกร  

ตั้งจารุกิจ 

นางพรพนา 

พรรธนะประเทศ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•หัวหน้าสายงานพัฒนาระบบเสริม

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

• หัวหน้าสายงานพัฒนาระบบหลัก

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

• หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและ

บริหารส�านักงาน

การศกึษา • ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Computer Science  Indiana State University  

ประเทศอเมริกา

ประสบการณ์ท�างาน • 2556-ปัจจุบัน : หัวหน้าสาย

พฒันาระบบหลกั บรษิทั ไทยพาณชิย์สามคัคปีระกนัภยั

จ�ากัด (มหาชน) • 2551-2556 : ผู้จัดการแผนก

เทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ�ากดั 

(มหาชน) • 2538-2551 : ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศ บริษัท ภัทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

• 2534-2538 : ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัท เงินทุนภัทรธนกิจ จ�ากัด (มหาชน)

การศกึษา • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ 

และการจัดการวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน • 2557 - ปัจจุบัน : หัวหน้าสาย

งานพัฒนาระบบเสริม • 2555 – 2556 : หัวหน้าสาย

งานสารสนเทศ • 2548 - 2555 : หัวหน้าสายงาน

ปฏิบัติการ • 2545 - 2547 : ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผน

และพัฒนาระบบ • 2540 – 2544 : รองผู้อ�านวยการ

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ • 2540 : รองผู้อ�านวย

การฝ่ายสินไหม บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย 

จ�ากัด (มหาชน)

การศกึษา • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ท�างาน • 2556 – ปัจจุบัน : หัวหน้า

สายทรัพยากรบุคคลและบริหารส�านักงาน บริษัท ไทย

พาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • 2548 – 

2555 : ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล บรษิทั ไบเออร์สด๊อรฟ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด • 2544 – 2547 : ผู้จัดการฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพลส เวิล์ดไวด์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด • 2533 – 2544 : ผู้จัดการฝ่าย

บุคคล บริษัท เอ็กเซล โลจิสติคส์ (ฟาร์อีส) จ�ากัด
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ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจและการแข่งขัน 
08

จุดเด่นปี 2556

• เบี้ยประกันภัยรับเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะประกันอัคคีภัย ประกันภัย

รถยนต์และประกันสุขภาพ

• สร้างผลก�าไรเพิม่ขึน้อย่างชดัเจน โดยมี

ก�าไรจากการรบัประกนัภยัจ�านวน 628 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 140 และเมือ่รวมรายได้

จากการลงทุนจ�านวน 200 ล้านบาท ส่งผล

ให้บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 668 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 125 

• มเีงนิกองทุนท่ีแขง็แกร่ง โดยมอีตัราส่วน

ความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องส�ารอง

ตามกฎหมาย (Capital Adequacy Ratio) 

อยู่ที่ร้อยละ 651.7 สูงกว่าระดับที่กฎหมาย

ก�าหนดให้มีอัตราส่วนขั้นต�่าร้อยละ 140

• ขยายสาขาเพิ่มอีก 4 แห่ง เพื่อรองรับ

การบริการลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจ

ส่วนภูมิภาค 

• เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร

และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษทั ไทยพาณชิย์สามคัคปีระกนัภยั จ�ากดั 

(มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2490 โดยเป็นบริษัท

ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ที่ด�าเนินธุรกิจ

รับประกันวินาศภัยด้วยความมั่นคงมากว่า 

66 ปี บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจการให้บริการรับ

ประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ ประกัน

อคัคภียั ประกนัภยัรถยนต์ ประกนัอบุตัเิหตุ

และสุขภาพ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 

และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ประกัน

ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All 

Risks) ประกนัภยัทางวศิวกรรม (Engineering

Insurance) ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า 

(Trade Credit Insurance) ประกนัภยัความ

รับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท 

(Directors and Officers Insurance) และ

ประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย 

(Products Liability Insurance) เป็นต้น 

บริษัทฯ มีเครือข่ายในการรับประกันภัย

ครอบคลุมในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ ผ่าน

สาขาของบริษัทฯ บริษัทนายหน้า ตัวแทน 

สถาบันการเงิน และมีสาขาของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศเป็นช่องทาง

ขายส�าคัญช่องทางหนึ่ง 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาท้ังสิ้น 16 

แห่ง ซึ่งเป็นสาขาท่ีเปิดขึ้นใหม่ในปี 2556 

จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ สาขาหัวหิน (จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์) สาขาตลาดหัวอิฐ (จังหวัด

นครศรีธรรมราช) สาขาคลองร้ัง (จังหวัด

ปราจีนบุรี) สาขาตลาดสระทอง (จังหวัด

ร้อยเอ็ด)

สัดส ่วนรายได ้จ� า แนกตาม

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

บริษัทฯ จ�าแนกผลิตภัณฑ์ประกันภัยออก

เป็น 3 กลุ่มหลัก

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่ง

ประกอบด้วยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

และภาคสมัครใจ 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วน

บุคคลและประกันสุขภาพ 

3. กลุม่ผลติภณัฑ์ประกนัภยัทรพัย์สนิและ

ความรับผิด ซึ่งประกอบด้วย ประกันอัคคี

ภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกัน

ภยัเบด็เตลด็อืน่ๆ เช่น ประกนัความเสีย่งภยั

ทรัพย์สิน ประกันภัยทางวิศวกรรม ประกัน

ภัยสินเชื่อทางการค้า เป็นต้น 

บริษัทฯ มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ส�าหรับทั้ง 3 กลุ่มอยู่ที่ 35 : 34 : 31 ขณะ

ที่อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยมีสัดส่วนดัง

กล่าวอยู่ที่ 58 : 15 : 27

ภาพแสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่างๆ ในปี 2556 และ 2555 ของบริษัทฯ และอุตสาหกรรม

ปี 2556 เบี้ยประกันภัยรับรวม 5,003 ล้านบาท

ปี 2555 เบี้ยประกันภัยรับรวม 4,276 ล้านบาท

ปี 2556 เบี้ยประกันภัยรับรวม 203,021 ล้านบาท

ปี 2555 เบี้ยประกันภัยรับรวม 179,459 ล้านบาท

ภาว ะอุตสาหกรรมประกัน

วินาศภัย

ส� านั กงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แถลงว่า

เศรษฐกจิไทยในปี 2556 มกีารขยายตวัร้อย

ละ 2.9 ซึ่งชะลอตัวค่อนข้างมากเมื่อเทียบ

กับการเติบโตในปี 2555 ที่ร้อยละ 6.5 ทั้งนี้

เป็นผลมาจาก 1) ฐานการใช้จ่ายภาคครัว

เรือนและการลงทุนภาคเอกชนในช่วงครึ่ง

หลังปี 2555 สูงกว่าแนวโน้มปกติ ซึ่งส่วน

หน่ึงเป็นผลจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คัน

แรกของรฐับาลทีก่ระตุน้ให้ยอดการจ�าหน่าย

รถยนต์นัง่สงูขึน้มาก และการลงทนุของภาค

เอกชนเพ่ือฟื้นฟูกิจการและทรัพย์สินที่เสีย

หายจากอุทกภัย 2) สถานการณ์ทางการ

เมืองที่ท�าให้ความเช่ือมั่นของประชาชนลด

ลง ส่งผลให้การใช้จ่ายของครัวเรือนโดย

รวมทั้งปีขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 และ

การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 2.8 

และ 3) มูลค่าการส่งออกโดยรวมทั้งปี 

2556 ลดลงร้อยละ 0.2 โดยสาเหตุที่การ

ส่งออกสินค้าและบริการยังคงชะลอตัว

เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกเพิง่เริม่ฟ้ืนตวั สนิค้า

ส่งออกเกษตรประสบปัญหาโรคตายด่วน

ในกุ้ง และสินค้าส่งออกอุตสาหกรรมกลุ่ม

อิเล็กทรอนิกส์ประสบปัญหาการปรับตัวให้

ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

ภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวได้ส่งผลถึงธุรกิจ

ประกันวินาศภัย โดยเบ้ียประกันภัยรับ

ตรงมีอัตราการเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบ

กับปีก่อนหน้า โดยปี 2556 อุตสาหกรรม

ประกันวินาศภัยมีเบ้ียประกันภัยรับตรง

มูลค่า 203,021 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 

13.1 ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับตรงของปี 

2555 มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 29.3 

การเติบโตท่ีลดลงเป็นผลมาจากฐานเบ้ีย

ประกันภัยรถยนต์ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2555 

ซึ่งเกิดจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก 

เช่นเดียวกับฐานเบี้ยประกันความเสี่ยงภัย

ปี 2555

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556
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ทรพัย์สนิทีป่รบัตวัสงูขึน้ในปี 2555 เนือ่งมา

จากเหตุการณ์น�้าท่วม ท�าให้บริษัทฯ ประกัน

ต่างๆ มีการปรับเบี้ยเพื่อสะท้อนความเสี่ยง

และต้นทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้น 

แต่ส�าหรับในปี 2556 ปัจจัยเหล่านี้หมด

ไป ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมือง

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ส่งผล

ให้การบริโภคและการลงทนุภาคเอกชนและ

รฐับาลชะลอตวัลง ท�าให้การเตบิโตของเบีย้

ประกันภัยรับตรงมีอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบ

กับปี 2555

ในด้านของช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจ

ประกันวินาศภัย การขายผ่านนายหน้ายัง

คงเป็นช่องทางการจ�าหน่ายที่ส�าคัญที่สุด 

โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 56 ตามด้วยช่อง

ทางตัวแทนและการจ�าหน่ายผ่านธนาคาร 

ซึ่งมีสัดส่วนการจ�าหน่ายอยู่ที่ช่องทางละ 

ร้อยละ 14 โดยทั้ง 3 ช่องทางนี้รวมกันมี

สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 84 ของเบี้ยประกัน

ภัยรับทั้งตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเบี้ย

ประกันภัยรับรวมท้ังสิ้น 5,003 ล้านบาท 

และมีเบี้ยประกันภัยรับตรงเป็นอันดับที่ 11 

จากบริษัทประกันวินาศภัยทั้งอุตสาหกรรม 

64 บริษัท 

เมื่อพิจารณาเบี้ยประกันภัยรับตรงของ 

บรษิทัฯเปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรมประกนั

วินาศภัย บริษัทฯ มีสัดส่วนของเบี้ยประกัน

ภยัรบัตรงทีม่าจากการประกนัภยัรถยนต์อยู่

ที่ร้อยละ 35 ซึ่งน้อยกว่าของอุตสาหกรรม

ประกันวินาศภัยโดยรวม แต่ในปี 2556 ที่

ผ่านมาบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจประกันภัย

รถยนต์ ท�าให้บริษัทฯ มีอัตราการขยายตัว

ของเบี้ยประกันภัยรับรวมจากการประกัน

ภัยรถยนต์ท่ีอัตราร้อยละ 17.5 ซึ่งสูงกว่า

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมประกัน

วินาศภัยโดยรวมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 14.0 

แม้ว่าอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย

รับรวมของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ของบริษัทฯ จะอยู่ท่ีร้อยละ 11.8 ซึ่งต�่า

กว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีร้อยละ 

13.6 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนับว่า

มีความส�าคัญเนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วน

เบี้ยประกันภัยรับตรงที่มาจากการประกัน

อุบัติเหตุส่วนบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 28% รอง

จากการประกันภัยรถยนต์ และมีมูลค่า

เบี้ยประกันภัยรับตรงสูงเป็นอันดับ 4 ของ

อุตสาหกรรม ในส่วนของการประกันภัย

สุขภาพ แม้ว ่าสัดส่วนของเบี้ยทั้งของ 

บริษัทฯ และอุตสาหกรรมจะไม่สูงมาก 

บรษิทัฯ มอีตัราการขยายตวัของเบีย้ประกนั

ภัยรับรวมจากการประกันสุขภาพสูงถึงร้อย

ละ 56.4 ท�าให้บริษัทฯ มีเบี้ยประกันรับ

ตรงสูงขึ้นเป็นอันดับ 6 จากเดิมที่อยู่อันดับ 

10 ในปี 2555 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นขยาย

ฐานลูกค้าประกันภัยสุขภาพ ผ่านช่องทาง

ธนาคารเป็นหลัก

ส�าหรับประกันอัคคีภัย บริษัทฯ มีอัตราการ

ขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับรวมท่ีอัตรา

ร้อยละ 31.7 ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยโดยรวม

ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 21.0 โดยอัตราการเติบโต

ที่สูงขึ้นอย่างมาก โดย ณ สิ้นปี 2556 

เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้เน้นการปรับปรุง

กระบวนการท�างานและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผ่านช่องทางธนาคารซึ่งเป็นช่องทางหลัก 

โดย ณ สิน้ปี 2556 บริษัทฯ มส่ีวนแบ่งตลาด

ของประกันอัคคีภัยเป็นอันดับ 5

การพฒันาองค์กรและเหตกุารณ์

ส�าคัญในรอบปี

• สามารถจ่ายสินไหมน�้าท่วมให้ลูกค้าที่

ท�าประกันบ้านอยู่อาศัยทั้งหมดที่ ได้รับ

ผลกระทบจ�านวนทั้งสิ้นกว่า 17,800 ราย 

หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของสินไหมน�้า

ท่วมทั้งหมดที่เป็นบ้านอยู่อาศัย (ข้อมูล ณ 

31 ธันวาคม 2556) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก

วิกฤตการณ์น�้าท่วมในปี 2554

• สร้างความร่วมมือกับธนาคารไทย

พาณิชย์ ในการขยายธุรกิจมากขึ้น ซึ่ง

ครอบคลุมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ

ปรับปรุงกระบวนการท�างานระหว่างกันให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัย นอกจากน้ี

บริษัทฯ ยังมุ ่งเน้นการเพ่ิมอัตราการต่อ

อายุจากการขายผ่านช่องทางธนาคารไทย

พาณิชย์อีกด้วย

• มีความก้าวหน้าในการเสริมสร้าง

รากฐานท่ีดีขององค์กร บริษัทฯ ให้ความ

ส�าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการท�างาน

ให้มปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัแนวทาง

ในการด�าเนินธุรกิจ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้

ด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการต่ออายุ

กรมธรรม์ กระบวนการบรหิารจดัการสนิไหม 

โดยเฉพาะในส่วนของการประกันอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคลและประกันสุขภาพ ซึ่งความ

ส�าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว

ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย

สินไหมได้ดีขึ้น และน�าไปสู่ผลก�าไรที่เพิ่ม

ขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญ

กับการรับประกันภัย โดยการติดตามผล

การรับประกันภัยอย่างใกล้ชิด การปรับ

ราคาเพ่ือให้สอดคล้องกับต้นทุนและความ

เสี่ยงที่รับประกันภัย การยกเลิกจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์ทีข่าดทนุ รวมถงึการปรบั สดัส่วน

ของผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ หรือ 

Portfolio Mix

• ปรบัโครงสร้างองค์กรให้มคีวามช�านาญ

เฉพาะด้านและสอดคล้องกับแนวทาง

ในการด�าเนินธุรกิจในอนาคตรวมทั้ง

สรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างที่ส�าคัญ ได้แก่ 

ปรับโครงสร้างภายใต้กลุ่มประกันภัยทั่วไป 

โดยแยกสายงานเป็น สายงานประกันภัย

อุบัติเหตุและสุขภาพ และสายงานประกัน

ภัยทรัพย์สินและความรับผิด และปรับ

โครงสร้างกลุ่มโดยแยกกลุ่มธุรกิจออกเป็น 

กลุม่ธรุกจิ Bancassurance และ กลุม่ธรุกจิ

ทั่วไป พร้อมทั้งสรรหาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งให้

กับองค์กร และในปี 2556 บริษัทฯ ยังคง

จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ศักยภาพ และ

ความช�านาญเฉพาะด้านให้แก่พนักงาน

และผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตร

อบรมกว่า 75 หลักสูตร ใช้งบประมาณใน

การอบรมทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท เพื่อให้ความ

รู้แก่บุคคลากรในด้านพิจารณารับประกัน

ภัย การบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ 

ความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และความรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพความช�านาญ

เฉพาะด้านให้แก่พนักงานและผู ้บริหาร

อย่างต่อเนื่อง รวมมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 

631 คน

• พัฒนารูปแบบและกระบวนการการ

จัดท�าแผนธุรกิจและการบริหารโครงการ 

เพื่อให้แผนธุรกิจของแต่ละหน่วยงานมี

ความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รวมถึงมีการก�าหนดรูปแบบการติดตามการ

ด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม�่าเสมอ ซึ่ง

เป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนโครงการ

ต่างๆ และผลักดันให้การด�าเนินงานตาม

แผนธุรกิจบรรลุเป้าหมาย



• พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั่ว

ทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตาม

นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง

แบบรวมกลุ ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมถึงแนวนโยบาย

บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านสภาพ

คล่อง ด้านกลยทุธ์ ด้านการด�าเนนิงาน และ

ด้านชื่อเสียงองค์กร 

แนวทางการด�าเนินธุรกิจใน

อนาคต

บรษิทัฯ มแีผนกลยทุธ์ระยะยาว เพือ่รองรบั

การเติบโตในอนาคต โดยสรุปดังนี้

• คงความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์

อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของ

ลกูค้า และสร้างจดุขายทีแ่ตกต่างเพือ่เสรมิ

สร้างความสามารถในการแข่งขนั ขยายฐาน

ลูกค้าไปสู่ช่องทางอ่ืนที่ไม่ใช่ธนาคารไทย

พาณิชย์ โดยเสริมสร้างความร่วมมือกับคู่

ค้ารายส�าคัญเพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจ

ผ่านช่องทางที่ไม่ใช่ธนาคาร และเน้นการ

เติบโตที่สร้างก�าไร

• ยกระดับการให้บริการท้ังแก่ลูกค้าและ

คู ่ค ้าโดยการพัฒนากระบวนการท�างาน 

ประกอบกบัการน�าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศ

เข้ามาใช้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน

การให้บริการ

• เสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจ โดยการ

ปรับปรุงกระบวนการท�างานและระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ให้การด�าเนนิงาน

มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพมากขึน้ รวม

ถงึสอดแทรกกระบวนการป้องกันความเสีย่ง

ไว้ ในแต่ละหน่วยงาน

• รกัษาความแขง็แกร่งของเงนิกองทุนเพือ่

รองรับการด�าเนินธุรกิจ และน�าหลักการ

จัดสรรเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงมา

ใช้เป็นแนวทางตรวจสอบผลการด�าเนนิการ

ในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

• ด�าเนนิการต่อเนือ่งในการพฒันาบคุลากร

และปรับปรุงวิธีการประเมินผลงานให้มี

ความชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

องค์กร

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม
09

ด้วยความตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิด

ชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ

ให้เติบโตอย่างย่ังยืน บริษัท ไทยพาณิชย์

สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ยึด

มั่นในปณิธานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนในสังคม และการด�าเนินกิจกรรมเพื่อ

สังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึง

การส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิต

อาสาท�าประโยชน์เพื่อสังคม และปลูกฝัง

เป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนเชิญชวน

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการก่อให้

เกิดรากฐานที่แข็งแรงแก่สังคม ทั้งภายใน

และภายนอกบริษัทฯ เป็นพื้นฐานในการ

สร้างสังคมท่ีดีและยั่งยืนร่วมกันต่อไปใน

อนาคต โดยบรษิทัฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการ

กจิกรรมเพ่ือสังคม ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิาร 

และพนักงาน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ 

ของบริษัทฯ เพ่ือรับผิดชอบการพัฒนา

กจิกรรมเพ่ือสังคมของบรษิทัฯ ตามนโยบาย

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ส�าหรับกิจกรรมในรอบปี 2556 นั้น บริษัทฯ 

ใช้งบประมาณส�าหรับด�าเนินการดังกล่าว

เป็นเงนิจ�านวน 2.97 ล้านบาท โดยได้ด�าเนนิ

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมหลักนั้น 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการให้โอกาสที่ดี

แก่เยาวชน ดังนี้

• บริจาคกฐินพระราชทานวัดป่าพุทธคยา 

บริษัทฯ ได้สนันสนุนเงินบริจาคกฐินพระราชทาน จ�านวน 30,000 บาท ในวโรกาสที่ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้พุทธบริษัทชาวไทย

น�าผ้ากฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จ�าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ อุโบสถวัดป่าพุทธคยา 

เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556

• บริจาคกฐินพระราชทานวัดบุรณศิริมาตยาราม

บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินบริจาคกฐินพระราชทาน จ�านวน 50,000 บาท ผ่านส�านักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จ�าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบุรณ-

ศิริมาตยาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
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• สนับสนุนเงินบริจาคมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินจ�านวน 100,000 

บาท ให้แก่มลูนธิจิฬุาภรณ์ เพือ่จดัหาเครือ่ง

มือแพทย์ ส�าหรับรักษาโรคมะเร็งและอ่ืนๆ 

ตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 

2556

• โครงการ “1 วันปันสุข ปีที่ 2 : School 

of Life” เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2556 บรษิทัฯ 

จัดกิจกรรม 1 วันปันสุข ปีที่ 2 : School 

of Life โดย คุณจิรวุฒิ บุญศิริ กรรมการผู้

จัดการ พร้อมผูบ้ริหารระดบัสงูและพนกังาน 

ได้มอบห้องสขุาหลงัใหม่ส�าหรบัเดก็อนบุาล 

โดยมีวตัถุประสงค์ เพือ่ให้นกัเรียนในชนบท

ได้มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะใช้อย่างพอ

เพียง เป็นการแบ่งปันจากภาคธุรกิจเพื่อ

สังคม พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนและ

สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านหัว

อ่าว "ก๊วยสมบญุราษฎร์บ�ารงุ" อ.สามพราน 

จ.นครปฐม รวมเป็นจ�านวนเงิน 640,023 

บาท ซึ่งในพิธีรับมอบนั้นมี นางนภาพรรณ 

คงคาน้อย ผู้อ�านวยการโรงเรียน คณะครู 

และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยจ�านวน

มาก

• บริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน บริษัทฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์จ�านวน 96 เครื่อง ให้

