
ด�วยความตั้งใจจรง และยึดม่ันในปรัชญาของ
“การให�”

กรุงเทพประกันชวตภูมิใจท่ีได�ร�วมสร�างความมั่นคง ให�ชวตที่อิสระ
และมอบแต�ส่ิงท่ีดีที่สุด

เพ่ือความสุขท่ีมากกว�าของคุณ

Bangkok Life Assurance PCL. is determined
to be a leading life insurance company and 
financial institution, focusing on security and

service excellence through quality distribution, management
systems and an adherence to a
professtional code of conduct.
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ตลอดป�ทีผ่�านมา บรษัท กรุงเทพประกนัชวต  จํากดั 
(มหาชน) ได�พัฒนาระบบการทํางานด�านการดําเนินงาน
กรมธรรม�สามัญ ในสายประกันชวต และประกันกลุ�ม 
สู�สาขาภูมิภาคอย�างต�อเนื่อง เพ่ือมาตรฐานการได�รับ  
ISO 9001:2008 จาก International Certification Ltd.,  
Auckland New Zealand (ICL)   

พัฒนาอย�างต�อเนื่อง
สู�มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

All through 2010, Bangkok Life Assurance PCL. has 
implemented procedures to improve management of 
life insurance (ordinary life as well as group policies) 
operations at its provincial branches to obtain the 
ISO 9001:2008 certification of International Certification
Ltd. (ICL), based in Auckland, New Zealand.

Continuous Improvement 
of Quality Standards (ISO 9001:2008)
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สาขา พิษณุโลก

สาขา ขอนแก�น

สาขา ภูเก็ต

สาขา นครสวรรค�

สาขา ชลบุรี

ในป� 2553 สาขาของบรษัทฯ ได�ผ�านการรบัรอง
เพ่ิมอีก 5 สาขา ได�แก� สาขาชลบุร สาขาขอนแก�น  
สาขาพิษณุโลก สาขานครสวรรค� สาขาภูเก็ต และ
ยังคงพัฒนาสาขาอ่ืนๆ อย�างต�อเน่ืองเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการให�บรการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
ต�อไป 

In 2010, five branches in Chonburi, Khon 
Kaen, Pitsanuloke, Nakorn Sawan and Phuket 
were added to the company’s numerous 
branches that have been awarded the quality 
standards certification. The Company continues 
to improve operating standards to be on par 
with ISO 9001:2008 at its other branches. 
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รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด�นแห�งชาติ
Thailand National Quality Awards (TNQA)

บรษัทฯ มีความมุ�งมั่นท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตัวแทนให�สามารถบรการลูกค�าได�อย�างมีประสิทธภาพ
อยู�ตลอดเวลา รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด�นแห�งชาติ (TNQA) เป�นรางวัลท่ีสมาคมประกันชวตไทยได�พิจารณา
มอบให�แก�ตัวแทนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด�นเข�ามาตรฐานตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด เพ่ือแสดงถึงความสามารถ
ในการให�บรการที่ ดีตามหลักวชาชพแก�ลูกค�า ในป� 2553 กรุงเทพประกันชวต มีตัวแทนท่ีได�รับรางวัล
ตัวแทนคุณภาพดีเด�นแห�งชาติ (TNQA) จํานวน 348 คน เ พ่ิมข้นจากป�ที่ผ�านมา 35% และเป�นบรษัท
ประกันชวตที่มีจํานวนตัวแทนคุณภาพดีเด�นแห�งชาติมากเป�นลําดับท่ี 4 ของประเทศ 

Developing the capability of sales agents has been an ongoing quest of Bangkok Life Assurance to 
effectively serve customers. Thailand National Quality Awards, presented annually, recognizes the 
achievements of life insurance sales agents in outstanding performance and professionalism in customer
service. In 2010, as many as 348 sales agents were awarded the Thailand National Quality Awards,
which is a 35% increase from the preceding year, and Bangkok Life Assurance ranked fourth among 
life insurance companies in Thailand which received the most awards. 
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นอกจากการพัฒนาตัวแทนให�มีคุณภาพ
แล�วบรษัทฯ ยังได�พัฒนาตัวแทนไปสู�การ
เป�นท่ีปรกษาทางการเงนซ่งจะสามารถให�
บรการด�านผลิตภัณฑ�ทางการเงนแก�ลูกค�าได�
อย�างครบวงจรด�วย

โดยในป� 2553 บรษัทฯ มีตัวแทนท่ีเป�น
ที่ปรกษาทางการเงน จํานวน 83 คน บรษัทฯ
ยงัคงมเีป�าหมายทีจ่ะเพ่ิมจํานวนตวัแทนคุณภาพ
ดี เด�น แห�งชาติ และตัวแทนท่ี เป�น ท่ีปรกษา
ทางการเงน อย�างต�อเนื่องทุกๆ ป�

ตัวแทนคุณภาพดีเด�นแห�งชาติ (TNQA)  ของกรุงเทพประกันชีวิต  2 ท�าน 

ได�รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบ

ธรุกจิประกันภยั (คปภ.)  ให�เป�นตวัแทนประกันชวีติคณุภาพดีเด�นประจาํป�   ซ่ึงเป�น 
2 ใน 5 ท�านของประเทศ ได�แก� คุณสุวรรณี แจ�มสว�าง  และคุณอิทธิพล  ลวดเงิน

Miss Suwannee  Jamsavang and Mr.Ittipol Luadngoen of Bangkok Life 

Assurance are two of only five presented the Agent of the Year award of the 

Office of Insurance Commission . All agents nationwide are eligible for the award.   

An integral part of the sales capability 
development is  upgrading sales agents to  
become consultants ably equipped to serve  
customer need  in all aspects of  financial 
products.  

In 2010, 83 sales agents were appointed
to the position of financial consultant. 
The Company is committed to increasing 
the number of Thailand National Quality 
Awards won and financial consultants 
appointed each year.
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สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�
Message from the President

ริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ได�ก�อต้ังมาประมาณ 

60 ป� ตั้งแต�ป�พ.ศ. 2494 โดยประกอบธุรกิจประกันชีวิตประมาณ 

1 ป�  ภายหลังจากนั้น ได�ดําเนินธุรกิจด�านฌาปนกิจเป�นหลัก ซ่ึงประสบ

ผลสําเร็จเป�นอย�างดี   

ต�อมาในป�พ.ศ. 2519 ด�วยวิสยัทัศน�อันกว�างไกลของคณุชนิ โสภณพนชิ

ผู�ริเริ่มก�อต้ังบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และสถาบัน

การเงินชั้นนําหลายแห�ง อาทิ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท 

กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�อีก

หลายแห�ง ได�ปรารภท่ีจะฟ��นฟูธุรกิจและวิชาชีพประกันชีวิต เนื่องจาก

เห็นโอกาสและความพร�อมของบริษัท ท่ีจะสามารถเติบโตต�อไปข�างหน�า

ได�อย�างดีและม่ันคง คุณชิน โสภณพนิช จึงได�ทาบทามเพ่ือนสนิท คือ 

คุณวัย วรรธนะกุล ผู�มากด�วยคุณวุฒิและประสบการณ� โดยช่ือของท�าน

ได�ถกูจารกึไว� ณ หอเกียรตยิศ มหาวิทยาลัยรฐัโอไฮโอ และมูลนธิกิรฟิฟ�ท 

เพ่ือการศึกษาประกันภยั สหรฐัอเมริกา ซ่ึงถอืว�าเป�นบคุคลท่ีประสบความ

สําเร็จ และทําคุณประโยชน�ให�กับสังคมส�วนรวมอย�างแท�จริงในสาขา

อาชีพท่ีตนประกอบอยู�อย�างเป�นรูปธรรม จึงได�รับมอบเหรียญพร�อมคํา

สดุดีไว�ดังนี้

Leadership  ผู�ซ่ึงมีคุณสมบัติของการเป�นผู�นํา

Enterprise ผู�ซ่ึงมีจติใจทีส่ร�างสรรค� และพัฒนาอาชีพอย�างแท�จรงิ

Innovation ผู�ซ่ึงมีนวัตกรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีทันสมัย

Integrity  ผู�ซ่ึงยดึม่ันในหลกัคณุธรรม และความซ่ือสตัย�ท่ีม่ันคง

Vision ผู�ซ่ึงมีวิสัยทัศน�ท่ีกว�างไกล

คุณชินท�านได�ขอให�คุณวัยจัดตั้งฝ�ายประกันชีวิตอย�างสมบูรณ�แบบ 

รวมท้ังจดัหาบุคลากร เพ่ือมาบริหารและดําเนนิงานในทกุด�านขององค�กร 

โดยส่ิงที่คุณวัยให�ความสําคัญเป�นอย�างมาก นอกเหนือจากการจัดต้ัง

องค�กรและการจัดการดังกล�าว ก็คือท�านได�วางรากฐาน ซ่ึงถือเป�น

เอกลกัษณ�พิเศษของบริษัท ในด�านการปลูกฝ�งปรัชญาและทัศนคติในธรุกจิ

และวิชาชีพนี ้เพ่ือก�อให�เกดิความเช่ือและศรทัธาในธรุกจิและวิชาชีพ และ

นําไปสู�ความสําเร็จอย�างแท�จริง โดยท�านได�กล�าวไว�ว�า “ความสําเร็จใน

อาชีพการประกันชีวติ จะต�องเริม่ต�นด�วยการปลูกฝ�งความเช่ือและศรัทธา

อย�างแท�จริง อันเนื่องมาจากสัจธรรมในป�ญหาชีวิตและการครองชีพท่ี

ทุกคนไม�อาจหลีกเลีย่งได� รวมถงึการยอมรับ ท่ีไม�มีสิง่อืน่ใดหรอืวิธกีารใดที่

จะช�วยแก�หรอืขจดัป�ญหาดังกล�าวได�ดเีท�าอาชีพของเรา อาชีพนีจ้งึถอืได�ว�า

เป�นอาชีพของการเป�นผู�ให�” รวมท้ังคุณวัยได�เน�นในเรื่องของทฤษฎี

ข�อแรกของการประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ท่ีทุกคนจะต�องยึดม่ัน

อยู�กับจริยธรรมและคุณธรรม ท่ีข้ึนอยู�กับความสุจริตใจอย�างย่ิง (Utmost 

Good Faith) เป�นที่ตั้ง 

บ angkok Life Assurance PCL. was established about sixty 

years ago in 1951 and operated the Life Insurance Business 

for approximately one year. After that, the company operated 

as a Fraternal society, which was very successful.

In 1976, with a great vision of Khun Chin Sophonpanich, 

a founder of Bangkok Life Assurance PCL. and many leading financial 

institutions, namely Bangkok Bank Plc., Bangkok Insurance 

Plc. and a number of associated finance and securities 

firms, announced to revitalize the life operations. He realized 

it was the right time and the company had a substantial 

capacity ready to cope with significant future growth. He then asked 

his close friend Khun Vai Vathanakul to organize the entire Life 

operation and organization including identifying and recruiting 

suitable people to organize and administer all the departments 

involved. Khun Vai’s name has been celebrated at the Insurance 

Hall of Fame, the Ohio State University and Griffith Foundation 

for Insurance education, U.S.A. The medal was awarded to him 

with the citation as being for outstanding Leadership, enterprise, 

innovation, integrity and vision, 

Besides, having established the entire organization, 

Khun Vai had a unique philosophy and attitude towards the Life 

insurance business and profession. He strongly believed that, 

“A truly successful Life insurance profession must begin 

with an innermost faith and genuine belief that every human 

being can not be immune from the uncertainties of life, such as 

unemployment, old age and disabilities due to sickness, accident or 

finally death. There is no other means to reduce the hardship or to help 

solve all these problems, better than our profession. Therefore, our 

profession is more of a giving.” He also always emphasized that we 

all must adhere to the principal of “Utmost good faith” as a priority 

in running the business. 