แก่โรงเรียนในระดับมัธยม 4 แห่ง คือ 1) โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม จ.พิจิตร จ�านวน 30 

เครื่อง 2) โรงเรียนทุ่งโพวิทยา จ.อุทัยธานี จ�านวน 7 เครื่อง 3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

16 จ.มหาสารคาม จ�านวน 25 เครื่อง 4) โรงเรียนปทุมวิทยากร จ.อุบลราชธานี จ�านวน 34 

เครื่อง เป็นงบประมาณที่ใช้ไปจ�านวน 1.52 ล้านบาท โดยได้ท�าการคัดเลือกโรงเรียนจากราย

ชื่อ “โรงเรียนขยายโอกาส” ที่ได้รับจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ซึ่งถือเป็นโรงเรียนในระดับท้องถิ่นที่มีศักยภาพในด้านการเรียนการสอน โรงเรียนที่ได้รับการ

คดัเลอืก บางแห่งมคีอมพวิเตอร์อยูบ้่างแล้ว แต่มอีายกุารใช้งานนาน มจี�านวนไม่พอกบัจ�านวน

นักเรียน หรือยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าประสงค์ร่วมกับโรงเรียนที่ได้

รับบริจาคว่า การมีคอมพิวเตอร์จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ีดีขึ้น และจะช่วยให้

นักเรียนมีโอกาสสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้สูงขึ้น หรือในกรณีนักเรียนที่

ไม่ได้ศกึษาต่อในระดับอดุมศกึษา ก็สามารถน�าความรูจ้ากการใช้คอมพวิเตอร์ไปประกอบอาชพี

ได้ โดยบางโรงเรียนนั้นมีนโยบายอนุญาตให้ชุมชนเข้ามาสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบวิชาชีพด้วย

• สนับสนุนเงินการแข่งขันกีฬาเชียร์

ลีดด้ิง บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินจ�านวน 

50,000 บาท ให้กับสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง

ประจ�าประเทศไทย ในการแข่งขันเชียร์

ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย ในระหว่างวัน

ที่ 16-22 พฤษภาคม 2556 โดยโรงเรียน

โสตศกึษาจงัหวดันนทบรุ ีเป็นโรงเรยีนสอน

เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยิน ซ่ึงเป็น

แชมป์เชียร์ลีดดิ้ง “แชมเปี้ยนชิพ 2013” 

ในประเทศไทย เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ

แข่งขัน “นานาชาติ โอเพ่นแชมเปี้ยนชิพ” 

ทีป่ระเทศญีปุ่น่ เป็นกจิกรรมทีส่ร้างชือ่เสยีง

ให้กับประเทศไทย

• สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน บริษัทฯ 

ได้สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน และเครื่อง

อุปโภค-บริโภค จ�านวนเงิน 50,000 บาท 

จากน�า้ใจผูบ้รหิารและพนกังาน ในโครงการ 

“ย้ิมนี้เพื่อเธอ” ให้กับ สมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตร ีซึง่เป็นสถานทีพั่กพิงชัว่คราว

ทั้งทางกายและใจให้กับผู้หญิง และเด็กที่

เดือดร้อนประสบปัญหาครอบครัว เช่น ถูก

ข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS หรือท้องเมื่อไม่

พร้อม เพ่ือสร้างก�าลังใจบ�าบัดจิต น�าไป

สู ่ความเช่ือมั่นในตนเองและด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันได้อย่างปกติสุข เมื่อวันที่ 21 

กันยายน 2556
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• สนับสนนุกจิกรรมวนัเดก็ เนือ่งในโอกาส

วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่าน

มา บริษัทฯ ได้ ให้การสนับสนุนกิจกรรม

วันเด็ก ร่วมกับ สถานีต�ารวจทุ่งสองห้อง 

ชมุชนท่าทราย และสถานโีทรทศัน์ไทย PBS 

โดยการน�าสิ่งของ เช่น อุปกรณ์การเรียน 

อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น 

ขนมขบเคี้ยว นมกล่อง และของใช้อื่นๆ ที่มี

ความจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติประจ�าวนั เป็น

จ�านวนเงิน 10,000 บาท 

• บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม

ในโครงการ “ประกนัภยัรวมใจ ช่วยผูป้ระสบภยัน�้าท่วม” ร่วมกับสมาคมประกันวนิาศภยัไทย ใน

การจัดซื้อถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จ�าเป็น เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้า เป็น

จ�านวนเงิน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

โดยสรุปในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้ ใช้งบประมาณส�าหรับด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นเงิน

จ�านวน 2.97 ล้านบาท 

วิเคราะห์ฐานะการเงิน

และผลด�าเนินงาน 

(MD&A)

010
สถิติผลการดําเนินงานในรอบ 5 ป

หนวย : ลานบาท
2552 2553 2554 2555 2556

   เบี้ยประกันภัยรับ-อัคคีภัย 482.2 508.2 568.5 670.2 882.6
อัตราการเติบโต (1.1%) 5.4% 11.9% 17.9% 31.7%
สวนแบงการตลาด 5.9% 6.4% 7.0% 6.9% 7.4%
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน 10.8% 12.6% 80.9% 56.6% 10.9%

   เบี้ยประกันภัยรับ-ทะเลและขนสง 87.8 84.8 90.6 95.7 98.5
อัตราการเติบโต (31.7%) (3.3%) 6.8% 5.6% 3.0%
สวนแบงการตลาด 2.2% 1.9% 2.0% 1.8% 1.9%
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน 21.0% 25.4% 19.7% 21.3% 33.5%

   เบี้ยประกันภัยรับ-รถยนต 949.6 1,062.1 1,183.9 1,497.4 1,759.9
อัตราการเติบโต (26.3%) 11.9% 11.5% 26.5% 17.5%
สวนแบงการตลาด 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5%
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน 61.1% 63.7% 63.3% 56.4% 61.2%

   เบี้ยประกันภัยรับ-เบ็ดเตล็ด 1,343.7 1,290.2 1,561.2 2,012.4 2,262.4
อัตราการเติบโต (3.1%) (4.0%) 21.0% 28.9% 12.4%
สวนแบงการตลาด 3.9% 3.3% 3.5% 3.3% 3.3%
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน 52.7% 58.9% 85.1% 46.3% 34.4%

เบี้ยประกันภัยรับ-รวมทุกประเภท 2,863.2 2,945.3 3,404.2 4,275.6 5,003.3
อัตราการเติบโต (13.0%) 2.9% 15.6% 25.6% 17.0%
สวนแบงการตลาด 2.5% 2.3% 2.4% 2.4% 2.5%
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน 47.5% 52.5% 73.3% 51.5% 43.3%

กําไรจากการรับประกันภัย 586.6 158.6 (406.5) 261.6 628.0
รายไดจากการลงทุน 103.1 119.1 117.5 150.1 199.6
คาใชจายดําเนินงาน กอนรายการพิเศษ 432.6 169.0 145.5 142.6 221.9
   รายการพิเศษ (หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ) 178.7 0.5 0.0 0.0 0.0
กําไรสุทธิกอนหักภาษีเงินได 112.8 303.7 (270.0) 432.6 830.0
กําไรสุทธิ 200.9 278.1 (282.4) 297.0 668.3

สินทรัพยรวม 3,969.1 4,994.2 17,111.3 10,096.4 9,090.4
หน้ีสินรวม 2,282.0 3,292.7 15,935.4 7,884.0 6,270.6
สวนของผูถือหุน 1,687.1 1,701.6 1,175.9 2,212.4 2,819.8
เงินลงทุน เงินใหกูยืม และเงินฝากธนาคาร 2,952.2 3,421.8 3,994.5 4,959.8 6,639.4

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ
อัตรากําไรจากการรับประกันตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 26.8% 6.6% (15.2%) 7.7% 15.3%
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (เฉลี่ย) 5.1% 6.2% (2.6%) 2.2% 7.0%
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (เฉลี่ย) 12.7% 16.4% (19.6%) 17.5% 26.6%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (เฉลี่ย) 3.6% 3.7% 3.2% 3.4% 3.4%
อัตราสวนหน้ีสินตอเงินกองทุน 135.3% 193.5% 1355.1% 356.4% 222.4%
อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสินทรัพยรวม 57.5% 65.9% 93.1% 78.1% 69.0%
อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย * 549.1% 525.3% - - -
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (CAR) ** - - 334.2% 481.1% 651.7%
อัตราสวนสภาพคลองตามเกณฑ คปภ. *** 458.1% 455.9% 31.4% 124.6% 413.5%

จํานวนพนักงาน 388 403 435 481 548
หมายเหตุ : * กอนวันที่ 1 ก.ย.2554 คปภ. กําหนดใหบริษัทประกันภัยตองดํารงเงินกองทุนไวไมนอยกวา 10% ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิที่ไดรับทั้งหมด
                       สําหรับปปฏิทินที่ลวงแลว แตตองไมตํ่ากวา 30 ลานบาท
                 ** ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย.2554 - 31 ธ.ค.2555 ตองมีคามาตาฐาน ≥ 125%  และตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค. 2556 เปนตนไป ตองมีคามาตรฐาน ≥ 140%
                 *** อัตราสวนสภาพคลองตามเกณฑ คปภ. คํานวณจาก สินทรัพยสภาพคลอง / สํารองคาสินไหมฯและคาสินไหมฯคางจาย(ตรง) กอนหักประกันภัยตอ
                         โดยมีคามาตรฐาน ≥ 100% (ในป 2554 มีอัตราสวนสภาพคลองตํ่ากวา 100% เนื่องจากผลกระทบจากน้ําทวม)
                  -  ในป 2553-2555 ไดมีการจัดประเภทและนําเสนองบการเงินใหมเพ่ือใหเปนไปตามกําหนดของมาตรฐานการบัญชีแบบใหม
                  -  ขอมูลสวนแบงการตลาด คํานวณจากเบียประกันภัยรับตรง โดยสวนวิจัยและสถิติ ศูนยสารสนเทศ คปภ.
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โครงสร้างการลงทุนโดยเปรียบเทียบ

ฐานะการเงนิ และความเพยีงพอ

ของเงินกองทุน

• สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มี

สินทรัพย์รวม 9,090 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

10.0 จากปีก่อน (31 ธนัวาคม 2555: 10,096 

ล้านบาท) มีสาเหตุหลักมาจากรายการลูก

หนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อลด

ลงร้อยละ 75.6 (31 ธันวาคม 2555: 3,770 

ล้านบาทและ 31 ธันวาคม 2556: 919 ล้าน

บาท) ซึ่งเป็นผลมาจากที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุง

ประมาณการสินไหมทดแทนและทยอยรับ

คืนค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยต่อ

จากเหตุการณ์น�้าท่วมคร้ังใหญ่ในปี 2554 

ดังระบุรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 3

ในด้านการบริหารสินทรัพย์ บริษัทฯ มีเงิน

ลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.9 อยู่ที่ 6,639 

ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการ

ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่าเป็นหลัก 

อาท ิพนัธบตัร หน่วยลงทนุ สลากออมทรพัย์

และสลากออมสิน และเงินฝากธนาคาร 

เป็นต้น ดังแสดงตามกราฟด้านล่าง ซึ่งมี

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 3.4

และบรษิทัฯ มเีบีย้ประกนัภยัค้างรบัสทุธเิพิม่

ขึ้นร้อยละ 5.0 จากปีก่อน โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้าง

รับสุทธิจ�านวน 285 ล้านบาท โดยกว่าร้อย

ละ 97.2 เป็นเบี้ยประกันภัยค้างรับที่มีอายุ

หน้ีเฉลี่ยน้อยกว่า 30 วัน ดังรายละเอียด

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 เป็นผล

จากบรษิทัฯ ได้ก�าหนดระเบยีบในการติดตาม

รบัช�าระเบีย้ประกนัภยั และได้ถอืปฏบิตัอิย่าง

เคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางและหลัก

เกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีรายการสินทรัพย์

ที่เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 333 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 49 ล้านบาท ซึ่ง

รายการดังกล่าวเป็นรายการส่วนต่างของ

ภาษีเงินได้ระหว่างการบันทึกตามมาตรฐาน

บัญชี และการจ่ายภาษีตามเกณฑ์ของกรม

สรรพากร ตามที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12

• หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สิน

รวม 6,271 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.1 จาก

ปีก่อน โดยรายการหลักเป็นผลจากการปรับ

ลดประมาณการสนิไหมทดแทนในเหตุการณ์

น�า้ท่วมครัง้ใหญ่ ส่งผลต่อรายการเงนิส�ารอง

ค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้าง

จ่าย ลดลงร้อยละ 62.9 เป็น 1,425 ล้านบาท 

(31 ธันวาคม 2555: 3,845 ล้านบาท) 

นอกจากนี ้มเีงนิส�ารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่

ถือเป็นรายได้จ�านวน 2,282 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 10.5 และมีรายได้รับล่วงหน้า 

1,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.9 เป็น

ผลเนื่องมาจากการขยายธุรกิจในปี 2556 

โดยไม่มีรายการหนี้สินประเภทอื่นที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ

• ส่วนของผู้ถือหุ้น และความเพียงพอ

ของเงินกองทุน

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,820 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 27.5 จากปีก่อน ทัง้นีเ้ป็น

ผลมาจากก�าไรจากการด�าเนินงานในปี 2556 

โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้อยละ 26.6 ดีขึ้นกว่าในปี 2555 ที่มีอัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นร้อยละ 17.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มี

อตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทนุ ตาม

เกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผันจากวิกฤตการณ์

อุทกภัยอยู่ที่ร้อยละ 651.7 ซึ่งถือว่าอยู่ใน

ระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทประกัน

ภัยอื่น และสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนดให้มี

อัตราส่วนขั้นต�่าร้อยละ 140 

ผลการด�าเนินงาน

บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2556 ทั้งสิ้น 

668 ล้านบาท (ก�าไรต่อหุ้น 3.00 บาท) เพิ่ม

ขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีก�าไรสุทธิ 297 ล้านบาท 

(ก�าไรต่อหุ้น 1.67 บาท) ถึงร้อยละ 125 โดย

มีเบี้ยประกันภัยรับทั้งส้ิน 5,003 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีก่อน และมีเบี้ย

ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 3,916 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 โดยมีค่าใช้จ่ายใน

การรับประกันภัยรวม 3,485 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 21 และมีก�าไรจากการรับประกัน

ภัยรวม 628 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน

มาถึงร้อยละ 140 ซึ่งทั้งหมดเป็นก�าไรจาก

การด�าเนินงานปกติ โดยปัจจัยหลักเกิดจาก

การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินไหม

ทดแทนอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุง

โครงสร้างเบี้ยประกันภัย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งส�าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าสินไหมทดแทนโดยรวม

ของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจากร้อย

ละ 51 เป็นร้อยละ 43 ส่วนในด้านการลงทุน 

บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนจ�านวน 200 

ล้านบาท

3,995

4,960

6,639
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ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 33 จาก 

150 ล้านบาท เนื่องจากมีสินทรัพย์ลงทุน

เพิ่มขึ้น 1,680 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

34 จากปีก่อน

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มี

อัตราส่วนสภาพคล่องก่อนการเรียกประกัน

ภัยต่ออยู่ที่ร้อยละ 413.5 ดีขึ้นกว่าปี 2555 

ที่มีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 124.6 

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทยอยจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนน�้าท่วมให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดย

อัตราส่วนสภาพคล่องตามแนวทางที่คปภ.

ก�าหนดนั้น ค�านวณจากสินทรัพย์สภาพ

คล่อง ต่อเงินส�ารองค่าสินไหมและค่า

สนิไหมค้างจ่ายก่อนการเรยีกร้องจากบรษิทั

ประกันภัยต่อ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเสนอที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ให้พจิารณาจา่ย

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่

น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของก�าไรสุทธิ ทั้งน้ี 

การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

โดยบริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารอง

นี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 115 แห่ง

พระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากดั และข้อ

บังคับบริษัท ข้อ 60

ปัจจัยความเสี่ยง011

ปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้และมผีลกระทบ

ต่อการด�าเนินธุรกิจและเงินลงทุนอย่างมี

นัยส�าคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการจัดหา

ประกันภัยต่อ

บริษัทประกันภัยส ่วนใหญ ่ต ้องจัดหา

ประกันภัยต่อ เนื่องจากความสามารถใน

การรับความเสี่ยงภัยไว้เองมีจ�ากัด และ

เพ่ือกระจายความเสี่ยงภัยที่รับมาอย่าง

เหมาะสม ซ่ึงโดยปกติบริษัทฯ จะจัดหา

ประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ

รองรับการขยายธุรกิจแต่ละประเภทอย่าง

มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากความสามารถใน

การรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทฯ มี

จ�ากัด และเป็นการกระจายความเสี่ยงภัย

ที่ได้รับมาอย่างเหมาะสม โดย ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มสีดัส่วนการประกนั

ภยัต่อโดยเฉลีย่ร้อยละ 17.9 จากเบีย้ประกนั

ภยัรบัรวม ซ่ึงเป็นการจดัหาประกนัภยัต่อทัง้

ประเภทสัญญาประกันภัยต่อแบบล่วงหน้า

รายปี (Treaty Reinsurance) และสัญญา

ประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative 

Reinsurance) 

อย่างไรกต็าม หากผูร้บัประกนัภยัต่อปฏเิสธ

การจ่ายสินไหม ไม่ว่าจะเกิดจากการตีความ

ในสัญญาประกันภัยต่อที่ไม่ตรงกัน หรือ

ความไม่มัน่คงทางการเงนิของบรษิทัประกนั

ภยัต่อ และความสามารถในการจ่ายสนิไหม

ทดแทน โดยเฉพาะกรณีของสินไหมที่มี

มูลค่าความเสียหายสูงอย่างกรณีการเกิด

อุทกภัยในปี 2554

ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นในกรณีดังนี้

• มีการจัดหาประกันภัยต่อไม่เพียงพอต่อ

ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น ขนาด

ของความเสี่ยงขึ้นกับปริมาณความเสีย

หายที่เกินกว่าบริษัทฯ ได้จัดหาประกันภัย

ต่อรองรับไว้ 

• มีการจัดหาประกันภัยต่อที่กระจุกตัวใน

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป 

• ผู ้รับประกันภัยต่อปฏิเสธการจ่ายค่า

สินไหมทดแทนด้วยสาเหตุต่างๆ หรือใน

กรณีที่ฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย

ต่อไม่มั่นคง ซึ่งขนาดของความเสียหายจะ

ขึ้นกับจ�านวนความเสี่ยงที่ผู ้รับประกันภัย

ต่อรายนั้นๆ รับไว้

แนวทางในการป้องกนัและลดความเสีย่ง 

บริษัทฯ ได ้จัดตั้งคณะกรรมการก�ากับ

การประกันภัยต่อ โดยประกอบด้วยนัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย และผู้บริหารที่มี

ความเชี่ยวชาญจากแต่ละฝ่าย เพ่ือร่วม

พิจารณาก�าหนดการจัดหาประกันภัยต่อใน

ระดับที่เหมาะสมในแต่ละปี โดยได้จัดหา

การประกนัภยัต่อส�าหรบัมหนัตภยัธรรมชาติ 

(Catastrophe Reinsurance) ในจ�านวน 

2,000 ล้านบาทในปี 2555 และปรับเพิ่ม

เป็น 2,200 ล้านบาทในปี 2556 ภายใต้
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สญัญาประกนัภยัต่อเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง

ในส่วนทีเ่กนิกว่าทีบ่รษิทัฯ รบัความเสีย่งภยั

ไว้เอง หรอืเรยีกว่าสญัญาประกนัภยัต่อส่วน

เกิน (Excess of Loss Treaty) ทั้งนี้ ยังไม่

รวมสญัญาประกนัภยัต่อแบบล่วงหน้ารายปี

ส�าหรับภยัแต่ละประเภท และสญัญาประกนั

ภัยต่อเฉพาะรายอีกจ�านวนหนึ่ง

และบริษัทฯ ได้ก�าหนดเกณฑ์ ในการคัด

เลือกบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ โดยพิจารณาความมั่นคง

ทางการเงินและความโปร่งใสในการด�าเนิน

งาน พิจารณาจากการจัดอันดับเครดิต

ความน่าเชื่อถือทางการเงินจากสถาบันที่มี

มาตรฐานสากล เช่น A.M. Best และ Stan-

dard & Poor’s โดยมีเกณฑ์พิจารณาคัด

เลือกบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศที่ได้

รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื ประกอบกบั

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ ความมั่นคงของ

เงนิกองทนุ ความสามารถในการจ่ายสนิไหม 

เพือ่คดัเลอืกบรษิทัรบัประกนัภยัต่อทีม่ฐีานะ

การเงนิมัน่คงโดยบรษิทัฯ จดัหาผูร้บัประกนั

ภัยต่อผ่านบริษัทนายหน้ารับประกันภัยต่อ

ต่างประเทศ (Reinsurance Broker) ที่มี

ความเป็นมืออาชีพ

นอกจากการก�าหนดเกณฑ์คัดเลือกผู ้รับ

ประกันภัยต่อแล้ว บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้าง

การประกันภัยต ่อให ้มีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับลักษณะของการรับเสี่ยงภัย