B
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สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�
Message from the President

The most important reason why he needed to continuously 

emphasize the above mentioned philosophy was to encourage a 

positive attitude in everyone who enters into this profession. This is 

because the path is not as rosy as one might think. However, everyone 

can be successful in this profession if he or she believes that it is:-  

“Everyone’s dream Profession…

With happiness gained by helping others

Despite facing many obstacles

Success will finally ensue

Providing a solid income for you and your family.”

Last but not least, Khun Vai had put every effort into creating

a most comprehensive training programme and syllabus 

for every level of agent, including sales and managerial 

tools so that everyone could work efficiently and effectively. 

He also had a unique way and philosophy in training for developing 

sales agents and staff so they could be very confident and proud 

in their professions. But very important to his philosophy was that 

everyone should embody a humble attitude and appearance. For 

this purpose, the first sentence in every training programme cited a 

quotation of the famous Confucius (Kong Fu-tzu). It says 

“When three men walk together, there is always something 

I can learn. Choose to follow what is good in them and correct

what is not good.” The meaning is that everyone can always

learn something from others who can serve as their teachers. 

Also, besides basic knowledge in training development, 

he continuously emphasized the need to give more input to 

widen their knowledge and experience from both the inside and 

outside, and even often linked religious studies to management. 

The ultimate goal was to develop everyone to exhibit a complete set 

of four qualities to be a really successful professional and leader. 

The four qualities are as follows:- Wisdom, know-how, personality 

development and morality. 

เหตุผลสําคัญท่ีว�า ทําไมคุณวัยต�องตอกย้ําอยู�เสมอๆ ในเรื่อง

ของปรัชญาในธุรกิจและวิชาชีพนี้ ก็ เ พ่ือให� ทุกคนมี ทัศนคติ ใน

เชิงบวกตลอดเวลา เนือ่งจากธรุกจิและวิชาชีพนี้ไม�ได�มีเส�นทางท่ีโรยด�วย

กลบีกหุลาบ และทุกท�านจะสาํเรจ็ได�ถ�าได�ถกูปลกูฝ�งอยู�ตลอดเวลาว�า นีค้อื 

“อาชีพของคนมีฝ�น…  ..

มีความสุขใจของการเป�นผู�ให�

แม�ต�องพบอุปสรรคมากมาย

สุดท�ายคือความสําเร็จ เป�นที่ยกย�อง

มีฐานะย่ังยืน และสืบทอดสู�ทายาท”

ส่ิงสุดท�าย ซ่ึงมีความสําคัญมากท่ีสุด คุณวัยได�มุ�งม่ันในทุกวิถีทาง 

เพ่ือสร�างตําราวิชาการ หลักสูตร และเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 

รวมถึงวิธีการเพื่อนําไปสู�ความสําเร็จให�กับตัวแทนและผู�บริหาร

ตัวแทนในทุกระดับ อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย�างสูงสุด

พร�อมกันนี้ คุณวัยได�สร�างเอกลักษณ�พิเศษให�กับองค�กร ใน

การฝ�กอบรมและพัฒนาตัวแทนฝ�ายขาย รวมถึงพนักงานประจํา 

เพ่ือให�เกิดความเช่ือม่ัน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ในการประกอบธุรกิจและ

วิชาชีพนี้ และท�านยังต�องการให�ทุกคน รู�จักอ�อนน�อมถ�อมตนเป�น

ท่ีตั้ง ซ่ึงถือเป�นสิ่งจําเป�น ดังจะเห็นได�ว�า ทุกครั้งที่ท�านให�วิชาการ

การฝ�กอบรม ประโยคแรกท�านจะยกเอาคํากล�าวของนักปราชญ�จีน 

ขงจ้ือ ท่ีได�กล�าวแก�ลูกศิษย�ของเขาว�า “ใน 3 คนเดินมา ย�อมมี

ครูของข�าพเจ�าอยู�ด�วยเสมอ ข�าพเจ�าเลือกข�อดีของพวกเขาเพื่อ

เอาอย�าง ดูข�อเสียเพ่ือศึกษาและปรับปรุงตัวเอง” เพ่ือคนเราทุกคน

จะได�หาส่ิงดีๆ จากผู�อ่ืน และรู�จักเรียนรู�ข�อดีข�อเสียจากผู�อ่ืนเพื่อพัฒนา

ตนเองอยู�ตลอดเวลา และในการพัฒนา นอกเหนือจากความรู�ข้ัน

พ้ืนฐานแล�ว คุณวัยท�านได�เน�นการพัฒนาเพื่อให�ทุกคนได�มีความรู�

และประสบการณ� ท้ังในองค�กรและนอกองค�กร รวมถึงการเชื่อมโยง

ไปสู�ด�านศาสนาในการบริหาร รวมอยู�ด�วยในหลายๆ ครั้ง เพ่ือเป�าหมาย

สุดท�าย ให�ทุกคนได�มีคุณสมบัติครบถ�วน 4 ประการ นั่นก็คือ 
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ภูมิป�ญญา เสริมสร�างความรู�ให�แก�ผู�ท่ีจะเข�ามาสู�กระบวนการพัฒนา

ภูมิรู�  รู�ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการ มีศิลปะในการนําไปใช� และ

 สามารถเช่ือมโยงเข�าหากันระหว�างทฤษฏีกับปฏิบัติ

ภูมิฐาน  พัฒนาทัศนคติ และบุคลิกภาพ เพ่ือช�วยในการเข�าสู�

 สังคม และสร�างสัมพันธภาพในทุกระดับช้ัน

ภูมิธรรม  ปลูกฝ�งอย�างต�อเนื่อง ในปรัชญาและทัศนคติของวิชาชีพ 

 เพ่ือให�เกิดจิตสํานึกของการให�บริการ ด�วยความสุจริตใจ

 อย�างย่ิง ถือเป�นพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ในการนําไปสู�การมี