แต่ละประเภทของบริษัทฯ มีการทบทวน

เป็นประจ�าทุกปี และผ่านการพิจารณากลั่น

กรองความเหมาะสมโดยคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

2. ความเสี่ยงจากการผิดนัด

ช�าระเบี้ยประกันภัย

บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่าน

ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ซึ่งบริษัทฯ 

จะออกกรมธรรม์ ให้ผู ้เอาประกันภัยก่อน 

และเรียกเก็บเบี้ยประกันจากตัวแทนและ

นายหน้าภายหลงั (ยกเว้นประกนัภยัรถยนต์

ที่ด�าเนินตามหลักเกณฑ์ Cash Before 

Cover ตามที่ คปภ.ก�าหนด) ท�าให้บริษัทฯ 

มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย

ค้างช�าระที่อาจเรียกเก็บไม่ได้ ก่อให้เกิดหนี้

สงสัยจะสูญหรือกระทบต่อการรับรู้รายได้ 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระเบี้ยประกัน

ภัยขึ้นกับ กระบวนการเรียกเก็บเบี้ยประกัน

ภัยค้างรับของบริษัทฯ และความสามารถ

ในการน�าส่งเบี้ยประกันภัยของคนกลางที่

เป็นตวัแทนและนายหน้าประกนัภยั รวมถงึ

ความมั่นคงทางการเงินและความซื่อสัตย์

ในวิชาชีพของคนกลางด้วย ทั้งนี้ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีรายการเบี้ย

ประกันภัยค้างรับ 295.7 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 5.9 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ณ สิ้นปี 2556 นั้น 

ในสัดส่วนร้อยละ 85.4 ของเบี้ยประกันภัย

ค้างรบัท้ังหมดยงัไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ (ราย

ละเอยีดในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 

7 เบี้ยประกันภัยค้างรับ) 

แนวทางในการป้องกนัและลดความเสีย่ง 

บริษัทฯ บริหารการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย

ค้างช�าระ โดยได้ก�าหนดแนวทางการจัด

เก็บเบี้ยประกันภัยให้ชัดเจนและรัดกุม มี

รายงานติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับทุก

เดือน และติดตามให้มีการช�าระเบี้ยประกัน

ภัยอย่างต่อเนื่องโดยสายงานการเงิน และ

บรษิทัฯได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก

บรษิทันายหน้าและตัวแทนทีม่ฐีานะการเงนิ

ที่มั่นคง มีการก�าหนดหลักประกันในการท�า

ธุรกิจ เช่น หนังสือค�้าประกันจากธนาคาร

หรือบุคคลค�้าประกัน เพื่อลดความเสี่ยง

จากการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยไม่ได้ ทั้งนี้ 

หากมีเบี้ยประกันภัยค้างช�าระที่ไม่สามารถ

จัดเก็บได้และเกินก�าหนดระยะเวลาในการ

เรียกเก็บตามที่กฎหมายก�าหนด หน่วย

งานรับช�าระเบี้ยจะด�าเนินการตามขั้นตอน

ระเบียบการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยของ 

บริษัทฯ

3. ความเสีย่งในการปฏิบตังิาน

ผิดพลาด 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  คือ  ความเสีย

หายที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาด หรือ

ความไม่เพียงพอของกระบวนการท�างาน  

ความผิดพลาดในการควบคุมภายใน หรือ

การละเลยต่อการใช้หลกับรรษทัภบิาลท�าให้

เกดิความผดิพลาด เช่น การทจุรติ  ความล้ม

เหลว ความล่าช้าในการปฏบิตังิาน  นอกจาก

นี้ ยังมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการอื่นที่

เกดิจากความบกพร่องของระบบการท�างาน

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืเหตกุารณ์ที่

ไม่คาดคดิ เช่น เพลงิไหม้ น�า้ท่วม ภยัธรรมชาติ

อื่นๆ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายนั้นอาจ

อยู ่ในรูปของความเสียหายทางการเงิน

หรือความเสียหายในรูปแบบอื่น เช่น การ

ท�าให้เกิดการสูญเสียความเชื่อมั่นของ

สาธารณชนซึ่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือ

และการติดต่อธุรกิจ ส่งผลต่อสภาพคล่อง

การขยายตัวทางธุรกิจ  รายได้ หรือเงิน

กองทนุของบรษิทัฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม

แนวทางในการป้องกนัและลดความเสีย่ง 

บริษัทฯ บริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ

ภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท  มีการ

ควบคุมโดยจัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงาน

และมาตรการติดตามความเสี่ยง  กรอบ

นโยบายดังกล่าวครอบคลมุถงึการระบุความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส�าคัญๆ แนวทางการ

จัดการควบคุม การประเมินตนเองของ

หน่วยงานทั้งด้านธุรกิจและสนับสนุนอย่าง

ต่อเน่ือง รวมไปถึงการตรวจสอบและการ

รายงานอย่างระมัดระวัง

อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายเพื่อ

ใช้ควบคุมการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 

เพื่อให้การใช้ทรัพยากรในงานที่ส�าคัญของ 

บริษัทฯ ที่มีอยู ่จ�ากัดก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ ช่วยลดต้นทนุการด�าเนนิการ  รวมทัง้

ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านของผู้ ให้บริการจากบุคคลภายนอก  

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความ

ส�าคัญในการฝึกอบรมพนักงานในการ

ปรับปรุงและยกระดับระบบ กระบวนการ

และระเบียบวิธีด�าเนินงาน ส่ิงเหล่าน้ีเป็น

ส่วนหนึ่งของภาพรวมในการบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการ
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รายงานการบริหาร

ความเสี่ยงในองค์กร 
: บทเรียนจากมหาอุทกภัย 

012

การเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 นับเป็นบท

เรียนที่ส�าคัญของธุรกิจประกันวินาศภัย 

ที่ ได ้ตอกย�้าว ่ามีความจ�าเป ็นจะต ้องมี

เครื่องมือที่จะจัดการกับความเสี่ยงที่เกิด

จากภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพราะ

ประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศ

ที่ต ้องเฝ้าระวังภัยธรรมชาติขนาดใหญ่

อย่างสมบูรณ์ การเกิดสึนามิในปี 2547 ถือ

เป็นสัญญาณเตือนภัยขนาดใหญ่เหตุการณ์

แรกที่ปลุกธุรกิจให้ตื่นจากความเชื่อที่ว่า

ไทยเป็นประเทศที่โชคดี ไม่ต้องผจญกับ

ภัยธรรมชาติเหมือนประเทศเพ่ือนบ้าน 

เหตุการณ์ครั้งนั้นท�าให้ธุรกิจประกันภัยต่อ

ทั่วโลกเริ่มหันมามองประเทศไทยบ้าง แต่

เนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง

ดังกล่าว มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย และความ

เสียหายของธุรกิจประกันภัยไม่ได้สูงมาก

เมื่อเทียบกับความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นใน

ส่วนอื่นของโลก (ไม่นับความเสียหายด้าน

ชวีติร่างกาย) ผลกระทบต่อธรุกจิประกนัภยั

ในประเทศไทยจึงไม่สูงมาก แต่เหตุการณ์

มหาอุทกภัยซึ่งมีตัวเลขความเสียหายด้าน

ประกันวินาศภัยจากอุทกภัยสูงเป็นอันดับ

หนึ่งในประวัติศาสตร์การประกันวินาศภัย

โลก (10.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และทิ้ง

ห่างความเสียหายอันดับสอง คืออุทกภัยที่

ประเทศจีนใน ปี 2541 (1 พันล้านเหรียญ

สหรฐั) ถงึ 10 เท่า รวมถงึการทีม่ผีูร้บัประกนั

ภัยต่อจ�านวนหนึ่งต้องประสบปัญหาสภาพ

คล่อง ซึ่งในที่สุดอาจน�าไปสู่การปิดกิจการ

น้ัน ท�าให้ธุรกิจต้องหันมาสรุปบทเรียน

และหาทางรับมือหากเกิดภัยที่คล้ายกันใน

อนาคตด้วยกระบวนการอย่างมีหลักการ 

ด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

บทเรียนที่บริษัทฯ เรียนรู้จาก

เหตุการณ์มหาอุทกภัย

1. บทเรียนด้านกฎหมายและ

สัญญา 

1.1 ใครคอืผูท่ี้ลงนามในเอกสารประกันภยัต่อ 

: ผู้ที่ควรลงนามรับประกันภัยต่อคือบริษัท

ผู้รับประกันภัยต่อ แต่ในทางปฏิบัติเราพบ

ว่าในบางครั้งผู้ที่ลงนามกลับเป็นนายหน้า

ประกันภัยต่อ ท่ีลงนามแทนบริษัทประกัน

ภัยต่อ หรืออาจเป็นนิติบุคคลตัวแทนของ

บริษัทประกันภัยต่อ ที่มาตั้งส�านักงานใน

ประเทศ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

ตดิต่อ แต่ใช้ชือ่เดยีวกบับรษิทัประกนัภยัต่อ 

ท�าให้เกดิความเข้าใจผดิว่าบรษิทัประกนัภยั

ต่อนั้น เป็นผู้ลงนาม  ในกรณีเหล่านี้ถ้าเกิด

การเรียกร้องค่าสินไหมแล้ว ผู้เอาประกัน

ภัยต่ออาจเกิดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัท

ประกันภัยต่อตอบปฏิเสธในฐานะท่ีไม่ได้

เป็นคู่สัญญาโดยตรง ซึ่งผู้เอาประกันภัย

ต่ออาจต้องเสียเวลาฟ้องร้องพิสูจน์ความ

รับผิดชอบ

1.2 ไม่มสีญัญารองรบัการเอาประกนัภยัต่อ

แบบเฉพาะราย : โดยปกตกิารท�าประกันภยั

ต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsur-

ance) คู่สัญญาจะตกลงรับประกันภัยตาม

รายละเอียดเฉพาะกรมธรรม์ โดยไม่มีข้อ

ตกลงการเป็นคู่สัญญาไว้ล่วงหน้าเหมือน

การเอาประกันภัยต่อตามสัญญารายปี 

(Treaty Reinsurance) บริษัทผู้เอาประกัน

ภยัต่ออาจคดิว่าเงือ่นไขทีจ่�าเป็นมอียูแ่ล้วใน

เอกสารสญัญากรมธรรม ์เช่น ข้อก�าหนดว่า

ให้ชี้ขาดข้อพิพาทโดยใช้อนุญาโตตุลาการ 

แต่แท้จริงแล้วข้อก�าหนดดังกล่าวและ

อื่นๆในเอกสารกรมธรรม์มีผลบังคับเฉพาะ

ระหว่างลูกค้าและบริษัทผู้รับประกันภัย 

(ตรง) ไม่ได้มผีลผูกพันต่อผู้รบัประกนัภยัต่อ

1.3 ข ้อก�าหนดต่างๆ ที่อยู ่ ในสัญญา

ประกันภัยต่ออาจท�าให้บริษัทประกันภัย

ในฐานะผู ้เอาประกันภัยต่อเสียเปรียบ : 

สัญญาประกันภัยต่อส่วนมาก จะก�าหนด

ให้ ใช้กฎหมายไทยในการตีความ และใช้

กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับ

ข้อพิพาท แต่ไม่มีหลักประกันว่าบริษัทผู้รับ

ประกันภัยต่อจะต้องท�าตามค�าตัดสินของ

อนุญาโตตุลาการ นอกจากน้ันในบางครั้ง

ผู้รับประกันภัยต่อได้ก�าหนดเงื่อนไขของ

สัญญาที่ขัดกับกฎหมายไทย การตัดสินข้อ

พิพาทจึงใช้ไม่ได้กับกรณีเช่นนี้

1.4 อายุความ : กฎหมายไทยก�าหนดอายุ

ความของสญัญาประกนัภยัไว้เพยีง 2 ปี นบั

จากวนัเกดิเหตุ ซ่ึงค่อนข้างสัน้ เมือ่เทยีบกับ

ประเทศอื่นๆ และในมุมของกฎหมาย มูล

หนีป้ระกนัภยัต่อจะเกดิขึน้กต่็อเมือ่บรษิทัได้

จ่ายค่าสนิไหมทัง้หมดให้กับผู้เอาประกันภยั

แล้ว ตราบใดที่ยังจ่ายสินไหมไม่ครบถ้วน ผู้

เอาประกันภัยต่อก็ยังไม่สามารถเรียกร้อง

หรอืฟ้องร้องผูร้บัประกนัภยัต่อได้ ในกรณทีี่

บรษิทัจ่ายค่าสนิไหมให้กบัลกูค้าล่าช้าจนเกนิ

อายคุวาม ผูร้บัประกนัภยัต่ออาจใช้ข้ออ้างนี้

ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมได้

2. บทเรียนด้านผู้คุมกฎ

ผู้คุมกฎของประเทศที่บริษัทผู้รับประกันภัย

ต่อมถีิน่ฐานอยู่ มคีวามเข้มงวดในการบังคับ

ใช้กฎหมายไม่เท่ากนั ผู้คุมกฎทีดี่ จะดูแลให้

บริษัทประกันภัยต่อในสังกัดมีความมั่นคง

ทางการเงนิสูงกว่าโดยภาพรวม และในกรณี

ที่บริษัทประกันภัยต่อนั้นเริ่มมีปัญหา จะมี

มาตรการให้บรษิทัเพิม่ทนุทีร่วดเรว็กว่า รวม

ถึงช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยต่อในการแก้

ปัญหาข้อพิพาทกับผู้รับประกันภัยต่อด้วย

มาตรการทางการปกครองโดยไม่ต้องเสีย

เวลาการระงับข้อพิพาทผ่านกระบวนการ

ทางศาล

3. บทเรียนด้านการบริหาร

ความเสี่ยง

การที่บริษัทใดมีอัตราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุน Capital Adequacy Ratio 

(CAR) ตามเกณฑ์ของทางการ อยู่ในระดับ

ที่สูง อาจจะไม่สามารถสะท้อนได้อย่าง

สมบูรณ์ว่าบริษัทนั้นมีความมั่นคง เพราะ 

CAR เป็นมุมมองของทางการที่สร้างความ

มั่นใจว่าบริษัทประกันวินาศภัยนั้นมีความ

สามารถจ่ายค่าสินไหมให้กบัผูเ้อาประกนัภยั

ได้ ในภาวะการณ์ปกติ แต่ไม่ได้หมายความ

ว่าบริษัทนั้นจะสามารถฟันฝ่าภาวะวิกฤติ

ไปได้ โดยเฉพาะเมื่ออุตสาหกรรมอยู่ในขั้น

เริ่มต้นของการบังคับใช้เกณฑ์ก�าหนดเงิน

กองทุน มักเกิดการก�าหนดบังคับใช้แบบ

ผ่อนผัน 

4. บทเรียนเกี่ยวกับนโยบาย

การรบัเสีย่งภยัไว้เองในประเทศ

ผู ้คุ ้มกฎในหลายประเทศ ไม่แต่เฉพาะ

ในประเทศไทย มองว่าการมีนโยบายให้

บริษัทประกันวินาศภัย เก็บเบ้ียประกันภัย

ส่วนหนึ่งไว้ ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธี
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การจัดตั้งกองทุนรับเสี่ยงภัย (Retention 

Pool) หรือการก�าหนดให้จะต้องโอนความ

เสีย่งให้กบับรษิทัประกนัภยัในประเทศขัน้ต�า่ 

เป็นการสงวนเงินตราไว้ ในประเทศ และ

สร้างธุรกิจต่อยอด แต่เมื่อเกิดวิกฤติการ

มหันตภัยขนาดใหญ่แล้ว ภัยที่เกิดจากการ

เก็บไว้เองและแลกเปล่ียนกันในประเทศ

เช่นนี ้กลบัมาสร้างภาระถมทบักบัความเสยี

หายโดยตรงที่แต่ละบริษัทมีความเสี่ยงอยู่

แล้ว หลายบรษิทั ไม่ได้มกีระบวนการจดัการ

ความเสี่ยงจากภัยที่รับมาจากการแลก

เปลีย่นนี ้เพราะไม่คาดคดิว่าจะมคีวามเสีย่ง

อย่างมีนัยส�าคัญ และประกอบกับการขาด

ข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ ในการบริหารจัดการ 

ต่างจากการรับประกันภัยตรงที่มีข้อมูลใน

การบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญตั้งแต่ต้น

5. บทเรียนด้านการรับประกัน

ภัย

เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดและมีผลกระทบมากต่อ

ความคงอยู่ของธุรกิจประกันภัย

5.1 ประเทศไทยกลายเป ็นประเทศ

ที่มีมหันตภัย จากเดิมที่เคยชะล่าใจว่า

ประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่โชคดี ไม่

ต ้องเผชิญกับมหันตภัยเหมือนประเทศ

เพื่อนบ้านโดยเฉพาะภัยจากไต้ฝุ ่นและ

แผ่นดินไหว แต่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาเรา

ก็ได้ประสบกับมหันตภัยที่ไม่เพียงแต่เป็น

ภัยที่คาดไม่ถึง แต่ยังเป็นภัยที่มีโอกาสเกิด

ได้น้อยมากอีกด้วย ได้แก่การเกิดแผ่นดิน

ไหวและสึนามิในทะเลอันดามันในปี 2547 

(ขนาดความรุนแรง 9.0 โอกาสในการเกิด 

1 ใน 500 ปี มีผู้เสียชีวิต 227,898 คน) 

ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวที่ร ้ายแรงที่สุดใน

ประวัติศาสตร์* (ที่มา Wikipedia) และการ

เกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 (โอกาสในการ

เกดิถ้าพจิารณาจากข้อมลูทางอทุกศาสตร์ 1 

ใน 77 ปี มีผู้เสียชีวิต 790 คน มีความเสีย

หายทางเศรษฐกจิ 45 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 

นับเป็นความเสียหายทางภัยธรรมชาติสูง

ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลกนับจากปี 2523 

และเป็นความเสียหายจากอุทกภัยสูงท่ีสุด

ในประวตัศิาสตร์โลก)* (ทีม่า Aon Benfield, 

Annual Global Climate and Catastrophe 

Report, Impact Forecasting-2011)

5.2 การกระจุกตัวของการรับประกัน

ประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป โดย

ไม่มีการกระจายประเภทการรับประกันภัย

ทีเ่หมาะสม อาจท�าให้บรษิทัตกอยู่ในสภาวะ

ล้มละลายได้ บริษัทประกันภยัท่ีมกีารจดัการ

ด้านความเสี่ยงภัยท่ีดี ควรต้องมีประเภท

การรับประกันภัยที่หลากหลาย จากกรณี

มหาอทุกภยัท่ีผ่านมายงัพบว่า การรับประกัน

ภัยบางประเภท เช่น การรับประกันภัย

รถยนต์ มีการปรับตัวต่อการเกิดความเสีย

หายสูง เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีสามารถเคลื่อน

ย้ายได้ ต่างจากการรับประกันภัยทรัพย์สิน

ที่มีการปรับตัวต่อการเกิดความเสี่ยงต�่า

5.3 บริษัทจ�าเป็นต้องมีระบบการควบคุม

การกระจุกตัวของภัยท่ีดี เพื่อเฝ้าระวังไม่

ให้รับความเสี่ยงต่อภัยหนึ่งๆ มากเกินไป 

โดยจ�าต้องมเีคร่ืองมอืในการพยากรณ์ความ

เสยีหายภายใต้สถานะการต่างๆ และใช้เป็น

มาตรการในการเฝ้าระวังตลอดช่วงเวลา

ของการรับประกันภัย

5.4 การรับประกันภัยต่อ เป็นธุรกรรมที่มี

ข้อมูลในการเฝ้าระวังการกระจุกตัวน้อย

กว่าการรับประกันภัยตรง เนื่องจากผู้เอา

ประกันภัยต่ออาจไม่ได้ ให้ข้อมูลครบถ้วน

หรือข้อมูลที่มีอยู่ ขาดความน่าเชื่อถือ การ

พยากรณ์การเกดิความเสยีหายจงึท�าได้ยาก

กว่า และจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีผ่าน

มา บริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายบริษัทที่

มีการป้องกันความเสี่ยงไม่เพียงพอน้ัน มี

สาเหตสุ่วนหนึง่มาจากการขาดข้อมลูภยัจาก

การรับประกันภัยต่อนี้

5.5 การร่างสญัญากรมธรรม์ที่ไม่รดักมุ หรอื

ผิดพลาด หรือมีเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันเอง

ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน ท�าให้บริษัทต้อง

เข้าไปรับเสี่ยงภัยที่เกินกว่าเจตนาการรับ

ประกนัภยัตอนแรกเริม่ ส่งผลให้อยู่ในภาวะ

ที่เสียเปรียบเมื่อเกิดกรณีพิพาท

6. บทเรียนจากการประกันภัย

ต่อ

6.1 เงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่ดี

จะเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัทประกันภัย

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทกับผู้รับประกันภัย

ต่อ บริษัทควรให้ความส�าคัญกับเงื่อนไข

ในสัญญาประกันภัยต่อที่ก�าหนดเกณฑ์

เกี่ยวกับการพิจารณาข้อพิพาท ได้แก่ข้อ

ก�าหนดเรือ่งกฎหมายที่ใช้เป็นเกณฑ์ซ่ึงควร

เป็นกฎหมายไทย และสถาบันที่ใช้ ในการ

พจิารณาควรเป็นศาลหรอือนญุาโตตลุาการ

ไทย เป็นต้น นอกจากนั้นข้อก�าหนดใน

เรื่องขอบเขตและเวลาของการคุ้มครอง

มหันตภัยจะต้องสอดคล้องกับสมมุติฐาน

ที่ใช้ ในการพยากรณ์ความเสียหาย และ

พึงระวังข้อก�าหนดที่ให้เป็นภาระของผู้เอา

ประกันภัยต่อเป็นฝ่ายต้องพิสูจน์ว่าสัญญา

ประกันภัยต่อคุ้มครอง แทนที่จะเป็นภาระ

ของผู้รับประกันภัยต่อที่ต้องพิสูจน์สัญญา

ไม่คุ้มครอง เป็นต้น

6.2 การคัดเลือกบริษัทผู ้รับประกันภัย

ต่อ จ�าเป็นต้องวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ขนาดของงบดุล และความเพียงพอของ

มาตรการบริหารความเสี่ยงของบริษัทน้ันๆ 

ประกอบด้วย อัตราส่วนการร่วมรับเสี่ยง

ภัยของบริษัทประกันภัยต่อ ต้องสอดคล้อง

กับขนาดของงบดุล และบริษัทควรมีการ 

กระจายความเส่ียงด้วยการเอาประกันภัย

ต่อกบัหลายบรษิทั เนือ่งจากในกรณทีีบ่รษิทั

ประกนัภยัต่อรายใด ประสบปัญหาฐานะการ

เงิน หรือมีข้อพิพาท จะไม่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

6.3 นายหน้าประกันภัยต่อมีส่วนช่วยให้

บริษัทรอดพ้นจากภาวะวิกฤติ บริษัทนาย

หน้าประกันภัยต่อที่มีความสามารถจะช่วย

ลดความเสี่ยงของบริษัทจากการประกัน

ภัยและประกันภัยต่อ เช่น การร่างสัญญา

ประกันภัยต่อที่รัดกุม การวิเคราะห์ฐานะ

การเงินของบริษัทประกันภัยต่อ การมี

โมเดลการวิเคราะห์เพื่อประมาณการความ

เสยีหายจากมหันตภยัทีน่่าเชือ่ถอื การให้ค�า

แนะน�าโครงสร้างการประกนัภยัต่อทีเ่หมาะ

สม รวมถงึในกรณทีีเ่กดิความเสยีหายแล้วมี

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียก

ร้องสินไหม และการเจรจาต่อรองกับผู้รับ

ประกันภัยต่อ

7. การจัดอันดับเครดิต

7.1 การจัดอันดับเครดิตของบริษัทประกัน

ภัยต่อเป็นตัวชี้ความเข้มแข็งทางการเงิน

และการจัดการกับความเสี่ยงที่ดี แต่ทั้งนี้

อันดับเครดิตเป็นเพียงเครื่องบ่งชี้ความ

สามารถในการจ่ายสินไหม แต่ไม่ได้เป็น

ตัวก�าหนดความยินดีที่จะจ่ายค่าสินไหม

ประกันภัยต่อ

7.2 สถาบันการจัดอันดับเครดิตที่ต่างกันมี

เกณฑ์ที่ใช้ ในการจดัอนัดบัต่างกนั ถงึแม้จะ

มผีลลพัธ์คล้ายกนั แต่เมือ่เกดิวกิฤตการณ์ที่

ผู้รับประกันภัยต่อขาดสภาพคล่องแล้ว จะ

พบว่าการจดัอนัดบัของสถาบนัหนึง่สามารถ

บ่งช้ีแนวโน้มในการเกิดปัญหาได้ดีกว่าการ
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จัดอันดับของอีกสถาบันหนึ่ง นอกจากนั้น

บริษัทผู้ ใช้ประโยชน์จากการจัดอันดับควร

อ่านเงื่อนไขการจัดอันดับให้ชัดเจน ว่า

เป็นการจัดอันดับบริษัทประกันภัยต่อน้ันๆ 

แบบเอกเทศ หรือเป็นผลพลอยได้จากการ

เป็นบริษทัลกูทีม่บีรษิทัแม่ซึง่มฐีานะการเงนิ

ที่แข็งแรง 

8. การมีแผนต่อเนื่องการท�า

ธุรกิจ

บริษัทประกันวินาศภัยเองอาจประสบ

ปัญหาอุทกภัยเช่นเดียวกับลูกค้า ธุรกรรม

ที่ส�านักงานใหญ่อาจได้รับผลกระทบเป็น

เวลามากกว่า 1 เดือน ดังนั้นบริษัทจะต้อง

มีแผนป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจเพื่อ

ให้บริษัทด�าเนินกิจกรรมทุกอย่างได้ครบ

ถ้วน แม้จะต้องมีขนาดเล็กลง เพื่อให้การ

ท�าธุรกรรม ยังคงด�าเนินต่อไป โดยเฉพาะ

เมื่อมีพันธสัญญาที่ต้องเร่งจ่ายค่าสินไหม

ให้กับลูกค้าที่ประสบความเดือดร้อนโดย

เร็ว แผนต่อเนื่องการท�าธุรกิจน้ันจะต้อง

ครอบคลุมในเรื่องจ�านวนพนักงานขั้นต�่า

ของหน่วยงานต่างๆที่จ�าเป็นต้องปฏิบัติงาน 

เอกสาร ระบบงาน สถานที่ท�างานส�ารอง 

ระบบงานส�ารอง และการบรหิารสัง่การภาย

ใต้สภาวะดังกล่าว

รายงานการเกิดมหันตภัย

ในปี 2556

บริษัทประกันภัยต่อมิวนิครี สรุปในรายงาน

ความเสียหายจากมหันตภัยว่า ปี 2556 

เป ็นป ีที่ โลกประสบความเสียหายโดย

รวมประมาณ 125 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

และเป็นความเสียหายที่ท�าประกันภัยไว้

ประมาณ 31 พันล้านเหรียญ ซึ่งต�่ากว่าค่า

เฉลี่ย 10 ปี ที่ 184 และ 56 พันล้านเหรียญ

ตามล�าดับ และจากเหตุการณ์มหันตภัย

ทั้งหมด 880 ครั้งที่เกิดขึ้นนั้น (ค่าเฉลี่ย 

10 ปีอยู่ที่ 790 ครั้ง) มีจ�านวนผู้เสียชีวิต

กว่า 2 หมื่นคน ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี 

(106,000 คน)

ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดของ

ปี คืออุทกภัยในยุโรปกลางในระหว่างเดือน

พฤษภาคม และมิถุนายน 2556 ซึ่งมีมูลค่า

ความเสียหาย 15.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ตามมาด้วยไต้ฝุ่นไห่เย่ียนที่ฟิลิปปินส์ ใน

เดือนพฤศจกิายน (10 พนัล้านเหรยีญ) และ

แผ่นดินไหวที่ประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายน 

(6.8 พันล้านเหรียญ) แต่หากดูถึงจ�านวน

ผู้เสียชีวิตแล้ว พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนส่งผลให้

มียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง 6,095 คน ตามด้วย

อทุกภยัทีอ่นิเดยี มยีอดผูเ้สียชวีติ 5,500 คน 

ส่วนอุทกภัยที่ยูโรปนั้นมีผู้เสียชีวิตเพียง 25 

คน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการมีระบบป้องกัน

และเตือนภัยที่ดี สามารถป้องกันความสูญ

เสียด้านชีวิตร่างกายได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียด

เหตุการณ์

มหันตภัย

จ�านวนเหตุการณ์ 880 920 790 630

125,000 173,000 184,000 128,000

65,000 56,000 32,000

10,000 106,000 56,000

31,000

20,000

ปี 2556 ปี 2555 ค่าเฉลี่ย 10 ปี ค่าเฉลี่ย 30 ปี

จ�านวนผู้เสียชีวิต

ความเสียหาย 

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ความเสียหายด้าน

ประกันภัย 

(ล้านเหรียญสหรัฐ)
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มหันตภัยที่มี

ความเสียหาย

สูงสุด 

5 อันดับแรก

มหันตภัยที่มี

ความเสียหาย

สูงสุดด้าน

ประกันภัย 

5 อันดับแรก

30 พฤษภาคม – 

19 มิถุนายน 2556

27-28 กรกฎาคม 

2556

5-9 ตุลาคม 2556 19-24 มิถุนายน 

2556

20 เมษายน 2556
18-22 พฤษภาคม 

2556

8-12 พฤศจิกายน 

2556

30 พฤษภาคม – 

19 มิถุนายน 2556

19-24 มิถุนายน 

2556

18-19 มีนาคม 

2556

อุทกภัย พายุลูกเห็บ

แผ่นดินไหว ทอร์นาโด

ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน อุทกภัย

อุทกภัย พายุ

ไต้ฝุ่นฟิโทว์ อุทกภัย

ยุโรปกลาง เยอรมนี

จีน สหรัฐอเมริกา

ฟิลิปปินส์ ยุโรปกลาง

แคนาดา สหรัฐอเมริกา

จีน-ญี่ปุ่น แคนาดา

25 -

196 28

6,095 25

4 2

12 4

15,200 4,800

6,800 3,100

10,000 15,200

5,700 2,200

5,000 5,700

3,000 3,700

23 1,800

700 3,000

1,600 1,600

750 1,600

เหตุการณ์ เหตุการณ์ประเทศ/ภูมิภาค ประเทศ/ภูมิภาควันที่ วันที่เสียชีวิต เสียชีวิต

ความเสียหาย 

(ล้านเหรียญ

สหรัฐ)

ความเสียหาย 

(ล้านเหรียญ

สหรัฐ)

ความเสียหาย

ประกันภัย(ล้าน

เหรียญสหรัฐ)

ความเสียหาย

ประกันภัย(ล้าน

เหรียญสหรัฐ)
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มหันตภัยที่มี

ผู้เสียชีวิตสูงสุด 

5 อันดับแรก

8-12 พฤศจิกายน 

2556

24-28 กันยายน 

2556

กรกฎาคม 2556

14-30 มิถุนายน 

2556

เมษายน-มิถุนายน 

2556

ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน

คลื่นความร้อน

อุทกภัย

คลื่นความร้อน

แผ่นดินไหว

ฟิลิปปินส์ 

เวียดนาม จีน

สหราชอาณาจักร

อินเดีย

อินเดีย

ปากีสถาน

6,095

760

5,500

557

386

เหตุการณ์ประเทศ/ภูมิภาควันที่ จ�านวนผู้เสียชีวิต

ที่มา: Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. Used with permission.

รายงานการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี
013

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงประโยชน์

และความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่

ดี โดยเห็นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีช่วย

ส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานในการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโต

ทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยค�านึงถึงผู้

มีส่วนได้เสียอื่น อันสอดคล้องกับแนวพระ

ราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ทรงให้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีง ทีมุ่ง่เน้นความสมดลุและพร้อมต่อการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ให้ความส�าคญักบั

การใช้ความรู้อย่างรอบคอบ และค�านึงถึง

คุณธรรม ซึ่งน�าไปสู่ความส�าเร็จประโยชน์

ในการด�าเนินธุรกิจ ทั้งก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ตลอดจน

สาธารณชน และสังคมโดยรวม โดยบริษัทฯ 

เช่ือว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพ่ิม

มูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น จากการที่มีปัจจัยพื้นฐาน

ที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มี

ประสิทธิภาพ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่

ดีของบริษัทฯ

ในปี 2556 คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล มีหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย

ด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และก�ากับ

ดูแลให้แนวทางแก่ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่

ดูแลและปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีตามที่ภาครัฐก�าหนด และส่งเสริม

ให้กรรมการและฝ่ายบริหารทุกคนมีความ

รบัผิดชอบตอ่การปฏิบัตหิน้าทีด่ังกลา่วอยา่ง

เต็มความสามารถ และเป็นไปด้วยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการอย่างเป็น

ระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความ

ชัดเจน โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพยีงพอแก่ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย สามารถตรวจ

สอบได้ ป้องกันการเกิดปัญหาความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

มีการติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน

อย่างใกล้ชดิ สม�า่เสมอ รวมถงึมีการทบทวน

และปรบัปรงุแก้ไขนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปอย่างถูก

ต้องและเหมาะสม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในด้านการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และผลักดันให้เกิดข้ึน

อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ก�าหนดแนวทาง

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์

อกัษร ในเอกสาร “คูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการ

ทีดี่และจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ” ซึง่

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://

www.scsmg.co.th เพื่อสร้างความเข้าใจ

และปลกูฝังให้เกิดจติส�านึกภายในองค์กร ให้

ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องได้ตระหนกัถงึความส�าคญั 

และน�าไปปฏบิติั ดังทีบ่รษิทัฯ พึงรายงานการ

ปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่

ดีในรอบปี 2556 ใน 5 หมวดตามแนวทาง

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 

ดังนี้
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานผ่านการ

ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลหน่วยงาน

ภายใน ด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู ้ถือหุ ้นทั้งราย

ใหญ่และรายย่อยอย่างเป็นธรรมในฐานะ

เป็นเจ้าของบริษัทฯ อันได้แก่สิทธิซื้อขาย

หรือโอนหุ้น มีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ 

ได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียง

พอ เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง

ในที่ประชุมผู้ถือหุ ้นแต่งต้ังหรือถอดถอน

กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ร่วมตัดสินใจ

ในเรือ่งส�าคัญของบรษิทัฯ ผ่านการจดัให้ผู้ถอื

หุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 

67 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ณ 

ส�านกังานใหญ่ของบรษิทั อาคารไทยพาณชิย์

สามคัคปีระกนัภยั โครงการนอร์ธปาร์ค ถนน

วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้ผู ้ถือหุ ้น

มีสิทธิเสนอความคิดเห็นต่อการด�าเนิน

กิจการ หรือความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ใน

ฐานะผู้ถือหุ้น โดยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้รายย่อย

แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ วาระการ

ประชุม และเสนอบุคคลเพ่ือรับคัดเลือก

เป็นกรรมการ โดยได้แจ้งการเปิดโอกาสดัง

กล่าวนี้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย พร้อมส่งจดหมายพร้อม

ซองตอบรับไปยังผู ้ถือหุ ้นทุกรายโดยตรง 

และในขณะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สามารถ

ซักถามและเสนอแนะได้ ในเวลาที่เหมาะสม 

ตามที่ได้บนัทกึในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

และวีดีทัศน์ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ www.scsmg.co.th 

1.2 การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ 

ก่อนและหลังประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแล

ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รบัรู้ข้อมูลข่าวสารของบ

รษิทัฯ โดยให้หน่วยงานภายในถอืหลกัปฏบัิติ

ว่า ผูถ้อืหุน้ทกุรายจะต้องได้รบัข้อมลูข่าวสาร

ที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เข้าถึงง่าย เท่า

เทียมกัน เปิดเผยและตรวจสอบได้ เพียง

พอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังปรากฎ

รายละเอียดส่วนหนึ่งในหนังสือนัดประชุม

ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้ง

ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ และแสดงไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมน�าส่งให้ผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างเหมาะสม

ความครบถ้วนของข้อมลูและเอกสารประกอบ

การประชุม

ในการประชมุผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2556 บรษิทัฯ 

จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา และ

สถานที่ประชุม พร้อมข้อมูลประกอบการ

ประชุมในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่

เกีย่วข้องอย่างครบถ้วน ให้แก่ผูถ้อืหุน้ทกุราย

ทีม่สีทิธเิข้าประชมุตามรายชือ่ทีป่รากฎ ณ วนั

ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้

รับทราบวาระและรายละเอียดล่วงหน้าก่อน

วันประชุม โดยเอกสารประกอบการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ที่น�าส่งให้ผู้ถือ

หุน้รบัทราบนัน้ บรษิทัฯ จดัเตรยีมข้อมลูอย่าง

เพียงพอในแต่ละวาระ เพื่อประกอบการ

ตัดสนิใจใช้สทิธอิอกเสียง ซึง่ประกอบไปด้วย 

• รายละเอียด ข้อเท็จจริง เหตุผล พร้อม

ทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุก

วาระ

• ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ประชุมผู้ถือหุ้น

• กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการเข้า

ร่วมประชุม รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วม

ประชุม การออกเสียงลงคะแนน เอกสารหรอื

หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องน�ามาแสดงตนในการ

สรุปภาพรวมรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประจําป 2556

รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรอบป 2556 ในหมวดตางๆ

ถือปฏิบัติ มีนโยบาย
หรือคูมือ
ปฏิบัติเปน
ลายลักษณ
อักษร

เปดเผยให
พนักงาน
และผูบริหาร
รับทราบ

ประกาศใช
นโยบาย
หรือคูมือ
ปฏิบัติ

1.  สิทธิของผูถือหุน
1.1  รักษาสิทธิขั้นพื้นฐาน ผานการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 *
1.2  จัดใหผูถือหุนไดรับขอมูลขาวสารเพียงพอ ท้ังกอนและหลังประชุมผูถือหุน ผานขาวตลท. เอกสารจัดสง 
และเว็ปไซตบริษัทฯ

*

1.3  จัดประชุมผูถือหุนอยางมีคุณภาพ ถือตามแนวปฏิบัติใน AGM Checklist * *
1.4  จัดการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน ท้ังเรื่องการกําหนดวันเวลาประชุม จัดรถสําหรับเดินทางเขารวม
ประชุม จัดสงเอกสาร เปนตน

* *

2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2.1  เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ซักถาม และกําหนดวาระการประชุม รวมถึง
เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท เปนระยะเวลาลวงหนา

* *

2.2  ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน ดวยใบมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข หรือ ค ตามที่กรม
พัฒนาธุรกิจการคากําหนดไว

* *

2.3  จัดใหใชระบบบารโคดในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงทุกวาระ ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556

* *

2.4  มีนโยบายปองกันการแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลภายใน และกําหนดไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงเปดเผยใหพนักงานและผูบริหารทุกคนรับทราบทาง 
Intranet

* * * *

2.5  มีนโยบายปองกันการขัดแยงทางผลประโยชน และรายการระหวางกัน * * * *
3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

3.1  กําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไวในพันธกิจและในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และเปดเผยใหพนักงานและผูบริหารทุกคนทราบ เพื่อใชเปน
แนวทางปฏิบัติ

* * * *

3.2  ดําเนินการพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อยางตอเนื่อง ตามปจจัยและความ
เหมาะสมในแตละป

* *

4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4.1  เปดเผยรายงานคณะกรรมการบริษัท *
4.2  เปดเผยรายงานขอมูลสําคัญของกรรมการ เชน คาตอบแทนกรรมการ การเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนคณะกรรมการชุดยอยตางๆ

*

4.3  เปดเผยรายงานการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร * *
4.4  ใหความสําคัญในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูลงทุนและการเขาถึงขอมูลโดยสะดวก โปรงใส มีความ
เปนธรรมแกทุกฝายที่เก่ียวของ

*

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1  โครงสรางคณะกรรมการ จัดใหมีจํานวนกรรมการอิสระ และกรรมการชุดยอย เปนไปตามแนวทางของตลท. * *

5.1.1  เปดเผยรายนามคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ และผูมีประสบการณดาน
ตรวจสอบและบญัชี

* * * *

5.1.2  เปดเผยรายนามกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท * * * *
5.1.3  กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ * * * *
5.1.4  มีการแบงแยกตําแหนงบทบาทหนาท่ีระหวางกรรมการและฝายบริหาร * * * *
5.1.5  กําหนดผูรับผิดชอบหนาท่ีเลขานุการบริษัท * * * *

5.2  กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยอยางชัดเจน
5.2.1  กําหนดบทบาทและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท * * * *
5.2.2  กําหนดบทบาทและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ * * * *
5.2.3  กําหนดบทบาทและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง * * * *
5.2.4  กําหนดบทบาทและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล * * * *

5.3  จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน *
5.4  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการประจําป และรายงานผลให
ทราบ

* *

5.5  เปดเผยคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และของผูบริหาร ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงิน * *
5.6  มีนโยบายพัฒนากรรมการบริษัท และผูบริหาร อยางตอเนื่อง *
5.7  ดูแลใหมีการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงท่ีดี เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ภายในการกํากับดูแลของคณะกรรมการชุดยอย และจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในเปนประจําทุกป

* *

ไดรับประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2556 (Annual General Meeting: AGM) อยูในระดับ “ดีเย่ียม”

ไดรับประเมินผลในระดับที่ดี เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีจากองคกรภายนอก ไดรับผลคะแนนจากการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies: CGR) ประจําป 2556 อยูในกลุม “ดี
เลิศ” (90-100 คะแนน)
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เข้าร่วมประชุม

• แบบหนังสือมอบฉันทะ ก ข ค ตามที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ก�าหนด ให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทาง

การออกเสียงในแต่ละเรื่อง พร้อมค�าชี้แจง

ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

• รายงานประจ�าปี 2556

• ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่ส�าคัญ อาทิเช่น 

ประวัติกรรมการรายบุคคล ค�านิยาม

กรรมการอิสระส�าหรับการพิจารณาวาระ

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ

ก�าหนดตามวาระ รายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดย่อยส�าหรับ

การน�าเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการ รวมถงึข้อมลูประวตัขิองกรรมการ

อิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้เป็น

ผู้รับมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบ

บัญชี เป็นต้น

• เอกสารอ�านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น 

แผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชมุ แบบฟอร์มการ

จองรถรับ-ส่งในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติ 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวสารต่างๆ ที่พึงเปิด

เผยต่อผู้ลงทุน เพื่อการตัดสินใจลงทุนใน

บริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดย

แจ้งเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ ผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม

แสดงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้บน เว็บ

ไซด์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่ง

หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ

การประชุมต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นโดยตรงทุก

ราย ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 

วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประกาศ

แจ้งก�าหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระ

การประชุม ในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันเป็น

เวลา 3 วัน และก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 3 

วัน ตามแนวทางท่ีกฎหมายและข้อบังคับ

บริษัทก�าหนดไว้

มติที่ประชุม และรายงานการประชุม

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้ง

มติที่ประชุมแต่ละวาระพร้อมผลการนับ

คะแนน และเผยแพร ่มติการประชุม

อย ่างเป ็นทางการผ ่านระบบข ่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวัน

ท�าการถัดไป และได้จัดส่งรายงานการ

ประชมุต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องภายใน 

14 วันหลังการประชุม ซึ่งบันทึกสาระ

ส�าคัญตามข้อเท็จจริงในที่ประชุมอย่างครบ

ถ้วน สอบทานโดยประธานกรรมการ และ

สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้เปิด

เผยรายงานการประชุม พร้อมภาพวีดีทัศน์

บันทึกบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.3 การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีคุณภาพ

บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและ

ส่งเสริมให้ ใช้สิทธิท่ีมีอย่างเต็มท่ี ได้มี 

นโยบายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไป

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและตามแนวทาง

ที่หน่วยงานภาครัฐก�าหนด เพื่อส่งเสริมให้

ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิของตนในฐานะเจ้าของ 

บริษัทฯ ด้วยข้อมูลครบถ้วน เท่าเทียมกัน 

โดยบริษัทฯ ได้ถือแนวทางปฏิบัติในการ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น ตาม AGM Check-

list ท่ีจัดท�าโดยฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ น�ามาปฏบิตัติามความ

เหมาะสมต่อบริษัทฯ และให้เป็นประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งให้การ

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและมี

คุณภาพ

การเข ้าร ่วมประชุมผู ้ ถือหุ ้นของคณะ

กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา

กฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับ

การประชุมผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ในปี 2556 

กรรมการบรษัิท ซ่ึงรวมถึงกรรมการในคณะ

กรรมการชุดย่อยทุกชุด และผู้บริหารระดับ

สูงที่ส�าคัญๆ ของบริษัทฯ อาทิ กรรมการ

ผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าสายงาน

ต่างๆ รวมถงึหวัหน้าสายงานการเงนิซึง่เป็น

ผู้บริหารระดับสูงทางการเงินของบริษัทฯ 

เข ้าร ่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นและอยู ่จนการ

ประชุมเสร็จสิ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้

เชญิผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษาทางกฎหมาย 

อันเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางและเป็น

บุคคลภายนอก เข้าร่วมสังเกตการณ์ ตอบ

ข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง และดูแลการ

ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูก

ต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

การด�าเนินการประชุม

ก่อนเข้าสู ่วาระการประชุม ประธานในที่

ประชุมได้แนะน�าคณะกรรมการบริษัท ผู้

บริหารระดับสูง และบุคคลภายนอก และ

แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม ตลอดจน

กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

และนับคะแนน ที่ก�าหนดขึ้นตามข้อพึง

ปฏิบัติส�าหรับการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่

ประชุมเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และซักถาม

ได้ทนัทีในแต่ละวาระการประชุม โดยจดัสรร

เวลาให้ผู้ถือหุ้นซักถามและอภิปรายอย่าง

เหมาะสมเพียงพอ ให้ความส�าคัญกับทกุข้อ

ซักถาม ร่วมช้ีแจงและตอบข้อซักถามในทกุ

ประเด็น รวมทั้งให้ข้อมูลครบถ้วนอย่างเท่า

เทียมกัน และไม่มีการเพิ่มวาระประชุมที่

นอกเหนือจากทีร่ะบไุว้ ในหนงัสอืนดัประชมุ

1.4 การอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้

บรษัิทฯ ค�านึงถงึความสะดวกของผูถ้อืหุน้ที่

จะเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ และได้ด�าเนนิการ

ต่างๆ เพ่ือให้การเข้าร่วมประชมุของผูถ้อืหุ้น

เป็นไปโดยสะดวก ดังนี้

• พิจารณาก�าหนดวัน เวลา และสถานที่

ประชมุ ที่ไม่เป็นอปุสรรคต่อการเข้าร่วมการ

ประชุมของผู้ถือหุ้น 

• เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วง

หน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง โดยก�าหนด

พื้นที่รับลงทะเบียนหน้าห้องประชุมอย่าง

เหมาะสมและเพียงพอ พร้อมจัดอาหาร

รับรองให้ผู้ถือหุ้นที่ได้มาลงทะเบียนก่อน

เวลาเริ่มประชุม

• น�าเทคโนโลยี “ระบบ Barcode” และ 

“Image Recognition” มาใช้ ในการลง

ทะเบียนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประชมุ เพือ่ความสะดวกและมคีวามถกูต้อง

รวดเร็วในการตรวจนับคะแนน

• แจ้งแผนที่สถานที่จัดประชุมไปพร้อม

หนงัสอืนดัประชมุ และอ�านวยความสะดวก

ในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยจัดให้

มีรถรับ-ส่งจากจุดขนส่งที่สะดวกใจกลาง

เมืองมายังส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ และ

ได้จัดเตรียมพ้ืนที่จอดรถที่เหมาะสมให้

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่น�ารถส่วนตัวมาเอง

• จัดท�าแบบประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อ

เสนอแนะ เพื่อพัฒนาการเตรียมจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น

สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามหรือ

ให้ค�าแนะน�าในเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

ผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ ir@scsmg.co.th
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2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกัน

บริษทัฯ ถอืแนวทางปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุราย

อย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิอันพึงมี ทั้งใน

เรื่องการร่วมแสดงความคิดเห็น การออก

คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การ

เลอืกตวัแทนกรรมการอย่างโปร่งใส รวมถงึ

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

2.1 การเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นทุกราย

แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถาม 

และก�าหนดวาระประชุม รวมถึงเสนอราย

ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษัทล่วงหน้า

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มี 

นโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เสนอ

ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน          ข้อซักถาม 

และเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารบัการคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัทล่วงหน้า     ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 

1.1 การรักษาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งบริษัทฯ ก�าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติทุก

ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิด

เห็น หรือเสนอวาระประชุม หรือเสนอชื่อ

บุคคลเข้ารับคดัเลอืกเป็นกรรมการ สามารถ

เตรียมพร้อมได้ ในแต่ละปี

ผูถ้อืหุน้สามารถให้ข้อเสนอโดยแจ้งผ่าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการอิสระ 

independentdirector@scsmg.co.th 

หรือส่งจดหมายธุรกิจตอบรับและเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมายังเลขานุการบริษัท 

เพื่อรวบรวมและน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็น

ผู้พิจารณากลั่นกรอง และเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะ

สมในการบรรจุเป็นวาระประชุมและแจ้งใน

หนังสือนัดประชุมต่อไป โดยในการประชุม

ทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยเพิ่มวาระ

ประชุมจากผู้ถือหุ้นที่เป็นฝ่ายบริหาร วาระ

ประชุมเป็นไปตามที่ระบุไว ้ล ่วงหน้าใน

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556

2.2 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

แทนได้

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม

ประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยผู้

ถือหุ ้นจะได้รับเอกสารและค�าแนะน�าใน

การมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะท่ีถูกต้อง

ตามกฎหมายเมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะ

ให้กรรมการในที่ประชุม มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุก

ประการ โดยถือจ�านวนหุ้นสามัญ 1 หุ้นเป็น 

1 คะแนนเสียง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจ�าปี 2556 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบอ�านาจจาก

ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับการประชุมในปีก่อนๆ 

โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ

พร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือ

หุ้นทั้ง 3 แบบตามที่กรมพฒันาธรุกจิการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด (แบบ ก แบบ ข 

และแบบ ค) หรือสามารถดาวน์โหลดแบบ

หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์

ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นเลือกใช้ตาม

ความเหมาะสมในการก�าหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียง

2.3 การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนน

การลงคะแนน บริษัทฯ จะแจกบัตรลง

คะแนนแยกตามวาระประชุม ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน ซึ่ง

ระบชุ่องลงคะแนนไว้ส�าหรับแต่ละกรณี คอื 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดย

มีการพิจารณาเรื่องตามล�าดับวาระประชุม 

และมีการลงคะแนนทุกวาระท่ีขอมติจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในวาระขอมติแต่งตั้ง

กรรมการนั้น บริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

เลือกต้ังกรรมการรายบุคคล เพื่อความ

โปร่งใสในการคัดเลือกกรรมการบริษัท

การนับคะแนน

บริษัทฯ ได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระประชุม

อย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถ

ลงคะแนนได้อย่างอิสระ ไม่มีรายหนึ่งราย

ใดถูกจ�ากัดสิทธิ การบันทึกคะแนนและนับ

คะแนน ใช้ระบบ Barcode โดยมีการสรุป

ผลคะแนนพร้อมแจ้งมติของแต่ละวาระ 

และบรษิทัฯ ได้เกบ็บตัรลงคะแนนไว้ทกุฉบบั 

เพือ่สามารถตรวจสอบความถกูต้องและเป็น

ไปอย่างโปร่งใส โดยมีตัวแทนผู้ตรวจสอบ

บญัชทีีเ่ป็นบคุคลภายนอกรบัรองมตจิากผล

คะแนนในแต่ละวาระ

2.4 การป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์

จากข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในการป้องกันการ

แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายใน

เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ใน “จรรยาบรรณ

พนักงาน” ซึ่งเปิดเผยไว้ ใน Intranet และ

เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และก�าหนดให้พนกังาน

ทกุคน รวมถงึคณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิด

เผยต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ เพื่อ

ความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผล

ประโยชน์ส่วนตัว นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้

ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญ ด้วยการ

ก�าหนดระดับช้ันในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละ

ประเภท พร้อมก�าหนดให้มีรหัสผ่าน โดย

เฉพาะข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลแผนกลยุทธ์

และงบประมาณประจ�าปี เป็นต้น

2.5 การป้องกันการขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ และรายการระหว่างกัน

กรณีที่กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจมี

ส่วนได้ส่วนเสยีกับผลประโยชน์จากเรือ่งทีม่ี

การพิจารณาในการประชุม บริษัทฯ ถือเป็น

แนวปฏิบัติที่กรรมการท่านนั้นจะต้องไม่เข้า

ร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในการประชุม

ครั้งนั้นๆ ตามที่ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์

อกัษรใน “คูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ” 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบ

หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้

ตรวจสอบและดูแลรายการกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่าง

กัน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้เป็น

ไปตามมาตรฐานการบัญชี หลักเกณฑ์

และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และรายงานให้คณะกรรมการ

บรษิทัรบัทราบและพจิารณาความเหมาะสม 

ดังได้ระบุรายละเอียดไว้ ในหัวข้อรายการ

ระหว่างกัน และหมายเหตุประกอบงบการ

เงิน ข้อ 29

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

ต่างๆ

บริษัทฯ ได้ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการดูแล

ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทุกกลุ่มอย่างเป็น

ธรรม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตาม

ที่ได้ระบุไว้ ในพันธกิจ ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือ

หุ้น พนักงาน คณะกรรมการและผู้บริหาร 

คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้และลูกหนี้ ตลอดจน

สาธารณชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอัน

พึงได้รับ   อย่างน้อยตามสิทธิทางกฎหมาย 

และได้รบัการปฏบิตัด้ิวยความเป็นธรรม ใน

ขณะเดียวกัน บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิให้ผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามบทบาท
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และหน้าที่ของตน ดังระบุไว้ ใน “คู่มือการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณใน

การด�าเนินธุรกิจ” เพ่ือเกื้อกูลให้กิจการของ 

บริษัทฯ ด�าเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง ก่อ

ให้เกดิผลประโยชน์แก่ทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

โดยบริษัทฯ มีหลักการและแนวปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มดังนี้

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและ

ความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยการน�าเสนอ

ผลติภณัฑ์ประกนัภยัทีห่ลากหลาย มคีณุภาพ

และให้บริการที่ดี บริษัทฯ มีการคิดค้น 

พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อ

ให้ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ

สมและหลากหลายตรงตามความต้องการ

มากที่สุด ควบคู่ไปกับการให้ความคุ้มครอง

ที่เหมาะสมและครอบคลุมในราคายุติธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าสินไหมอย่างเป็น

ธรรมและรวดเรว็แก่ลกูคา้ บรษิทัฯ ตระหนกั

ถึงความส�าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์อย่างชัดเจน ครบ

ถ้วน และถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการตัดสิน

ใจในการซื้อความคุ้มครองด้วยการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีข ้อความชัดเจน 

เข้าใจง่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนได้ทางโทรศัพท์

หมายเลข 02 555 9100 กด 7 หรือทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ improve.service@

scsmg.co.th เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและข้อ

เสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า และน�าข้อร้อง

เรียนและข้อเสนอแนะเหล่าน้ันมาปรับปรุง

การให้บริการต่อไป

ผู้ถือหุ้น

บริษทัฯ มุง่ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัสทิธพิืน้ฐานอย่าง

เท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มุ่งตอบแทนความ

ไว้วางใจและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือ

หุ้น ด้วยผลประกอบการที่ดี มีการเติบโต

อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีระบบการควบคุม 

ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความ

เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาคุณภาพ

บริการ ขยายโอกาสทางธุรกิจ และค�านึงถึง

ความเจริญเตบิโตในมลูค่าของบริษัทฯ อย่าง

ต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท มีนโยบาย

ที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้

พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละ

ปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของก�าไร

สุทธิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับ

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั และ/

หรอืได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ 

บริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมลูอย่างโปร่งใสแก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายให้ได้รบั

ข่าวสารข้อมลูบรษิทัฯ อย่างเพยีงพอ เชือ่ถอื

ได้และเท่าเทียมกัน รวมถึงการมีส่วนร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อใช้สิทธิ

ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือ

ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีตลอด

จนการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นดังระบุรายละเอียดในหัวข้อ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกระดับเป็นปัจจัย

ความส�าเรจ็และเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีา บรษิทัฯ 

จงึมุง่มัน่ในการสร้างสรรค์และพฒันาสภาวะ

แวดล้อมท่ีเอ้ืออ�านวยต่อการเรียนรู้ และ

สร้างสรรค์บรรยากาศการท�างานทีด่ ีให้ความ

มั่นใจในคุณภาพชีวิตการท�างานอย่างเท่า

เทียม เสมอภาค และให้ผลตอบแทนที่เป็น

ธรรมและเหมาะสม ดังนี้ 

• คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญของพนักงานทุกระดับชั้น จึงได้จัด

ตั้งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภบิาล เพือ่ก�าหนดนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ พิจารณาความ

เหมาะสมในการจัดโครงสร้างองค์กร และ

ระบบการประเมนิผลการท�างานของพนักงาน

และผู้บริหาร พิจารณาสรรหาและรักษาไว้

ซ่ึงพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติ

งาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพในการท�างานให้แก่พนักงานอย่าง

ต่อเน่ือง ในปี 2556 บริษัทฯ มุ่งเน้นการ

พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้าน อาทิ 

ความรูด้้านประกนัภยั การบรหิารความเสีย่ง 

การตรวจสอบภายใน คณิตศาสตร์ประกัน

ภัย การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวม

ถึงหลักสูตรการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อการ

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความ

เหมาะสมกบัพนกังานแต่ละส่วน โดยบรษิทัฯ 

ได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ กว่า 75 หลักสูตร 

ใช้งบประมาณกว่า 4.5 ล้านบาท และมีผู้

เข้ารับการอบรมทั้งหมด 631 คนในปี 2556

• บริษัทฯ ได้จัดท�า “คู่มือการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนิน

ธรุกิจ” “จรรยาบรรณพนักงาน” “คู่มอืส�าหรบั

พนักงาน” “ระเบียบและสวัสดิการต่างๆ 

ของพนักงาน” เผยแพร่ผ่าน Intranet ของ 

บริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาถึงโครง

สร้างบริษัทฯ ประวัติความเป็นมา ลักษณะ

ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติต่างๆ การ

ประเมินผลงาน ผลตอบแทน และสวัสดิการ

ที่พนักงานจะได้รับ 

• บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดผลตอบแทน

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม สามารถเทียบ

เคียงกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันได้ และ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการเก่ียวกับการ

รกัษาพยาบาล ทัง้ในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วย

นอก สวัสดิการเงินกู้ยืมทั่วไปหรือที่อยู่อาศัย 

สวัสดิการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ ทั้ง

ประกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้

กับพนักงานทุกระดับช้ันและทุกหน้าที่งาน 

โดยบริษัทฯ มีตัวแทนพนักงานและจัดต้ัง

เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมของสวัสดิการพนักงาน และ

สื่อสารกับผู้บริหาร

• บริษัทฯ จัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ บนพื้นฐาน

ความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชกิ

ของกองทุน โดยพนักงานสามารถสมทบ

เงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง 10 ของ

เงินเดือนทุกเดือน และบริษัทฯ จ่ายสมทบ

ในอัตราร้อยละ 3 ถึง 10 ของเงินเดือน

พนักงานทุกเดือน ตามอายุงานหรือระดับ

ชั้นพนักงาน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จด

ทะเบียนเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามข้อ

ก�าหนดของกระทรวงการคลัง และจัดการ

ดูแลโดยผู้จดัการกองทนุที่ได้รบัอนญุาต และ

ในปี 2556 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงาน

สามารถเลือกประเภทกองทุนที่มีระดับความ

เสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้

รับในระดับต่างๆ ตามความเหมาะสมด้วย

ตนเอง สามารถเปลีย่นแปลงประเภทกองทนุ

ได้ปีละ 2 ครั้ง

การดูแลความปลอดภัยของพนักงาน

ด้านอืน่ๆ บรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบรกัษาความ

ปลอดภัยในสถานที่ท�างานที่มีมาตรฐาน มี

การฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจ�าทุกปีให้กับ

พนักงานและผู้เช่าอาคารของบริษัทฯ และ

ได้แจ้งประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตนภายใน

บริเวณอาคารในกรณีที่เกิดไฟไหม้หรือแผ่น

ดินไหว เป็นต้น

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ได้รบั

รู้ถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และพร้อมเป็น

แบบอย่างในการใช้สทิธแิละปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ตนตามกรอบทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดไว้ตามทีร่ะบไุว้

ใน “คูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยา

บรรณในการด�าเนินธุรกิจ” ขณะเดียวกันยัง

ตระหนักถึงการดูแลสิทธิตามกฎหมายของ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเท่า
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เทียมและเป็นธรรม

คู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความโปร่งใส 

ยุติธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่ค้าร่วมกัน 

และบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา

ต่างๆ อย่างเคร่งครัดและเป็นไปอย่างมือ

อาชพี โดยการด�าเนนิธรุกจิใดๆ กบัคูค้่า ต้อง

ไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ 

บริษัทฯ หรือขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ

คู่แข่ง

บริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติภายใต้กรอบกติกา

ของการแข่งขันที่ดี เป็นไปอย่างมืออาชีพ 

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง

ทางการค้าด้วยวิธีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

และไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจาก

ซึ่งมูลความจริง

เจ้าหนี้และลูกหนี้

บริษัทฯ ให้ข้อมูลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

รวมทั้งยึดมั่นในความซ่ือสัตย์ต่อการปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่ได้ ให้ไว้ต่อเจ้าหน้ีและลูกหน้ี 

โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อตกลง รวมทั้งหลัก

เกณฑ์และข้อก�าหนดทางกฎหมาย

สาธารณชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท

ภิบาล ดูแลรวมถึงกิจกรรมเพ่ือสังคม โดย

ในปี 2556 ได้จัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรม

เพือ่สงัคม โดยมหีวัหน้าสายงานบรหิารความ

เสี่ยงเป็นประธานประกอบด้วยผู้บริหารและ

พนักงานตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้า

ร่วมเวียนในแต่ละปี และบริษัทฯ ได้ก�าหนด

นโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่สร้างความรับ

ผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการสนับสนุน

กจิกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพฒันาสงัคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาทิ

• ก�าหนดนโยบายประหยัดพลังงานภายใน

องค์กร โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่

ดูแลงานอาคารปรับปรุงอุปกรณ์ท�าความ

เย็นให้สามารถแบ่งแยกการท�าความเย็นใน

แต่ละส่วนพื้นท่ี และควบคุมระดับอุณหภูมิ

ภายในอาคารให้อยู่ในระดับเหมาะสม และ

อยู ่ระหว่างศึกษาการใช้พลังงานทดแทน

ภายในอาคาร

• เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

กลุ่มบริษัทเอสซีจี โดยรวบรวมกระดาษที่ใช้

แล้วให้แก่ตัวแทนโครงการจากกลุ่มบริษัท

เอสซีจี เพื่อน�าไปรีไซเคิล และผลิตเป็นโต๊ะ 

เก้าอี้ส�าหรับเด็ก

• จัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ให้ผู้บริหาร

และพนักงานมีส่วนร่วมคืนคุณค่าและสิ่งดีๆ 

กลับสู่สังคม โดยเริ่มจากสังคมและชุมชน

ใกล้เคียง ดังรายละเอียดในหัวข้อ ความรับ

ผิดชอบต่อสังคม

3.2 การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ 

บริษัทฯ มุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มี

ความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ปรบัปรุงองค์กร และเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้

เสียสามารถติดต่อกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ของบริษัทฯ ได้โดยตรง เพื่อรับทราบความ

เห็นต่อกรณีต่างๆ ดังนี้

• เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ข้อมูล

ข่าวสารโดยตรงต่อกรรมการอิสระ ผ่าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ independentdi-

rector@scsmg.co.th โดยเลขานุการบริษัท

จะเรียนแจ้งให้กรรมการอิสระและคณะ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท

ภิบาลทราบ

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิแสดงความ

คิดเห็นอย่างอิสระในการประชุมผู ้ถือหุ ้น 

หรือเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้

สนใจทั่วไป ยังสามารถแสดงความคิดเห็น

ต่างๆ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ผ่านหน่วยงานส�านักกรรมการผู้จัดการซ่ึง

ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ ir@scsmg.co.th

• ลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ

แสดงความเห็นต่อบริษัทฯ ได้ผ ่านทาง

โทรศัพท์หมายเลข 02-555-9100 กด 

7 ในเวลาท�างาน หรือผ่านทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ improve.service@scsmg.

co.th

• พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรมในการท�างาน หรือได้

รับความเดือดร้อนในเรื่องใดเกี่ยวกับการ

ท�างาน สามารถร้องทุกข์เป็นหนังสือได้ ซึ่ง

หากไม่สามารถร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชา

ตามล�าดับชั้น ก็สามารถยื่นค�าร้องทุกข์ต่อ

ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปหรือผ่านผู้

จัดการทรัพยากรบุคคล และบริษัทฯ ยังได้

เปิดให้มีกระดานข่าว SCSMG Cafe ใน

ระบบเครอืข่ายภายในองค์กร (Intranet) เพือ่

เปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือแสดงความ

เห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ นอกจาก

นี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการ Voice of 

Employee (VOE) ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

และบริษัทในเครือธนาคาร โดยให้องค์กร

ภายนอกส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน

ด้วยมาตรฐานสากล มีจุดมุ่งหมายที่จะเสริม

สร้างความผูกพันและบรรยากาศในการที่

ท�างานที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการมา

ต้ังแต่ปี 2549 และด�าเนินต่อมาถึงปัจจุบัน 

ซึ่งจัดปีละ 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และ

สิงหาคม บริษัทฯ มีผลส�ารวจอยู่ในเกณฑ์ที่

ดี และได้น�าผลส�ารวจมาวิเคราะห์ปรับปรุง

และก�าหนดแผนปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความ

พึงพอใจของพนักงานในการท�างานมากขึ้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในการเปิดเผย

ข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงิน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

ลูกค้า และบุคคลทั่วไป เป็นไปอย่างเปิด

เผย ถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียมกัน ทันต่อ

เหตกุารณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 

และกฎระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐัที่

เกีย่วข้อง โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มผีูร้บัผดิชอบ

และก�าหนดช่องทางการส่ือสารในการเปิด

เผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

4.1 รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อ

ความถูกต้องของการจัดท�างบการเงิน และ

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัทฯ งบการเงินดังกล่าวจัด

ท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ และ

ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ

การที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิด

เผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน และรายงานดังกล่าว

ครอบคลุมในเรื่องส�าคัญต่างๆ ของบริษัทฯ 

ตามข้อพึงปฏบิตัทิีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบียน 

ดังได้ระบุในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบ
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ของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการ

เงิน ซึ่งแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบ

บัญชี

4.2 รายงานข้อมูลกรรมการ

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวกับ

กรรมการอย่างโปร่งใสโดยระบใุนข้อ 5 ความ

รบัผดิชอบของกรรมการ ซึง่ระบรุายละเอยีด

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะ

กรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งในการเข้าร่วม

ประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

และผู้บริหาร

4.3 รายงานการถือครองหุ้นของคณะ

กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารทุกคน มีหน้าที่ต้องรายงานการ

ถือครองหุ ้นของบริษัทฯ ต ่อส�านักงาน

คณะกรรมการก� ากั บหลั กทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยแจ้งผ่าน

เลขานุการบริษัท ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันความขัด

แย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นของบ

ริษัทฯ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือความ

โปร่งใสตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยมีข้อมูลการถือครองหุ้นในรอบปีบัญชีที่

ผ่านมา ดังนี้

การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร

จํานวนหุน จํานวนหุน เปลี่ยนแปลง
 ณ 28 ธันวาคม 2555  ณ 31 ธันวาคม 2556 (รอยละ)

1 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

2 ดร.อรนุช สูงสวาง (1) กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3 นายวิรัติ รัตนาภรณ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

4 นายเพิ่มพูน  ไกรฤกษ (2) กรรมการอิสระ - - -

กรรมการตรวจสอบ

5 นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา กรรมการ
กรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล 491,870 1,286,662 162%

6 นางสาวพรรณพร  คงยิ่งยง (3) กรรมการ
กรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

7 นายรุงเรือง  สุขเกิดกิจพิบูลย (4) กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8 นายสมิทธ  พนมยงค (5) กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

9 นายจิรวุฒิ บุญศิริ กรรมการผูจัดการ - - -

10 นายวชิระ ชวยชู รองกรรมการผูจัดการ
หัวหนากลุมธุรกิจ Bancassurance

11 นายคเชนทร กังสดาลณที (6) รองกรรมการผูจัดการ
หัวหนากลุมธุรกิจท่ัวไป

12 นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ รองกรรมการผูจัดการ
หัวหนากลุมกลยุทธและนวัตกรรม
รักษาการหัวหนากลุมปฏิบัติการ

13 นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล รองกรรมการผูจัดการ
หัวหนากลุมประกันภัยรถยนต

14 นายนิพนธ นิรมานสกุล รองกรรมการผูจัดการ
หัวหนากลุมประกันภัยท่ัวไป

15 นายสรรชัย วิรเศรณี ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายงานธุรกิจขนาดใหญ

16 นางวรญา จารุวงศภัค ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายงานธุรกิจ Bancassurance

17 นายวิศิษฐ โทนุสิน (7) หัวหนาสายงานธุรกิจเครือขายและตัวแทน

18 นายฐิติพงศ  ศรีสมบูรณานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายงานกลยุทธและบริหารโครงการ

19 Mr. Andrew Chun-Wai Leung ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายงานคณิตศาสตรประกันภัย

20 นายปรีชา จันทรศิริโพธา ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายงานพัฒนาธุรกิจ

21 นายสุธี สุขวนาชัยกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายงานวิเคราะหและบริหารขอมลู

22 นายสุเทพ  สุวิพร (8) ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายพัฒนาระบบหลัก

23 นายวิศิษฐ เพชรชูพงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายงานสินไหมรถยนต

24 นายสุรชัย  เลิศสิทธิชัย  ผูชวยกรรมการผูจัดการ -
หัวหนาสายงานประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

25 นายนรินทร   เสตะพันธุ ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายงานประกันภัยทรัพยสินและความรับผิด

26 นายมนสันต มฤคทัต ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
รักษาการหัวหนาสายงานตรวจสอบ

27 นางวรรณา ผลชีวิน ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายงานการเงิน

28 นายเกรียงไกร ตั้งจารุกิจ ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายงานสารสนเทศ

29 นางพรพนา พรรธนะประเทศ (9) ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายทรัพยากรบุคคลและบริหารสํานักงาน

หมายเหตุ : 
(1) ดร.อรนุช สูงสวาง ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
(3) นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ใหดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(4) นายรุงเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(5) นายสมิทธ พนมยงค ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ใหดํารงตําแหนงกรรการบริหารความเสี่ยง
(6) นายคเชนทร กังสดาลณที เริ่มเขาทํางาน 17 มิถุนายน 2556
(7) นายวิศิษฐ โทนุสิน เริ่มเขาทํางาน เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2556
(8) นายสุเทพ  สุวิพร เริ่มเขาทํางาน เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2556
(9) นางพรพนา  พรรธนะประเทศ เริ่มเขาทํางาน เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2556

- - -

- - -

- - -

-

- - -

- - -

รายชื่อ ตําแหนง

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- -

- -

-

- - -

- -

- - -

- - -

- - -

- -

- - -

-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

*จากการรับมรดก

*
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หมายเหตุ 

*  ดร.อรนุช สูงสว่าง ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ให้ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

**  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ให้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

***  นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ให้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

****  นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ให้

ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะ

***** นายสมิทธ์ พนมยงค์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ให้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรการบริหารความเสี่ยง

4.4. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนและการเข้า

ถึงข้อมูล

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลู

ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง 

และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการ

ด�าเนินงานและข้อมูลที่มิใช่การเงิน เพื่อให้

ทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง

และสนใจต่างๆ สามารถใช้ประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนได้อย่างทันเหตุการณ์ โดย

สื่อสารผ่านช่องทางดังนี้

• ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น 

นักลงทุน และผู ้ท่ีสนใจทั่วไปได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง

และสม�่าเสมอ โดยกรณีที่เป็นข่าวสารจาก

คณะกรรมการบริษัทถึงผู ้ถือหุ ้น และนัก

ลงทุนโดยตรง เช่น ผลประกอบการ การ

แจ้งประชุมผู ้ถือหุ ้น การจ่ายเงินปันผล 

เลขานุการบริษัทจะแจ้งผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจาก

มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

• ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ที่ www.scsmg.co.th 

• ผ่านการแถลงข่าวต่อสือ่มวลชน หลงัจากที่

บรษิทัฯ น�าส่งงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยแล้ว

ในการเป ิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนน้ี 

บริษัทฯ มอบหมายให้ส�านักกรรมการผู ้

จัดการ ท�าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ดูแลการ

จัดท�าและการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไป รวม

ถึงการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ให้

มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อเผย

แพร่ต่อนักลงทุนและผู้สนใจต่างๆ พร้อมทั้ง

รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ใน

เรื่องข้อมูลส�าหรับนักลงทุน โดยผู้ถือหุ ้น

สามารถเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยว

กับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ส่งมาที่ ir@scsmg.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตวัแทนของผูถื้อ

หุ้น ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์จากหลาก

หลายสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติ

เลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ 

ได้จัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 

3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดยไม่น้อย

กว่า 3 คน ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยก�าหนด

5.1.1 รายนามคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัททุกคนมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือ่ครบวาระแล้ว 

อาจได้รบัการเลอืกตัง้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง

ใหม่ได้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะ

กรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 9 คน ดังนี้

1. คุณหญิงชฎา    วัฒนศิริธรรม  ประธานกรรมการ

      กรรมการอิสระ

2. ดร.อรนุช     สูงสว่าง*  กรรมการอิสระ

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

      กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวิรัติ     รัตนาภรณ์  กรรมการอิสระ

      ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

      บรรษัทภิบาล

      กรรมการตรวจสอบ

4. นายเพิ่มพูน     ไกรฤกษ์**  กรรมการอิสระ

      กรรมการตรวจสอบ

5. นายเดชาภิวัฒน์    ณ สงขลา  กรรมการ

      กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

6. นางสาวพรรณพร  คงยิ่งยง***  กรรมการ

      กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

7. นายรุ่งเรือง     สุขเกิดกิจพิบูลย์**** กรรมการ

      ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายสมิทธิ์     พนมพงค์*****  กรรมการ

      กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายจิรวุฒิ     บุญศิริ   กรรมการผู้จัดการ
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ

อิสระ 4 คน โดยมีประธานกรรมการเป็น

กรรมการอสิระ และมกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

1 คน คือ นายจิรวุฒิ บุญศิริ นอกจากนี้ คณะ

กรรมการบรษิทัยงัได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุ

ย่อยขึ้นอีก 3 คณะ เพื่อศึกษาและกลั่นกรอง

งานในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 3) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล ซ่ึงประธานกรรมการไม่

ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกใน

คณะกรรมการชุดย่อยใดๆ ท้ังนี้กรรมการ

อสิระทีม่ใิช่ประธานกรรมการ ได้รบัพจิารณา

แต่งต้ังให้เป็นประธานของคณะกรรมการ

ชุดย่อยแต่ละชุด บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่า

กรรมการทุกคนจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีใน

ฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่วงดุลและสอบทานที่

ดีแล้วในทุกด้าน

5.1.2 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

บริษัท

ประกอบด้วย 1) นายจิรวุฒิ บุญศิริ  2) นาย

เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา  3) นางสาวพรรณ

พร คงยิ่งยง  และ 4) นายรุ่งเรือง สุขเกิด

กิจไพบูลย์  5) นายสมิทธ์ พนมยงค์  โดย

กรรมการ 2 ใน 5 คนลงรายมือชื่อร่วมกัน 

5.1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความ

เป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื่อ

พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร ให้

มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการก�ากับดูแล

ที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด

คุณสมบติัของกรรมการอสิระของบรษัิทฯ ไว้

ในแนวทางเดยีวกบัส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) 

และตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 

(ตลท.) ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มี

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี้ให้นบัรวม

การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย

ล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้

มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และตามหลัก

เกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดย

การจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น

บดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง และบตุรรวมทัง้คู่

สมรสของบตุร ของผู้บรหิาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง

การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวม

ทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือของผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน อนึ่ง 

ความสัมพันธ์ทางทางธุรกิจข้างต้นนั้นต้องมี

มูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดย

ให้นับรวมรายการที่เกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปี 

ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย

5) ไม่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่

เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืของผูม้อี�านาจควบคมุ 

หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ

ผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่และ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศ คณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุน

6) ไม่เป็นผู้ ให้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวม

ถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน

กว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของผู้ ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย และ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุน

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อ

Board of Director

Corporate Secretary

Audit Committee

Chairman and

Independent

Director

Independent

Director

Director Senior Management 6 persons

(MD, 4 Group Heads, and

Head of Risk Management

Sector)

Vacancy

Risk Management Committee Nomination, Compensation 

and Governance Committee

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน

ที่เปน

กรรมการอิสระ

ประธาน

ที่เปน

กรรมการทั่วไป

กรรมการอิสระ กรรมการทั่วไป ผูบริหาร 7 คน

(กรรมการผูจัดการ

หัวหนากลุม 5 คน และหัวหนา

สายงานบริหารความเสี่ยง)

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน

และบรรษัทภิบาล
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เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั

และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ 

บริษัทฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่

มนียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวน

ร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษา ที่

ได้รบัเงนิเดอืนประจ�าหรอืถอืหุน้เกนิร้อยละ 1 

ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

บริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการ

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้

ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

5.1.3 การแบ่งแยกต�าแหน่งบทบาทหน้าที่

ระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ ีโดยให้กรรมการบรษิทัทกุคนเป็นผู้

เลอืกประธานกรรมการของบรษิทัฯ จากหนึง่

ในคณะกรรมการทั้งหมดที่ไม่ใช่กรรมการผู้

จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ประธาน

กรรมการจึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ประจ�าของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์

ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ ได้แบ่งแยก

อ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายการก�ากบั

ดูแล และการบริหารงานประจ�าออกจากกัน

อย่างชัดเจน

5.1.4 บทบาทและอ�านาจหน้าทีข่องกรรมการ

ผู้จัดการ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ที่ก�าหนดให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการคน

ใดคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มี

อ�านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น

สมควร และมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

และรวมถึงอ�านาจหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) ด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม 

นโยบาย กลยุทธ ์และเป ้าหมายที่คณะ

กรรมการบริษัทก�าหนดไว้

2) ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะ

ผลการด�าเนินของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ

บริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า 

รวมทั้งเสนอแนะทางเลือก และกลยุทธ์ที่

สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาดและ

การแข่งขัน

3) พิจารณากลั่นกรอง อนุมัติ ในเร่ืองท่ี

เกีย่วข้องกับการด�าเนนิธรุกิจตามที่ได้รบัมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท และระเบียบ

อ�านาจที่บริษัทฯอนุมัติไว้

4) ดแูลและควบคมุการปฏบิตังิานด้านต่างๆ 

ของบริษัทฯ อาทิ การเงิน การบริหารความ

เสีย่ง การควบคมุภายใน งานปฏบิตักิาร และ

งานทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ กรรมการผู้

จดัการจะตดิตามและควบคมุดแูลการปฏบิตัิ

งานต่างๆ ผ่าน “ฝ่ายจัดการ” ซึ่งประกอบไป

ด้วยผูบ้ริหารระดบัสงูตัง้แต่หวัหน้าสายขึน้ไป

ทุกสายงาน โดยก�าหนดให้มีการประชุมฝ่าย

จัดการเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก�าหนด

ไว้อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

5) เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ตลอดจนมอี�านาจ

มอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

หรือหน่วยงานก�ากับอื่นๆ 

6) ดูแลให้การสื่อความกับสาธารณชน ผู้ถือ

หุ้น ลูกค้า และพนักงานเป็นไปในทางเสริม

สร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ

7) พจิารณาและด�าเนนิการอืน่ใดที่ได้รบัมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการชดุย่อยที่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะ

กรรมการบริษัท

8) น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ ให้

ทั่วถึงทั้งองค์กร

ทั้งน้ี นอกเหนือจากการที่กรรมการผู้จัดการ

มีอ�านาจหน้าที่ในการบริหารงานและกระท�า

การแทนบริษัทฯ ตามกล่าวข้างต้นแล้ว ยัง

รวมถึงการมอบอ�านาจให้แก่ผู้บริหาร และ/

หรือพนักงาน และ/หรือบุคคลอื่นใดตามที่

เห็นสมควร เว้นแต่กรณีต่อไปน้ี ซ่ึงต้องได้

รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

1) การจัดหาซื้อ หรือรับโอนที่ดิน หรือ

อสงัหารมิทรพัย์อืน่ใด เพือ่น�ามาใช้ในกจิการ

งานของบริษัทฯตลอดจนการขออนุญาต

หรือด�าเนินการใดๆ กับหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้การดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงไป

2) การน�าสิทธิ หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ

อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ไปวางเป็นประกันแก่บุคคล และ/หรือ

คณะบุคคล และ/หรือนิติบุคคล และ/หรือ

ส่วนราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ เพื่อ

ประโยชน์ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

3) การลงทุนในหลักทรัพย์ หุ ้นทุน หุ ้น

บุริมสิทธิ หน่วยลงทุน หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้

เงิน ตั๋วแลกเงิน การให้กู้ยืมอื่นๆ (ที่ไม่ใช่

การกู้ยืมสวัสดิการพนักงาน) ที่มีจ�านวนเงิน

ตั้งแต่ 40,000,000 บาท ต่อรายของผู้ออก

ตราสารหรือผู ้กู ้ เว้นแต่ที่คณะกรรมการ

บริษัทได้อนุมัติวงเงินไว้ล่วงหน้าแล้ว ให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการ

ลงทุน (หรือการให้กู้ยืม) ได้ ในจ�านวนเงินไม่

เกิน 100,000,000 บาท ต่อรายของผู้ออก

ตราสาร (หรือผู้กู้)

4) การขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ 

การขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี และการขอใช้

บริการต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์ รวมทั้ง

การขอเปิดบัญชีเงินฝากหรือยกเลิกการใช้

บริการดังกล่าว

5) การว่าจ้างหรอืการเลกิจ้างลงโทษทางวนิยั 

การพิจารณาปรับเงินเดือน หรือสวัสดิการ

ต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการ และระดับฝ่าย

จัดการที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ

6) การพิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างเงนิเดอืน โครงการด�าเนนิงานและ

งบประมาณประจ�าปี

5.1.5. เลขานุการบริษัท 

บริษัทฯ ได ้แต่งต้ัง นางสาวกานต ์ สิ นี 

เพ่งพันธ์พัฒน์ ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท 

เพื่อดูแลประสานงานจัดการการประชุมของ

คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนท�าหน้าที่

สนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือให้ด�าเนิน

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี และ

ให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5.2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีเป้าหมายสูงสุด คือ 

การด�าเนินธุรกิจให้มั่นคง เพื่อผลประโยชน์

ทีเ่หมาะสมและยัง่ยนืของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 

รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อ

การปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริง

จากฝ่ายบริหาร โดยเป็นผู้มีจริยธรรมในการ

ด�าเนินธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท

หน้าทีท่ีต้่องรบัผดิชอบเป็นอย่างด ีด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผล

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยค�านึงถึงผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ ใน 

“คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา

บรรณในการด�าเนินธุรกิจ” และเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ

5.2.1. บทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริษัท

1) เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็น

ชอบ ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

ทิศทางและนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ ร่วม

กบัฝ่ายจดัการ และพิจารณาด�าเนินงาน และ
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พัฒนาขีดความสามารถของ   บริษัทฯ ให้

แข่งขันได้ ในธุรกิจ โดยค�านึงถึงนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ

2) ประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ

จัดการ รวมทั้งดูแล ติดตามความคืบหน้า

ของผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ให้สามารถบรรลุเป ้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผู้บริหารที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ

ที่เหมาะสมกับต�าแหน่ง หน้าที่ มีความรับ

ผิดชอบ และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง 5 

อันดับแรก

3)  ก� ากับดูแลและพัฒนาระบบการ

บริหารความเสี่ยง รวมทั้งก�ากับดูแลและ

พฒันาการบรหิารบรษิทัฯ ด้วยหลกัธรรมาภิ

บาล เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับ

สากล อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทฯ โดย

ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้

หนึ่งผู้ ใด และไม่ด�าเนินการใดๆ ที่เป็นการ

ขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีระบบควบคุม

ภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อ

ให้การปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ มีความถูก

ต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามข้อ

ก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

สอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท

ภิบาล และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อ

ก�ากับดูแลระบบการบริหารการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

5) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะ

กรรมการชุดย่อย เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น

6) พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ที่ผู้สอบบัญชี

ได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น

7) พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ�า

ปี เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2.2. บทบาทและอ�านาจหน้าท่ีของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย

กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ซึ่งมีประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอสิระ เป็น