 จริยธรรมและคุณธรรมท่ีดีงาม เป�นการสร�างความ

 ไว�วางใจและศรัทธาต�อลูกค�า และเพ่ือนร�วมงาน 

นอกเหนือจากนี้ คุณวัยยังมีวิสัยทัศน�ไว�เม่ือ 30 ป�ก�อน โดยได�

พยายามปรับฐานะตัวแทนให�เข�าสู�ระดับท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยท�าน

ได�เริ่มให�ความรู� ท้ังด�านตลาดเงินและตลาดทุนกับตัวแทน เพ่ือท่ีจะได�

ให�คําปรึกษาผู�หมายตามุ�งหวังและลูกค�า ในการจัดสรรรายได� เพ่ือให�

ตรงกับความจําเป�นและประโยชน�สูงสุด

ทุกวันนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ได�เดินตามรอยเท�าท่ีคุณวัยได�วาง

รากฐานไว� รวมถึงป�จจุบันนี้ ตัวแทนหลายท�านได�สอบผ�านใบอนุญาต 

Single License เพ่ือเป�นที่ปรึกษาทางการเงิน ในอัตราท่ีสูงอย�างต�อเนื่อง 

แต�ท่ีสําคัญยังคงไม�ลืมและยึดม่ันในพ้ืนฐานปรัชญาท่ีมีคุณค�าสําคัญใน

ธุรกิจและวิชาชีพนี้ของบริษัทมาโดยตลอด และได�พิสูจน�ให�เห็นถึงความ

สําเร็จท่ีมากย่ิงขึ้นเหนือความคาดหมาย

กรุงเทพประกันชีวิต ได�พิสูจน�ถึงความสําเร็จท่ีย่ิงใหญ� ตามวิสัยทัศน�

และภารกิจท่ีกาํหนดไว�  โดยเห็นได�จากการเติบโตท้ังปรมิาณและคุณภาพ 

ท้ังฐานะความม่ันคงทางการเงิน รวมไปถึงคุณภาพของตัวแทนและ

พนักงาน อย�างต�อเนื่องมาตลอด  

โดยภาพรวม กรุงเทพประกันชีวิต ยังคงมุ�งมั่นที่เดินตามวิสัยทัศน�ท่ี

คุณวัยได�กําหนดไว�ต�อไป นั่นก็คือ 

“เป�นองค�กรทีมี่ภาพลกัษณ� ท่ียึดถอืคณุค�าหลกัสาํคัญท่ีเข�าถงึแก�นแท�

ของธุรกิจและวิชาชีพการประกันชีวิตให�เป�นที่รู�จัก เลื่อมใส และศรัทธา

ของประชาชนท่ัวไป เป�นองค�กรที่คิดถึงคุณค�าของชีวิตของแต�ละหัวหน�า

ครอบครัวท่ีมีต�อผู�อยู�ในอุปการะ เพ่ือสร�างความน�าเช่ือถือ และเป�นท่ี

ยอมรับในอาชพีนีอ้ย�างสมบรูณ�แบบ ในการให�บรกิารได�ท่ัวถงึทกุระดบัช้ัน

ของสังคม”  ดั่งคําขวัญของบริษัท …  มั่นคง อบอุ�น ให�คุณมั่นใจ…   

His vision of even more than thirty years ago was that agents 

could raise their status to be a financial adviser. He, therefore, even 

started to train them to have knowledge in money and capital markets.

This being so that they can advise their prospects and clients 

how to allocate their funds properly according to their needs and 

for the best benefit.

Today, Bangkok Life Assurance  has followed his footsteps 

including these past few years, where we continuously raised our 

agents status to have more attaining a Single license, which has 

turned out to be a big success. They are not only selling a unit trust 

as such, but also what they have not forgotten is the basics of life 

insurance core values and the unique philosophy of Bangkok Life 

Assurance.

The entire Vision and mission of Bangkok Life Assurance 

have always proven to be a tremendous success. This can be 

demonstrated by a continuous high growth rate both of first year and 

renewal premiums along with increasing highly qualified agents and 

staff both in quality and quantity.

In conclusion, Bangkok Life Assurance’s Vision has always 

been as follows :-

“To be a unique company with an image that will distinguish 

itself as a leader in believing and adhering to the essence of

our core business and professional values. That essence being,

“Life Insurance is a Protection”, a protection of the values of life

for every family’s level of income. Therefore, the provision of

financial security for the future well-being of the spouse, children

and loved ones is our number one priority. Together with

Bangkok Life Assurance’s motto- Solid Financial Strength, Peace 

of Mind and Trustworthiness, the company will be renowned for 

its compassion and will provide the best benefits to our customers 

and the public.”

คุณชาญ วรรธนะกุล

<กรรมการผู�จัดการใหญ�>

Mr.Chan Vathanakul

<President>
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ภารกิจของบริษัท
Mission Statement

บรษัท กรุงเทพประกันชวต จํากัด (มหาชน)

มีความมุ�งมั่นท่ีจะเป�นบรษัทประกันชวต และสถาบันการเงนชั้นนําที่มุ�งเน�น
ความม่ันคงและมีความเป�นเลิศในการบรการ โดยมีระบบการจัดจําหน�าย 

และระบบการจัดการท่ีมีคุณภาพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณ

Bangkok Life Assurance PCL.

is determined to be a leading life insurance company 
and financial institution, focusing on security and service 

excellence through quality distribution, management systems 
and an adherence to a professional code of conduct.
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ข�อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 5 ป�
Five – Year  Financial  Review

หน�วย : ล�านบาท / Unit : Million Baht

รายการ / Item                         2553/2010 2552/2009  2551/2008  2550/2007  2549/2006

สินทรัพย�รวม

Total  Assets  88,746 68,340  51,482 44,410  36,608

สินทรัพย�ลงทุน

Investment  Assets 85,864 65,763    49,038 42,268  34,664

เงินสํารองประกันชีวิตและสวัสดิการสงเคราะห�

Life Insurance Policy Reserves & Fraternal Benefits               69,203  53,558      41,892 34,222  27,992

ส�วนของผู�ถือหุ�น

Shareholder’s  Equity 10,917 7,232 3,019 3,080     3,293

ทุนเรือนหุ�น

Share Capital

 • ทุนจดทะเบียน

   Registered  share  capital 1,220 1,220 1,220  1,220 1,000 

 • ทุนที่ออกจําหน�ายและชําระเต็มมูลค�าแล�ว

   Issued and paid - up share capital          1,200 1,200 1,000  1,000         1,000

ส�วนเกินมูลค�าหุ�น

Gross Written Premium on Share Capital      2,700 2,700 275 275          275

เบ้ียประกันภัยรับ

Gross Written Premiums    26,350       19,913  15,007 12,496        10,604

 • เบ้ียประกันภัยป�แรก

   First Year Premiums   9,107 6,885 4,186     3,242        2,561

 • เบ้ียประกันภัยป�ต�อไป

  Renewal Premiums                                17,243 13,028         10,821 9,254    8,043

รายได�จากการลงทุน

Investment Income  3,916  2,996 2,071  2,116 1,726

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย

Underwriting Expenses 25,071  19,954    14,843 12,483   10,595

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

Operating Expenses 1,259     1,112 965 871 716

กําไรสุทธิ

Net Income 2,797 1,186 752 770 652

กําไรต�อหุ�น (บาท)

Net Income per Share (Baht) 2.33 1.12 0.75 0.77 0.65

จํานวนหุ�นสามัญถัวเฉล่ียถ�วงน้ําหนัก (ล�านหุ�น)

Weighted Average Number of Ordinary 

Shares (Million Shares) 1,200 1,059 1,000  1,000 1,000
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เบี้ยประกันภัยรับ
Premium Income

สินทรัพย�รวม
Total Assets

เงนสํารองประกันชวตและสวัสดิการสงเคราะห�        
Life Insurance Policy Reserves
& Fraternal  Benefits       

กําไรสุทธ
Net Income

จํานวนเงนเอาประกันภัยที่มีผลบังคับ
Life Insurance in Force

ข�อมูลทางการเงินที่สําคัญ
Financial  Highlights

หน�วย : ล�านบาท / Unit : Million Baht

ข�อมูลทางการเงินที่สําคัญ / Financial Highlights 2553/2010 2552/2009

จํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีมีผลบังคับ
Life Insurance In Force 449,785 381,177
   • ประกันชีวิตรายบุคคล
     Individual  Life 241,384 210,627
   • ประกันชีวิตกลุ�ม
     Group  Life 208,401 170,550
จํานวนเงินเอาประกันภัยรายใหม�
New Business Sum Insured 138,169 116,994
   • ประกันชีวิตรายบุคคล
     Individual Life                                          46,469 50,461
   • ประกันชีวิตกลุ�ม
     Group Life 91,700 66,533
เบ้ียประกันภัยรับ
Premium Income 26,350 19,913
รายได�จากการลงทุน
Investment Income 3,916 2,996
เงินจ�ายตามกรมธรรม�ประกันภัย
Benefit Payments to Policyholders 6,366 5,437
เงินสํารองประกันชีวิตและสวัสดิการสงเคราะห�
Life Insurance Policy Reserves & Fraternal Benefits 69,203 53,558
สินทรัพย�รวม
Total Assets 88,746 68,340
กําไรสุทธิ
Net Income 2,797 1,186
กําไรต�อหุ�น (บาท)
Net Income per Share (Baht) 2.33 1.12

หน�วย : ล�านบาท / Unit : Million Baht

หน�วย : ล�านบาท / Unit : Million Baht

หน�วย : ล�านบาท / Unit : Million Baht
หน�วย : ล�านบาท / Unit : Million Baht

หน�วย : ล�านบาท / Unit : Million Baht
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman

 ภาพรวมของธุรกิจประกันชวตในรอบป�ที่ผ�านมายังคงมีอัตราการเติบโตอย�างต�อเนื่อง
โดยเบี้ยประกันรับรวมมีจํานวนทั้งสิ้น 2.96 แสนล�านบาท ขยายตัวประมาณ 14.3% ในจํานวนนี้เป�น
เบี้ยประกันป�แรก 9.36 หมื่นล�านบาท เพิ่มข้นร�อยละ 6.7 ซ่งการเติบโตของธุรกิจประกันชวต
ยังเป�นผลมาจากป�จจัยหลักที่สืบเนื่องจากป�ก�อน ไม�ว�าจะเป�นการพัฒนาแบบประกันใหม�ผ�าน
ช�องทางขายที่หลากหลาย โดยเฉพาะแบงก�แอสชัวรันส�ที่ยังไปได�ดีทั้งระบบ แต�อาจจะมีอัตรา
การเจรญเติบโตที่ชะลอตัวลงบ�าง เพราะฐานตลาดกว�างข้นจากการเร�งทําตลาดกันอย�างมาก
ในช�วง 2-3 ป�ที่ผ�านมา

 Life Insurance business on the whole is seeing a sustained growth. Total premiums 
worth 296 billion Baht, of which First-Year Premiums accounted for 93.36 billion Baht, recorded 
an increase of 6.7%. This increase is partly due to key growth drivers of the preceding year 
which included the development of new kinds of insurance sold through various channels.   
Bancassurance in particular continues to be a promising channel. Nevertheless, it grew at 
a slightly slower rate due to the considerably large market size that is attributed to rapid  
expansion of the market in the past two to three years.
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman

ายใต�สภาวะการแข�งขันในธุรกิจในป�จจุบันบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงภารกิจ

จําเป�นที่ต�องเพ่ิมพูนความสามารถทางการแข�งขันในทุกๆ ด�าน รวมท้ังให�ความสําคัญในการปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาลอย�างเคร�งครัด โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบป�ท่ีผ�านมาเป�นเครื่องช้ีวัดได�ถึงการที่บริษัทฯ ได�

ปฏิบัติตามพันธกิจต�างๆ อย�างเป�นรูปธรรม โดยผลการดําเนินงานในป� 2553 มีรายรับจากเบี้ยประกันรวมทั้งสิ้น

2.64 หม่ืนล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 32.34 เป�นเบ้ียประกันภยัป�แรกจาํนวน 9,107 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 32.29 เบ้ียประกันป�ต�อไป

จํานวน 17,243 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 32.36 เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนร�อยละ 19.00 กําไรจากการดําเนินงานจํานวน 

3,590 ล�านบาทกําไรสุทธิจํานวน 2,797 ล�านบาท และมีสินทรัพย�รวมท้ังสิ้นจํานวน 88,746 ล�านบาท โดยมีอัตราความคงอยู�

ของเบ้ียประกันรับอยู�ท่ีระดับร�อยละ 93 สูงกว�าอุตสาหกรรมท่ีอยู�ท่ีระดับร�อยละ 91 ท้ังนี้เนื่องจากแนวทางสําคัญในการสร�างความ

สําเร็จของบริษัทฯ ท่ีให�ความสําคัญต�อการขยายตัวอย�างมั่นคงและมีเสถียรภาพ ท้ังในแง�ของการเป�นท่ียอมรับในตลาดและมี

ปริมาณการขายท่ีเหมาะสม โดยเน�นการขายและการให�บริการอย�างมีคุณภาพ ทําให�บริษัทฯ ต�องดําเนินการพัฒนาปรับปรุง

ฝ�กอบรมท้ังตัวแทนขายและเจ�าหน�าท่ีบริษัทฯ ตลอดท้ังป�ท่ีผ�านมา เพ่ือสร�างความพึงพอใจและความม่ันใจให�กับลูกค�ามากท่ีสุด 

และยังได�ดําเนินการเพ่ิมสํานักงานสาขาเพ่ือให�เข�าถึงกลุ�มลูกค�าและอํานวยความสะดวกให�กับตัวแทนมากย่ิงขึ้น พร�อมท้ังเร�ง

ดาํเนินการพัฒนาระบบ และขยายเครือข�ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการ พร�อมท้ังขยายงานธุรกจิธนาคาร

อย�างต�อเนื่อง โดยคาดว�าในป� 2554 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จะสามารถนําเสนอกรมธรรม�รูปแบบ

ใหม�ๆ ท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�า เพ่ิมช�องทางการจัดจําหน�าย และจํานวนตัวแทนฝ�ายขายคุณภาพ รวมท้ังให�

ความสําคัญกับนโยบายการจัดการความเสี่ยงและการพิจารณารับประกันภัยอย�างรัดกุมท่ีอาศัยหลักเกณฑ�และข�อมูลเชิงสถิติ

ในป� 2553 บริษัทฯ ได�ให�ความสําคัญย่ิงขึ้นกับการบริหารความเส่ียงและจัดการความเส่ียงภายในองค�กร (Enterprise Risk 

Management: ERM) โดยได�เช่ือมโยงกระบวนการบริหารความเส่ียงเข�ากับแผนกลยุทธ�และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงช�วย

บูรณาการการบริหารและจัดการความเส่ียงให�ครอบคลุมท่ัวท้ังองค�กร และยังได�จัดทําแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ประจําป�

พร�อมท้ังจัดทําดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicator : KRI) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได� (Risk Appetite) และระดับความเส่ียงท่ี

ทนได� (Risk Tolerance) ให�ครอบคลุมความเส่ียงหลักทั้งในด�านกลยุทธ� ด�านการปฏิบัติงาน ด�านการเงิน และด�านการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและได�ทําการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและเคร่ืองมือให�มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ เพ่ือให�พร�อมรับกับการแข�งขนัท่ีจะ

ทวีความรุนแรงขึ้นภายใต�สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไป

นอกเหนือจากแผนการดําเนินงานและเป�าหมายทางธุรกิจแล�ว ทางบริษัทฯ ยังได�ให�ความสําคัญกับสังคมและส่ิงแวดล�อม

โดยได�มอบเงินสนับสนุนให�มูลนิธิ และองค�กรสาธารณกุศลเพื่อเป�นทุนทรัพย�ในการช�วยเหลือสังคมด�านต�างๆ ตามวัตถุประสงค� 

ของแต�ละองค�กร  มอบทุนการศกึษา สือ่การเรยีนการสอนและอปุกรณ�การกฬีาแก�โรงเรยีนท่ีขาดแคลน  ตลอดจนได�ส�งเสรมิกจิกรรม 

จิตอาสาเพ่ือสนับสนุนให�พนักงานได�ร�วมกันทําความดีตอบแทนคืนให�กับสังคมอย�างต�อเนื่องทุกป�

เนื่องในวาระก�าวเข�าสู�ป�ท่ี 60 ข�าพเจ�าในนามของประธานฯ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู�ถือหุ�น

ทุกท�านเป�นอย�างย่ิง ท่ีกรณุาให�การสนบัสนนุต�อการบริหารงานด�วยดมีาโดยตลอด และขอขอบคุณผู�บริหาร พนักงาน และตัวแทนทุกท�าน

ท่ีได�อุทิศแรงกาย แรงใจปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถ และขอยืนยันว�า บริษัทฯ ยังคงมุ�งมั่นต�อไปท่ีจะรักษาคุณภาพ

และการให�บริการเพ่ือเป�นบริษัทช้ันนําในธุรกิจประกันชีวิตท่ีมีการเจริญเติบโตอย�างม่ันคง บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล

ท่ีดีสืบต�อไป

ภ

คุณเชิดชู โสภณพนิช

<ประธานกรรมการ>

คณเชิดช โสภณพนิช



17

Mr.Choedchu Sophonpanich

<Chairman>

perating in a tough business climate as today, Bangkok Life Assurance Public Company Limited 

realizes the importance of fulfilling its core commitment. That is to strengthen our competitiveness

in every aspect of our business while adhering strictly to Good Governance. The performance achieved 

in the past year is a fairly good indication of the concrete efforts we took to meet our obligations. 