ผู้ทรงคุณวฒุิ มคีวามรู้และประสบการณ์ใน

ด้านการบัญชี ในปี 2556 คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง 

(รายละเอียดในหัวข้อ 5.3 การประชุมคณะ

กรรมการบริษัท) โดยคณะกรรมการตรวจ

สอบมหีน้าท่ีรับผดิชอบการสอบทานรายการ

ด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ

ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 

และจดัท�ารายงานหรอืให้ความเหน็ต่อคณะ

กรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดังนี้

1) สอบทานให้บรษิทัฯ มรีายงานทางการเงนิ

อย่างถูกต้องและเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะ

สมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ

เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบตลอด

จนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย 

พจิารณาความดคีวามชอบ และการเลกิจ้าง

หัวหน้าสายงานตรวจสอบ

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง

ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล

ที่มีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบ

บญัช ีและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีอง 

บริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ

บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ

รายการที่ อาจมีความขัดแย ้งทางผล

ประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ

ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้

มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหาร

ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

7) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจ

สอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของ 

บรษัิทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง

ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบ

ถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการ

เงินของบริษัทฯ

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ความเหน็เก่ียวกับการปฏบิติัตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ

ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้

สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจ

สอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละคน

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะ

กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ

สอบ

• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

8)  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบรษิทั

ทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

9) ให้มีอ�านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคล

ภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้

ความเห็นหรือค�าปรึกษาในกรณีจ�าเป็น

10)  ให้มีอ�านาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร 

หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทฯ 

หารือหรือตอบค�าถามของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

11) พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า

ทุกปี

12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

13) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มี

รายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการ

เงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ

กรรมการของบรษิทัเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุ

แก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร

• รายการที่ เกิดความขัดแย ้งทางผล

ประโยชน์

• การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความ

บกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์ ข ้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู ้

บริหารไม ่ด�าเนินการให ้มีการปรับปรุง

แก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี

รายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

14) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อัน

ควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล

ซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของ บรษิทัฯ 

ได้กระท�าความผิดตามที่กฎหมายระบุและ

ได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดัง

กล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบของ 

บริษัทฯ ด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดย

ไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และผูส้อบบญัชทีราบ

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่ได้รบัแจ้งจากผู้

สอบบัญชีถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้อง

แจ้งดังกล่าว และวิธีการเพ่ือให้ได้ซ่ึงข้อ

เท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไป

ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศ

ก�าหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง

ให้ความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารและ

จัดการทั่วไปของฝ่ายจัดการในส่วนที่เป็น

ประเด็นส�าคัญๆ และอาจส่งผลกระทบต่อ

บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยว

กับการมอบหมายอ�านาจในการบริหารและ

จัดการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและคาน

อ�านาจ ผ่านหน่วยงานตรวจสอบ

5.2.3. บทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มกีรรมการ 

10 คน โดยมกีรรมการ 3 คน (รวมกรรมการ

อิสระ 1 คน) เป็นสมาชิกร่วมกับตัวแทน

จากฝ่ายจัดการ 7 คน (กรรมการผู้จัดการ 

หวัหน้ากลุม่ธรุกิจ Bancassurance หวัหน้า

กลุ่มธุรกิจท่ัวไป หัวหน้ากลุ่มกลยุทธ์และ

นวัตกรรม หัวหน้ากลุ่มประกันภัยรถยนต์ 

หัวหน้ากลุ่มประกันภัยทั่วไป  และหัวหน้า

สายงานบรหิารความเสีย่ง) กรรมการแต่ละ

คนมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ใน

ปี 2556 มีการประชุม 5 ครั้ง (รายละเอียด

ในหัวข้อ 5.3 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท) โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1) พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบาย 

และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ

บริษัท  และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ   โดยพิจารณา

ในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่ง

ต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ 

ที่ส�าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความ

เสี่ยงด้านประกนัภัย ความเสีย่งด้านเครดิต 

ความเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งด้านสภาพ

คล่อง ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร และความ

เสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ 

เป็นต้น

2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทฯ

ด�าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง

ทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด ตลอดจนการปฏบิตัติาม

หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�ากับและส่ง

เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั และกลุม่

ธรุกจิทางการเงนิธนาคารไทยพาณิชย์ก�าหนด

3) แต่งตัง้คณะกรรมการลงทนุเพือ่ท�าหน้าที่

ควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย

ลงทุนของบริษัทฯ

4) พิจารณาและทบทวนแนวทางท่ีเหมาะ

สม ในการด�าเนินกิจกรรมการลงทุนของ 

บริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาว่าจ้าง

หน่วยงานภายนอกเพื่อท�าหน้าที่ ในการ

บริหารเงินลงทุน

5) พิจารณาและทบทวนแนวทางและ

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเหมาะสม

กบัลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้าน

ของธุรกรรมที่บริษัทด�าเนินการ 

6) พิจารณาอนุมัติ และทบทวนการก�าหนด

เพดานความเสี่ยง (RISK LIMITS) และ

มาตรการในการด�าเนินการกรณีที่ไม่เป็น

ไปตามเพดานความเสี่ยงที่ก�าหนด (COR-

RECTIVE MEASURES) 

7) ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง

ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ (STRESS 

TESTING)  

8) พจิารณาหรอืก�าหนดเกณฑ์ในการอนมุตัิ 

กรณีที่หน่วยงานมีความจ�าเป็นต้องยกเว้น

การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

9) รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ

และแนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อคณะ

กรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้

สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทีก่�าหนด

5.2.4. บทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท

ภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณาและให้

ความเห็นชอบต่อนโยบายการสรรหา การ

พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และ

บรหิารทรพัยากรบคุคล ตลอดจนให้ข้อเสนอ

แนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติ 

หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่

กรณี ดังนี้

1) ด้านสรรหา

• กลั่นกรองนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธี

การในการสรรหากรรมการและผูม้อี�านาจใน

การจดัการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบรษิทั

พิจารณาอนุมัติ 

• คดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัิ

เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด เพื่อด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

• ดูแลให้บริษัท มีคณะกรรมการและคณะ

กรรมการชุดย่อย เหมาะสมกับองค์กร ทั้ง

ขนาดและจ�านวนคณะ

• เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของ

กระบวนการสรรหาในรายงานประจ�าปีของ 

บริษัทฯ

• สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนการ

สืบทอดต�าแหน่งและความต่อเนื่องในการ

บริหารที่เหมาะสมส�าหรับผู้มีอ�านาจในการ

จัดการ น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณา

2) ด้านค่าตอบแทน

• กลั่นกรองนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

และผลประโยชน์อื่นรวมถึงจ�านวนค่า

ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่คณะ

กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

กรรมการผู้จัดการ และพนักงานระดับรอง

กรรมการผูจ้ดัการ โดยมหีลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจน 

โปร่งใส และน�าเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น�าเสนอ

เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แล้วแต่กรณี

• ดูแลให้กรรมการบริษัท  คณะกรรมการ

ชุดย่อยหรอืกรรมการผูจ้ดัการ และพนกังาน

ระดับรองกรรมการผู ้จัดการ ได้รับผล

ตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ 

รับผิดชอบโดยน�าเสนอค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่ออนุมัติ

• เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่า

ตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูป

แบบต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะ
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กรรมการชดุย่อยต่างๆ รวมทัง้จดัท�ารายงาน

การก�าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�า

ปีของบริษัทฯ

• กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่อง

งบประมาณการจ่ายผลตอบแทน และเสนอ

แนะโดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่ออนุมัติ

• กลั่นกรองเป้าหมายและหลักเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Target and 

Criteria) ของกรรมการผู้จัดการ และเสนอ

แนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

3) ด้านบรรษัทภิบาล

• กลั่นกรองนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ

บริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

ติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

บรรษัทภิบาล รวมถึงทบทวนและปรับปรุง

นโยบายให้มคีวามเหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ 

• ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วย

งานที่มีอ�านาจก�ากับดูแลตามกฎหมาย 

เช่น คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ส�านักงาน

คณะกรรมการก� ากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เป็นต้น

• ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาอนุมัติด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

ให้เป็นทีเ่ข้าใจร่วมกนัและมผีลในทางปฏบิตัิ

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ�าปีของกรรมการรายบุคคล

5.3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้ก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการ

บริษทัล่วงหน้าในช่วงต้นปี โดยมกีารประชมุ

เดือนละ 1 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 

และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะ

คราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

จะร่วมกันพิจารณาเลือกวาระประชุมตาม

ความส�าคัญและความจ�าเป็น กรรมการ

คนอื่นสามารถเสนอวาระประชุม หรือขอ

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้

จากเลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัท

จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการ

ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้

กรรมการทกุคนล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ เพือ่

ให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิด

เห็นได้ โดยเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการ

จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 

และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการ

รับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

ให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจ

สอบได้ โดยการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทแต่ละคร้ังใช้เวลา ประมาณ 3-4 

ชั่วโมง และประธานกรรมการบริษัทจะเป็น

ผู้สนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ 

อย่างโปร่งใส และจัดสรรเวลาอย่างเพียง

พอแก่ผู้บริหารในการน�าเสนอรายละเอียด 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่าง

ถี่ถ้วน รอบคอบ และแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ในช่วงเวลา

ก่อนเร่ิมการประชมุ กรรมการท่ีมใิช่ผูบ้ริหาร

สามารถร่วมหารือ ประชุมระหว่างกันอย่าง

อิสระตามความจ�าเป็น โดยไม่มีกรรมการที่

เป็นฝ่ายบริหาร

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการ

ประชมุตามวาระปกต ิ12 ครัง้ วาระพเิศษ 1 

ครัง้ รวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ คณะกรรมการตรวจ

สอบมีการประชุม 6 คร้ัง คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งมกีารประชมุ 5 คร้ัง คณะ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ

บาลมีการประชุม 6 ครั้ง โดยรายละเอียด

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ

ท่าน มีดังนี้ 

การเขารวมประชุมของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา

 (รวม 13 ครั้ง)  (รวม 6 ครั้ง) บริหารความเสี่ยง คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 (รวม 5 ครั้ง)  (รวม 6 ครั้ง)

1. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม 13/13 - - -

2. ดร.อรนุช  สูงสวาง (1) 12/13 6/6 4/4 -

3. นายชนินทร  รุนสําราญ (2) 4/4 2/2 1/1 -

4. นายวิรัติ  รัตนาภรณ 13/13 6/6 - 6/6

5. นายเพิ่มพูน  ไกรฤกษ (3) 8/9 3/4 - -

6. นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา 9/13 - - 6/6

7. นางสาวพรรณพร  คงยิ่งยง (4) 12/13 - - 6/6

8. นายรุงเรือง  สุขเกิดกิจพิบูลย (5) 13/13 - 5/5 -

9. นายสมิทธ  พนมยงค (6) 8/9 - 4/4 -

10. นายจิรวุฒิ  บุญศิริ 13/13 - - -

หมายเหตุ :

(1) ดร.อรนุช สูงสวาง ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) นายชนินทร  รุนสําราญ ครบวาระวันท่ี 25 เมษายน 2556 และมีความประสงคไมขอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก 

(3) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ

(4) นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ใหดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

(5) นายรุงเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(6) นายสมิทธ พนมยงค ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ใหดํารงตําแหนงกรรการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ
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5.4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู ้

จัดการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ทุกปีในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผล

การปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยเลขานุการ

บริษทัได้รายงานสรปุผลการประเมนิต่อคณะ

กรรมการบริษัท เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส�าหรับ

พัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัททั้งคณะ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป

ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีนอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมิน

ผลงานประจ�าปีของกรรมการผู้จัดการ ใน

ฐานะผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัฯ ด้วยเช่นกนั

5.5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้

บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดเผย

จ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้

บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์ของพระ

ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎ

ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ

ที่ก�ากับดูแล รวมถึงเปิดเผยในรายงาน

ประจ�าปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท

และผู ้บริหารอย่างเป็นธรรมและสมเหตุ

สมผล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสม

และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับ

ผิดชอบของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

พิจารณาถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ ่มธุรกิจ

เดียวกัน กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมาย

หน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับ

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตาม โดยการก�าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะผ่าน

การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ค่า

ตอบแทน และบรรษัทภิบาล และน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ รายละเอียดค่า

ตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนผู้

บริหารประจ�าปี 2556 มีดังนี้

5.5.1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

5.5.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทน

ที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เบี้ย

ประชุมกรรมการ และค่าบ�าเหน็จจากผล

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปีที่

ล่วงมาแล้ว โดยในปี 2556 มีค่าเบี้ยประชมุ

คณะกรรมการบริษัททุกคณะเป็นเงินรวม 

2,257,500 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ งด

จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น

ควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่าย

ค่าบ�าเหน็จกรรมการ ดังแสดงรายละเอียด

ไว้ในตารางค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคล 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

รายละเอียดเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ

ชุดย่อยแต่ละต�าแหน่งในปี 2556 มีดังนี้

หมายเหตุ  การจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการทุกคณะจะเป็นการจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)

37,500

25,000

19,000

25,000

19,000

20,000

15,000

20,000

15,000

• ประธาน

• รองประธาน

• กรรมการ

• ประธาน

• กรรมการ

• ประธาน

• กรรมการ

• ประธาน

• กรรมการ

รายละเอียดเบี้ยประชุม

ของคณะกรรมการชุด

ย่อยแต่ละต�าแหน่งในปี 

2556 มีดังนี้

ส�าหรับปี 2556 สรุปค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

รวมทั้งสิ้น 2,257,500 บาท ดังนี้

• คณะกรรมการบริษัท ประชุม 13 ครั้ง มีเบี้ยประชุม 1,608,500 บาท

• คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 6 ครั้ง มีเบี้ยประชุม 359,000 บาท

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุม 5 ครั้ง มีเบี้ยประชุม 80,000 บาท โดยไม่มีเบี้ยประชุม

กรรมการให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาจากฝ่ายจัดการ

• คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ประชมุ 6 ครัง้ มีเบี้ยประชุม 210,000 บาท
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5.5.1.1 ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

5.5.1. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

ระดบัสงู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จ�านวน 

21 คน มีค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นเงิน

เดอืนและค่าแรง โบนสั และต้นทนุบ�าเหนจ็

บ�านาญ เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 113,648,239 

บาท ดังรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 26 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณา

ค่าตอบแทนผู้บริหารโดยถือปฏิบัติตาม

นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

บรษัิทก�าหนด พิจารณาถึงผลการด�าเนินงาน

และความสามารถในการจ่ายผลตอบแทน

ของบริษัทฯ สภาวะของตลาดแรงงานโดย

รวมของธุรกิจ ผลประเมินการปฏิบัติงาน

ประจ�าปีรายบคุคล ซึง่คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

5.6. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้

บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัทฯ เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เป็นอย่างดี โดยกรรมการส่วนใหญ่ของ 

บริษัทฯ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ

เป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร 

Chairman หลักสูตร Directors Certifica-

tion Program (DCP) หลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) และ

หลักสูตร Audit Committee Program 

(ACP) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กรรมการและ

ผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหรืออบรมหลักสูตร

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตักิารหน้าที ่หรอื

เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่

เกีย่วข้องกบับทบาทหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย

เมื่อบริษัทฯ มีกรรมการใหม่ กรรมการ

ผู้จัดการจะน�าเสนอและบรรยายสรุปให้

แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดย

เลขานุการบริษทัได้จดัเตรยีมเอกสารส�าหรบั

กรรมการใหม่ ดังนี้

• หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของ

บริษัท

• รายงานประจ�าปี (ล่าสุด)

• ลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ แผน

กลยุทธ์และแผนด�าเนินงานที่ส�าคัญ

• ระเบียบข้อบังคับของทางราชการต่างๆ 

ที่กรรมการของบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ 

• คู่มอืกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยเนือ้หา

ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

   -อ�านาจอนุมัติ

   -นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ

    คณะกรรมการบริษัท

   -บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ

   กรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

   ชุดย่อย

   - ข้อห้ามการกระท�าของกรรมการบริษัท

   ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.7. การควบคมุและตรวจสอบภายใน และ

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมและ

ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

การบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ

บรษิทัได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเมินความเพียงพอและความเหมาะ

สมของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
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ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการควบคมุ

ดูแล ตามแบบประเมนิของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและให้ความ

เห็นเป็นประจ�าทุกปี 

5.7.1. รายงานการประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้

ประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน โดยสรุปสาระส�าคัญได้ 5 

ส่วน ดังนี้

1) องค์กรและสภาพแวดล้อม

ผู ้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและ

ตระหนักถึงความจ�าเป็นของระบบการ

ควบคุมภายใน โดยดูแลให้บริษัทฯ มีการ

ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจน

และวดัผลได้ รวมทัง้มกีารทบทวนเป้าหมาย

การปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรและ

สภาพแวดล้อม ทีช่่วยให้ฝ่ายบรหิารสามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความ

ส�าคญักบัการมศีลีธรรม จรรยาบรรณ ความ

ซื่อสัตย์ และมีการด�าเนินการตามแต่ละ

กรณีหากพบว่ามีบุคลากรประพฤติปฏิบัติ

ไม่เหมาะสม โดยก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรในระเบียบและสวัสดิการต่างๆ ของ

พนกังาน ระบแุยกเป็นรายละเอยีดในแต่ละ

เรื่อง เผยแพร่ไว้ ใน Intranet

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ 

โดยรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนท�าให้

การควบคมุภายในเพยีงพอ เกดิประสทิธผิล 

เช่น

• บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กรและ

สายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม มี

การก�าหนดอ�านาจหน้าที่และความรับผิด

ชอบเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกคน

ทราบถึงบทบาท อ�านาจ หน้าที่ และความ

รับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ความ

รับผิดชอบของตน

• บริษัทฯ ได้วิเคราะห์พื้นฐานความรู ้

ทางการศึกษา และทักษะที่จ�าเป็นในการ

ปฏบิตังิาน และประเมนิความรูค้วามช�านาญ

ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 

ทกัษะ และความสามารถในการปฏบิตังิานที่

ได้รบัมอบหมาย และตามลกัษณะงาน (Job 

description) แต่ละต�าแหน่ง

• บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและวิธีบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัด

เลือก การฝึกอบรม การเลื่อนต�าแหน่ง การ

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น ตาม

ระเบียบและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

• ในปี 2556 หน่วยงานตรวจสอบ ได้ตรวจ

สอบการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ 

ของบริษัทฯ 

2) การบริหารความเสี่ยง

บรษัิทฯ มหีน่วยงานท่ีดแูลรับผดิชอบในการ

ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมี

การประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ท้ังจาก

ภายนอกและภายในบรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอ 

โดยเฉพาะปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระ

ทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการ

จัดท�าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของบริษัทฯ และ

กลุ่มงานหลัก และมีการก�าหนดมาตรการ

ติดตาม รวมทั้งแนวทางแก้ไข เพื่อควบคุม

และลดความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนมีการ

จัดท�าคู ่มือการบริหารความเสี่ยงในด้าน

ต่างๆ เพื่อดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

หากมเีหตกุารณ์ใดทีเ่ป็นความผดิพลาด

จากการปฏบิตังิานซีง่อาจท�าให้มคีวามเสีย่ง

เพิ่มขึ้น บริษัทฯก�าหนดให้บันทึกข้อมูลไว้

ในระบบรายงานความผิดพลาดที่เกิดจาก

การปฏิบัติงาน (Incident report) โดย

เก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลความเสียหาย 

(Loss database) ซึ่งหน่วยงานก�ากับการ

ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ตรวจสอบและแจ้งข่าว

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัทฯ ให้

พนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อเรียนรู้และ

ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบที่มี

ความเป็นอิสระ ท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบ

การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และ

รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นประจ�าอย่างน้อยทุกไตรมาส

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงองค ์กร โดยมีคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่ก�ากับ

ดูแลและก�าหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการ

บริหารจัดการในภาพรวม โดยครอบคลุม

ถึงการบริหารความเสี่ยงในด้านการลงทุน 

ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสภาพคล่อง ด้าน

รบัประกนัภยั ด้านชือ่เสยีงของบรษิทัฯ และ

ความเสี่ยงส�าคัญอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่มั่นใจ

ว่าเมื่อน�าไปปฏิบัติแล้วเกิดผลส�าเร็จตาม

ที่ฝ่ายบริหารก�าหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการ

ควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยง

ทีอ่าจจะเกิดขึน้ในการปฏบิติังาน เพ่ือให้เกดิ

ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์

การควบคุมภายในด้านการบริหาร 

บริษัทฯ ก�าหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์

ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อ

ความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การ

ด�าเนนิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ นอกจาก

น้ีได้มีการก�าหนดกระบวนการท�างานและมี

การติดตามผล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ

มาตรฐานที่ก�าหนด

การควบคุมภายในด้านการเงินการ

บัญชี บริษัทฯ มีการควบคุมภายในเกี่ยว

กับการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่

ก�าหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง

และสม�่าเสมอ

การควบคุมภายในด ้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อ

ให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตาม

ที่ก�าหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม

และเป็นธรรม มีการก�าหนดหน้าที่ความรับ

ผดิชอบ มาตรฐานการปฏบัิตงิาน และมกีาร

ติดตามผลอย่างชัดเจน

ในภาพรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมควบคุม

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยก�าหนด

ให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลาย

ลักษณ์อักษร ระบุการด�าเนินงานในส่วนที่

มีความเสี่ยงส�าคัญและก�าหนดกลไกในการ

ควบคุมเพ่ือป้องกันและลดข้อผิดพลาด 

มีการสอบทานรายงานทางการเงินและ

รายงานผลการด�าเนินงานที่มิใช่ทางการ

เงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ

กรรมการบริษัท

 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยว

เนือ่งกบัการปฏบิตังิาน การรายงานทางการ

เงินและการด�าเนินงาน การปฏิบัติตาม

นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ ใน

การควบคุมการด�าเนินการขององค์กร รวม

ทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากภายนอก

องค์กรมีการส่ือสารไปยังผู้บริหารและผู้ ใช้

ภายในองค์กรในรปูแบบทีช่่วยให้ผูร้บัข้อมลู

ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจาก

นี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่

ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่อย่างถูกต้อง และ

ได้ใช้นโยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีีเ่ป็น

ทีย่อมรบักนัทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะ

ธุรกิจของบริษัทฯ

5) ระบบการติดตาม

บริษทัฯ มกีารตดิตามประเมนิผลการควบคมุ

ภายใน และประเมนิคณุภาพการปฏบิตังิาน 

โดยก�าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการ

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

ปฏบิตังิานตามปกตขิองบรษิทัฯ โดยมหีน่วย

งานตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ ท�าหน้าที่

ตรวจสอบระบบการปฏบิตังิานของทกุหน่วย

งาน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา หากประสบ

ปัญหาหรือมีข้อบกพร่องต่างๆ เกิดขึ้น 

สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และได้จัด

ท�ารายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการ

บริษัทได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

โดยรวมคณะกรรมการบริษัท (โดย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว) มี

ความเห็นว่า “บริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอและ

เหมาะกับลักษณะของธุรกิจ ครอบคลุมทั้ง 

5 ส่วน โดยมีโครงสร้างองค์กรและสภาพ

แวดล้อมที่ดี เอื้อต่อระบบควบคุมภายใน 

และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

และสม�่าเสมอ ตลอดจนมีมาตรการควบคุม

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและระบบ

การควบคุมภายในเกี่ยวกับการท�าธุรกรรม

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง

เพียงพอ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องของระบบ

การควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงิน และการน�าองค์กรไป

สูเ่ป้าหมายและบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีก�าหนด

ไว้” นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้

ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ฝ่ายจดัการ ด�าเนนิ

การพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ

เนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี

5.7.2. การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่

มีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ โดยมีประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหัวหน้าผู ้บริหารงานตรวจ

สอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบท�าหน้าที่

ตรวจสอบการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึง

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ผู้ก�ากับดูแลท่ีเป็นหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ เป ็นไปโดยสอดคล้องกับ

นโยบายและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารได้ก�าหนด

ไว้ และไม่ขัดต่อกฎหมาย อันจะน�าไปสู่

การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ 

บริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู ้สอบบัญชียังท�าหน้าท่ี

ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี และประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในขอ

งบริษัทฯ ด้วย

ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลการประเมินเกี่ยว

กับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประเมิน

โดยองค์กรภายนอก โดยพิจารณาจาก

ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ท่ีเปิดเผยต่อ

สาธารณะ ดังนี้ 

• ได้รับผลคะแนนจากการประเมินผลการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

ไทย (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies: CGR) ประจ�าปี 

2556 อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนน 90-

100 คะแนน) ซึ่งการประเมินนี้จัดขึ้นโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วม

โครงการประเมินทั้งสิ้น 526 บริษัท

• ได้รับประเมินคุณภาพการจัดการประชุม

สามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2556 (Annual 

General Meeting: AGM) อยู่ในระดับ 

“ดีเยี่ยม” โดยเป็น 1 ใน 222 บริษัทที่ได้

คะแนนในช่วง 90-99 คะแนน จากบริษัท

จดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิ้น 475 

บริษัท การประเมินน้ีจัดข้ึนโดยสมาคมส่ง

เสริมผู้ลงทุนไทย 
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รายการระหว่างกัน 014

ส�าหรับรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ คณะ

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาให้ความเหน็

รายงานสรุปธุรกรรมดังกล่าว และรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษทัรบัทราบ โดยบรษิทัฯ 

ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของรายการ

ระหว่างกันอย่างละเอียดไว้ ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจ�าปี และในงบการ

เงนิรายไตรมาสอย่างเคร่งครดั ซึง่ข้อมลูดงั

กล่าวเป็นธุรกรรมในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

• ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของรายการ

ที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลและ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 รวมถึงลักษณะความสัมพันธ์ ไว้ ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

บริษทัฯ มสีนิทรัพย์ หนีส้นิ รายได้และค่า

ใช้จ่ายส่วนหนึง่เป็นรายการทีเ่กดิกบับรษิทัที่

เกีย่วข้องกนั ซึง่อาจเกีย่วข้องกนัโดยการถอื

หุน้ หรอืการมผีูถ้อืหุน้หรอืกรรมการบางส่วน

ร่วมกัน และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม

ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่า

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระ

ส�าคญัในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัดงักล่าว โดย

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น 

ได้แก่ ตั๋วเงิน เงินฝากธนาคาร เบี้ยประกัน

ภัย ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ ค่าสินไหม

ทดแทน ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ ค่าใช้จ่าย

ในการรบัประกนัภยัอืน่ๆ อนัเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป เป็นธุรกรรม

ทีเ่ป็นไปเพือ่สร้างผลประโยชน์สงูสดุให้เกดิ

แก่บริษัทฯ

บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกิจการที่อยู่

ภายใต้การควบคมุของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่มี

ธุรกิจอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกันหรือเป็นคู่แข่งขัน

ทางธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการกระ

ท�าหรือนโยบายในการท�ารายการทางธุรกิจ

ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

รายการระหวางกันป 2556

กิจการที่เกี่ยวของ ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ รายการที่เกี่ยวของ  จํานวนเงิน
(ลานบาท)

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย บริษัทใหญ เบี้ยประกันภัยรับ 46.78                      

เงินฝากธนาคาร 108.17                    

เบี้ยประกันภัยคางรับ 2.27                        

ดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 5.12                        

สินไหมทดแทนและคาใชจาบในการจัดการสินไหมทดแทน 2.40                        

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 1.15                        

คาจางและคาบําเหน็จ 589.57                    

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 339.34                    

คาธรรมเนียมธนาคาร 28.17                      

คาโฆษณา 50.01                      

คาธรรมเนียมรับฝากทรัพยสิน 0.45                        

คาจางและคาบําเหน็จคางจาย 67.72                      

คาใชจายในการรับประกันภัยคางจาย 38.12                      

คาธรรมเนียมธนาคารคางจาย 1.23                        

บริษัท หลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย บริษัทยอย เบี้ยประกันภัยรับ 0.12                        

ของบริษัทใหญ สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป 0.06                        

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 0.00                        

บริษัท มหิศร จํากัด อสังหาริมทรัพย ของบริษัทใหญ เบี้ยประกันภัยรับ 0.01                        

ธุรกิจพัฒนา บริษัทยอย สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป 0.02                        

บริษัท สยามพิธิวัฒน จํากัด ธุรกิจบริการ บริษัทยอย เบี้ยประกันภัยรับ 0.86                        

ของบริษัทใหญ สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป 0.90                        

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 0.19                        

บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ธุรกิจประกันชีวิต บริษัทยอย คาเบี้ยประกันชีวิต 1.14                        

ของบริษัทใหญ เบี้ยประกันภัยรับ 0.40                        

สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป 0.16                        

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 0.08                        

บริษัท บริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด บริหารสินทรัพย บริษัทยอย เบี้ยประกันภัยรับ 0.11                        

ของบริษัทใหญ

บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด จัดการลงทุน บริษัทยอย คาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนสวนบุคคล 7.87                        

ของบริษัทใหญ คาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนสวนบุคคลคางจาย 0.64                        

คาธรรมเนียมรับฝากทรัพยสิน 0.45                        

คาธรรมเนียมรับฝากทรัพยสินคางจาย 0.04                        

คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการกองทุนสวนบุคคล 0.01                        

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนยผึกอบรม จํากัด บริการ บริษัทยอย เบี้ยประกันภัยรับ 0.04                        

ของบริษัทใหญ สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป 0.00                        
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• ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่ช่วย

สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้

สามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าของ 

บริษัทฯ ได้ และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของ 

บริษทัฯ ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างมัน่คง 

มคีวามสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั

ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เปิดเผย

ข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี รวมทั้ง

เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงาน

คณะกรรมการก� ากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขและข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนั

ภัย (คปภ.) โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดอัน

ก่อให้เกิดกับบริษัทฯ

การลงทุนทั้งในรูปเงินฝาก หน่วยลงทุน 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และการถือหุ้นในบริษัทที่

เกี่ยวข้องกัน เป็นวิธีการบริหารการลงทุน

ของบรษิทัฯ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิความ

หลากหลายในประเภทการลงทุน และเพ่ือ

ให้  บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตอบแทนสูงสุด

จากการลงทุน

ส�าหรับด้านธุรกิจประกันภัย รายการ

ระหว่างกันที่เกิดขึ้น เช่น เบี้ยประกันภัย

รับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างค่าบ�าเหน็จ 

และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยนั้น เป็น

ไปตามลักษณะและวิธีปฏิบัติในการด�าเนิน

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจ

การรบัประกนัภยั ซึง่แต่ละบรษิทัประกนัภยั

มุ่งขยายธุรกิจผ่านคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรทาง

ธุรกิจ ส�าหรับกรณีที่มีการเรียกร้องสินไหม 

บริษทัฯ มกีระบวนการพจิารณาสนิไหมทีเ่ป็น

มาตรฐาน ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการให้

บริการแก่ลูกค้าทุกรายของบริษัทฯ

• ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ

ระหว่างกัน

การด�าเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่า

จะเป็นการรับงานประกันภัย การพิจารณา

ฝากเงิน การลงทุน ฯลฯ จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ คณะกรรมการลงทุน ตามวงเงินท่ี

บริษัทฯ ก�าหนด และอยู่ภายใต้เงื่อนไข

ปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจตามปกติและ

เง่ือนไขการค้าทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 

ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นไปตามข้อ

ก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�า

รายการเกีย่วโยงและการได้มาหรอืจ�าหน่าย

ทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ ตามหลักการ

บัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

• นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการ

ระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันระหว่าง 

บริษัทฯ กับบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท

ร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งท่ีเกิด

ขึ้นในอนาคต จะมีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไป

ภายใต้ขอบเขตลักษณะปกติของธุรกิจ โดย

บริษัทฯ จะด�าเนินการด้วยความถูกต้อง 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันยัง

อาจมีอยู่ในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ ยังคง

มุ่งขยายฐานลูกค้าทั้งลูกค้ารายย่อยและ

นิติบุคคลเพิ่มขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นการลงทุน

เพือ่ให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนสงูสดุ

ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คือ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ และกิจการที่อยู่ภาย

ใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ ต่างเป็น

กจิการหน่ึงๆ ทีส่ามารถตอบสนองให้บรษิทัฯ 

สามารถด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่

บริษัทฯ ตั้งไว้ได้ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลังรอบระยะ

เวลาบัญชีปี 2556 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ว่าได้เข้าท�าสัญญาแบบ

มีเง่ือนไขที่จะต้องท�าให้ครบถ้วนก่อน เพื่อ

เสนอแผนการขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่

กลุ่มผู้สนใจ ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการแล้ว

เสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ตามราย

ละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 

36 ดังนั้น รายการระหว่างกันของบริษัทฯ 

กับผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะแจ้งความคืบ

หน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย
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พรรณทิพย์ กุลสันติธ�ารงค์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4208

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

30 มกราคม 2557

งบการเงิน 015 สอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความ

เสี่ยงจาก การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการ

เงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ ประเมินความเสี่ยงดัง

กล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการ 

น�าเสนองบการเงินโดย ถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจ

สอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ แสดงความ

เหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถงึการ

ประเมนิความเหมาะสมของ นโยบายการบญัชีทีผู้่บรหิารใช้และความสมเหตสุม

ผลของประมาณการทางบญัชีทีจ่ดัท�าขึน้โดยผู้บรหิาร รวมทัง้การประเมนิการน�า

เสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่

ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ ข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยพาณิชย์ 

สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนิน 

งานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส�าคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยจ�ากดั 

(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ

กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วย

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกู

ต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ

การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน

ที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผล

การตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง 

วางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบ

การเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อ ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบ

บัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผย ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้อมูลทั่วไป   

ประเภทของธุรกิจ  ประกันวินาศภัยทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน    1,114,452,155 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว  1,114,452,155 บาท

ส�านักงานใหญ่ : กรุงเทพฯ

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

เลขที ่2/4 อาคารไทยพาณชิย์สามคัคปีระกนัภยั ชัน้ 12 โครง

การนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต

 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0-2555-9100    

โทรสาร : 0-2955-0205

E-mail : scsmg@scsmg.co.th

Website : http://www.scsmg.co.th

รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง 

โทรศัพท์ : 02-640-4500

ภาคเหนือ

สาขาเชียงใหม่

ผู้จัดการสาขา : นางสาวธัญญลักษณ์  ค�าขา 

เลขที่ 264/6 ถนนมหิดล ต�าบลป่าแดด อ�าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 0-5328-1213-4, 0-5320-1434-6  

โทรสาร : 0-5328-1215

จังหวดัที่ดแูล : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล�าพนู ล�าปาง แพร่ นา่น 

พะเยา แม่ฮ่องสอน

E-mail :  chiangmai@scsmg.co.th

สาขาพิษณุโลก

ผู้จัดการสาขา : นางสาวบุญยรัตน์  วุฒิศรีเสถียรกุล 

เลขที ่5/12-13 หมู ่5 ถนนสงิหวฒัน์ ต�าบลบ้านคลอง อ�าเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5524-2522-4    

โทรสาร  : 0-5524-2521

จังหวัดที่ดูแล : พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์ ชัยนาท 

ก�าแพงเพชร ตาก พิจิตร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์

 E-mail : pitsanuloke@scsmg.co.th

 

ภาคกลาง

สาขานครปฐม

ผู้จัดการสาขา : นางสาวสุรีย์  บรรลือเดช 

เลขที่ 77/7-8 ถนนมาลัยแมน  ต�าบลล�าพยา อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 0-3427-3038-9    

โทรสาร :  0-3421-8741

จังหวัดท่ีดูแล : นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี

E-mail : nakhonpathom@scsmg.co.th

สาขาลพบุรี

ผู้จัดการสาขา : นายฐากูร  นาคทอง

เลขที่ 256/10-11 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ต�าบลท่าศาลา 

อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 0-3661-3473-4    

โทรสาร : 0-3662-6341

จังหวัดที่ดูแล : ลพบุรี สระบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง 

นครนายก

E-mail : lopburi@scsmg.co.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาขอนแก่น

ผู้จัดการสาขา : นายสราวุฒิ  วงษ์จารย์

เลขที่ 381/50 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอ

เมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000 

โทรศัพท์ : 0-4327-1681-3    

โทรสาร : 0-4327-1684

จังหวัดที่ดูแล : ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

หนองบัวล�าภู เลย

E-mail : khonkaen@scsmg.co.th

สาขานครราชสีมา

ผู้จัดการสาขา : นายชัชวาลย์  กมลศิริประเสริฐ

เลขที่ 751/17 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0-4434-2634-5    

โทรสาร : 0-4434-2633

จังหวัดที่ดูแล : นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

E-mail : korat@scsmg.co.th

สาขาอุดรธานี

ผู้จัดการสาขา : นางสาวพูนทรัพย์  เชิดสูงเนิน 

เลขที่ 220/2-3 หมู่ 8 ถนนอุดร-หนองคาย ต�าบลหมูม่น 

อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4232-5641-3    

โทรสาร  : 0-4232-5640

จังหวัดที่ดูแล : อุดรธานี สกลนคร  หนองคาย  นครพนม  

บึงกาฬ

E-mail : udon@scsmg.co.th

สาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการสาขา : นายอรรถพล  เนตรวงษ์ 

เลขที ่48/1 หมูท่ี ่23  ต�าบลมะขามใหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 0-4528-4441-2, 0-4526-2849  

โทรสาร  : 0-4528-4443

จังหวัดที่ดูแล : อุบลราชธานี ยโสธร อ�านาจเจริญ ศรีสะเกษ 

มุกดาหาร

E-mail : ubon@scsmg.co.th

สาขาตลาดสระทอง (ร้อยเอ็ด)

ผู้จัดการสาขา : นายณตดล  ฤาทรัพย์

เลขที่ 33 ชั้น 3 ถนนหายโศรก ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 0-4351-4868-9    

โทรสาร  : 0-4351-4870

จังหวัดที่ดูแล : ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร

E-mail : taladsatong_roiet@scsmg.co.th 

สาขาคลองรั้ง (ปราจีนบุรี)

ผู้จัดการสาขา : นายภัทรพล  จงสมจิตด�ารง

เลขที ่259 ช้ัน 2 หมูท่ี ่10 ถนนฉะเชงิเทรา-กบินทร์บุร ีต�าบล

ท่าตูม อ�าเภอศรีมหาโพธิ

จังหวัดปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์ : 0-3720-8210-1    

โทรสาร  : 0-3720-8209

จังหวัดที่ดูแล : ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา

E-mail : khlongrang_simahaphot@scsmg.co.th

ภาคตะวันออก

สาขาพัทยา

ผู้จัดการสาขา : นายแสงสูรย์  พัฒนกุล

เลขที่ 206/108 โครงการเคียงทะเล ถนนพัทยากลาง ต�าบล

หนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

โทรศัพท์ : 0-3842-6801-3    

โทรสาร  : 0-3842-7220

จังหวัดที่ดูแล : ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด 

สระแก้ว ปราจีนบุรี

E-mail : pattaya@scsmg.co.th

ภาคใต้

สาขาสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการสาขา : นายชัยยุทธ  พรหมเพชร

เลขที่ 244/15 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต�าบลมะขามเตี้ย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 0-7721-8970, 0-7721-9031, 0-7721-9070 

โทรสาร : 0-7721-8361, 0-7721-9044

จงัหวดัทีด่แูล : สรุาษฎร์ธาน ีนครศรธีรรมราช ชมุพร ระนอง

E-mail :  surat@scsmg.co.th

016
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สาขาหาดใหญ่

ผู้จัดการสาขา : นายไพบูลย์  สิริกุลธนทรัพย์ 

เลขที่ 577 และ 579 ถนนศุภสารรังสรรค์ ต�าบลหาดใหญ่ 

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7436-4782-3, 0-7436-5546-7   

โทรสาร : 0-7436-4784

จังหวัดที่ดูแล : สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล 

พัทลุง ตรัง

E-mail : hatyai@scsmg.co.th

สาขาภูเก็ต

ผู้จัดการสาขา : นายเอกวุฒิ ใจผ่อง 

เลขที่ 17 ซอย 3 ถนนพัฒนา ต�าบลตลาดเหนือ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 0-7625-6841-3    

โทรสาร : 0-7625-6844

จังหวัดที่ดูแล : ภูเก็ต พังงา กระบี่

E-mail : phuket@scsmg.co.th

สาขาหัวหิน

ผู้จัดการสาขา : นายอัศวิน  จินดาอนันต์ยศ

เลขที ่60/29  ซอยหมูบ้่านบ่อฝ้าย ต�าบลหวัหนิ อ�าเภอหวัหนิ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 0-3252-0360-1    

โทรสาร : 0-3252-0362

จังหวัดที่ดูแล : เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

E-mail : huahin@scsmg.co.th

สาขาตลาดหัวอิฐ (นครศรีธรรมราช)

ผู้จัดการสาขา : นายกณวัฒน์  ส่งเสริม

เลขที ่96/6 ถนนกะโรม ต�าบลโพธิเ์สดจ็ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 0-7534-4720-1    

โทรสาร : 0-7534-4722

จังหวัดที่ดูแล : นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง

E-mail : talathuait_nakhonsithammarat@scsmg.co.th 

โครงสร้างการถือครองหุ้น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วรวม 222,890,431 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 

รวมมูลค่า 1,114,452,155 บาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ปี 2556 บรษิทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชีของบรษิทั คอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจ�ากดั รวมค่าตอบแทน

จากการสอบบัญชีเป็นเงินจ�านวน 2,040,000 บาท  ประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี   1.520,000 บาท

ค่าบริการอื่น       520,000 บาท

นโยบายการจ่ายปันผล 

คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายทีจ่ะเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ให้พจิารณาจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหุ้นในแต่ละปี ในอตัรา

ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของก�าไรสุทธิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จ�านวนหุ้น สัดส่วน

(ร้อยละ)

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

2. GEARWAY HOLDINGS LIMITED

3. บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

4. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE

   LTD-UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG

5. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

6. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

7. นางสาวอัชพิมพ์ อรุณลักษณ์

8. นางฑาภา ชัยกิตติศิลป์

9. นายณรงค์ชัย นิลก�าแหง

10. นายนันทวัฒน์ เดชสกุลชัยพัฒน์

   ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 

ยอดรวม

135,660,824

31,036,637

4,985,015

3,462,954

2,200,000

1,286,662

1,284,054

1,132,940

1,035,238

1,030,934

39,775,182

222,890,431

60.86

13.92

2.24

1.55

0.99

0.58

0.58

0.51

0.46

0.46

17.85

100.00
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นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2000, 0-2229-2800  โทรสาร  : 0-2654-5427

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48-51 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2677-2000    โทรสาร : 0-2677-2222

ธนาคารพาณิชย์ที่ติดต่อประจ�า

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน

เลขที่ 66/7 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2589-2375-8    โทรสาร  : 0-2591-5190

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางเขน

1436/10-13 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2513-2758-9, 0-2513-5383  โทรสาร  : 0-2513-0258

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�านักงานใหญ่

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ : 0-2645-9000    โทรสาร  : 0-2645-9001

ชื่อและสถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่น
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