In 2010, total earnings from premiums stood at Baht 26.4 billion, which represents  a growth of 32.34%. 

Of this amount, first-year premiums accounted for Baht 9,107 million, up by 32.29%, and renewal premium payments 

totaled Baht 17.243 billion, gaining an increase of 32.36% (faring most favorably when compared to an increase of 

19% recorded by the life insurance industry as a whole). The Company reported an operating profit of Baht 3,590 

million, net profit of Baht 2.797 million and total assets of Baht 88,746 million. Premium persistency rose by 93%, 

a bit more than the industry’s average of 91%. This is the result of the attention given by the Company to quality 

sales as well as service in achieving steady and stable expansion taking into consideration customer acceptance 

as well as appropriate sale volume. Training programs were developed and conducted for sale agents and our 

officers all through last year to ensure we could achieve optimum customer satisfaction. Additionally, expansion of 

branch offices enabled us to have access to a broader customer base. Expansion, and improvement, made in our 

information technology network have also benefited our agents and enhanced service efficiency as well as business 

interaction with the banking sector.  As a consequence, Bangkok Life Assurance would be well geared to offer a 

new kind of  insurance that would fulfill clients’ needs. Boosting distribution channels and the quality of our sales 

agents would also be facilitated. Moreover, we would devote greater attention to risk management policies as well 

as processing insurance policies with careful consideration of all related information  and statistical data of applicant.

In 2010, the Company focused greater importance on risk management and enterprise risk management. 

Management procedures for both have been implemented in compatibility with the Company’s strategic planning 

and business growth opportunities so that all aspects of risk management can be applied with the same, integrated 

approach for all units throughout the organization. We have also developed a risk map, and key risk indicators for  

assessing risk appetite and risk tolerance, that would cover main risks concerning strategies, business operations, 

finance and  compliance with regulations. Review and improvement of procedures and tools have also been carried out 

so that we would be better equipped to face a fiercer competition brought on by changes in the economy and 

financial sector.

With the same importance attached to our operation and business concerns, we continued to reach out 

and lend a helping hand for the betterment of humankind and environment. We participated in many ways. 

Giving aid to the disadvantaged. Donating money, materials and consumer goods to the poor and disaster 

victims. And, supporting numerous activities and causes of both the public and private sectors in education,

religious affairs and sports - all of which are beneficial to the progress of our Company and our Society.

On the auspicious occasion of the 60th anniversary of Bangkok Life Assurance Public Company Limited 

and on behalf of the company’s president, I extend my sincere thanks to our shareholders for their unstinting 

support. I would like to express my gratitude as well to our management, company staff and sales agents who 

have worked with so much dedication and effort. We remain committed to improving quality and service, and being 

a leading life insurance provider advocating stable growth with sound principles of good corporate governance.

O
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ประวัติบริษัท
Corporate Milestones

ป� 2494
• 23 มีนาคม พันตรีควง อภัยวงศ�, พระยาศรีวิศาลวาจา และ
 นายชิน โสภณพนิช จดทะเบียนก�อตั้ งบ ริ ษัทโดยใช� ช่ือว� า
 “บริษัท สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จํากัด”
• 10 เมษายน เปลี่ยนช่ือเป�น “บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด”
• 1 มิถุนายน เริ่มเป�ดดําเนินการ ในชื่อ บริษัท กรุงสยามประกัน ชีวิต 
 จํากัด ณ สํานักงานเลขท่ี 732 ถ.เจริญกรุง สามแยกพระนคร
 มีสัญลักษณ�เป�นรูปช�างในวงกลมรัศมี มีอักษรช่ือบริษัทเป�นภาษา
 ไทย จีน และอังกฤษ
ป� 2508
• บริษัทจําเป�นต�องหยุดงานด�านประกันชีวิตไว�ช่ัวคราว และเริ่ม
 ดําเนินการด�านสวัสดิการสงเคราะห� (ฌาปนกิจ) เพียงอย�างเดียว
ป� 2519
• คุณชิน โสภณพนิช ผู�ซ่ึงมองการณ�ไกลเห็นว�า ถึงเวลาดําเนิน
 ธุรกิจประกันชีวิตอย�างจริงจัง จึงได�มอบหมายให�บริษัทท่ีปรึกษา
 สากลธุรกิจ (IFCCA) โดยคุณวัย วรรธนะกุล เป�นผู�วางโครงสร�าง
 ร�วมกับ Mr.K.V. Claridge F.I.A. ผู�เช่ียวชาญทางคณิตศาสตร�
 ประกันชีวิตของบริษัท Swiss Re Insurance ดําเนินการวาง
 โครงสร�างและจัดระบบองค�กรใหม�
ป� 2520
• 7 กุมภาพันธ� บริษัทฯ ได�เริ่มดําเนินธุรกิจด�านประกันชีวิตอีกครั้ง
ป� 2522
• 1 มกราคม บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด ได�เปลี่ยนชื่อมา
 เป�น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด เพ่ือบ�งบอกถึงความเป�น
 บริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป�นผู�ถือหุ�น
 รายใหญ�และได�ให�การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด�วยดีตลอดมา
ป� 2530 - 2532
• ในเดือนเมษายน พ.ศ.2530 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
 ได�ย�ายจากถนนเจริญกรุงมาอยู�ท่ี อาคารกรุงเทพประกันภัย สีลม 
 ในช�วงนี้บริษัทฯ มีการเติบโตอย�างรวดเร็ว การเติบโตของผลงาน
 โดยเฉล่ียแต�ละป�ท่ีผ�านมา 3 ป�นั้นสูงถึงร�อยละ 90 ทําให�บริษัทฯ
 เติบโตไปสู�บริษัทระดับกลางของประเทศ
ป� 2533
• 28 พฤษภาคม บริษัทฯ ย�ายท่ีทําการใหม�ไปยัง อาคาร บี.บี. บิลดิ้ง
 ช้ัน 11-12 ถนนอโศก สุขุมวิท 21
ป� 2539
• 1 มิถุนายน เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตและให�บริการท่ีสะดวก
 รวดเร็ว บริษัทฯ จึงย�ายท่ีทําการมาอยู� ณ อาคาร 7 ช้ัน รอยัลซิตี้
 อเวนิว ถนนพระรามเก�า
ป� 2540
• 18 มิถุนายน เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป�น 1,000 ล�านบาท
ป� 2543
• 5 ธันวาคม ได�รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 
 จาก International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand 
 (ICL) ในการดําเนินการกรมธรรม�ประกันชีวิตประเภทสามัญ

ป� 2546
• 1 ธันวาคม ได�ยกระดับระบบบริหารคุณภาพเป�นมาตรฐาน ISO 
 9001:2000 จาก International Certifications Ltd., Auckland, 
 New Zealand (ICL) ในการดําเนินการกรมธรรม�ประกันชีวิต
 ประเภทสามัญและการบริการลูกค�า ถือเป�นบริษัทประกันชีวิต
 แห�งแรกที่ได�รับ ISO 9001 ด�านนี้
ป� 2547
• บริษัทฯ ได�รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเด�น 
 รางวัลชมเชยประจําป� 2547 จากกรมการประกันภัย
ป� 2548
• เริ่มทําธุรกิจประกันชีวิตผ�านธนาคาร ร�วมกับธนาคารกรุงเทพ 
 จํากัด (มหาชน)
• บริษัทฯ ได�รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเด�น 
 อันดับ 3 ประจําป� 2548 จากกรมการประกันภัย
ป� 2550
• 17 ธันวาคม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด ได�จดทะเบียน
 แปรสภาพเป�น บริษัท มหาชน จํากัด เพ่ือให�บริษัทมีความ
 โปร�งใสในการบรหิารจัดการ ตรวจสอบได� และเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
 ในการทํางานและให�บริการท่ีดีแก�ประชาชน
• บริษัทฯ ได�รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเด�น 
 อันดับ 2 ประจําป� 2550 จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
 และส�งเสริมธุรกิจประกันภัย
ป� 2551
• บริษัทฯ ได�รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเด�น 
 รางวัลชมเชย ประจําป� 2551 จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
 และส�งเสริมธุรกิจประกันภัย
ป� 2552
• ได�ยกระดับระบบบริหารคุณภาพเป�นมาตรฐาน ISO 9001:2008 
 จาก International Certification Ltd., Auckland New Zealand 
 (ICL) ในการดําเนินงานกรมธรรม�สามัญสายประกันชีวิต และ
 ฝ�ายประกันกลุ�ม ถือเป�นบริษัทประกันชีวิตแห�งแรกที่ ได�รับ
 ISO 9001 : 2008
• ได�ยกระดับระบบบริหารคุณภาพเป�นมาตรฐาน ISO 9001:2008 
 จาก International Certification Ltd., Auckland New Zealand 
 (ICL) ในการดําเนินงานกรมธรรม�สามัญสาขาเชียงใหม�
• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เข�าจดทะเบียน
 ในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ในวันท่ี 25 กันยายน 
 ด�วยทุนจดทะเบียน 1,220 ล�านบาท
ป� 2553
• ได�ยกระดับระบบบริหารคุณภาพของมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก 
 International Certification Ltd., Auckland New Zealand (ICL) 
 เพ่ิมอีก 5 สาขา คือ ชลบุรี ขอนแก�น นครสวรรค� พิษณุโลก
 และภูเก็ต
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1951
• March 23 former Prime Minister Major Kuang Aphaiwongse, 
 Phraya Sriwisarnwacha, and Mr.Chin Sophonpanich set up a
 company named “Suksawasdi Life Assurance Company Limited”.
• April 10 the Company’s name was changed to “Siam Life 
 Assurance Company Limited”.
• June 1 Siam Life Assurance Company Limited started its 
 business at office no. 732, Charoenkrung Road, Samyak 
 Pranakorn, using the picture of an elephant in a radiant 
 circle as its logo and printing the company’s name in
 Thai, Chinese and English.
1965
• The company suspended its life insurance business and 
 conducted only the business that dealt only with cremation 
 welfare.
1976
• Mr.Chin Sophonpanich, being a visionary, saw that it was 
 time for the company to earnestly conduct life insurance 
 business. He therefore assigned IFCC Advisers Limited 
 through Mr.Vai Vathanakul to, along with Mr.K. V. Claridge
 F.I.A., Swiss Re Insurance Company’s actuarial science 
 specialist, to restructure and reorganise the company.
1977
• February 7 the Company resumed its life insurance business 
 again.
1979
• January 1 the Company’s name was changed from Siam 
 Life Assurance Company Limited to Bangkok Life Assurance 
 Company Limited. The change strengthened the company’s 
 affiliation with Bangkok Bank Public Company Limited, a 
 major shareholder and supporter of the company.
1987 - 1989
• April 1987 the Company relocated from Charoenkrung Road 
 to the Bangkok Insurance Building in Silom Road. During 
 this time, the company grew rapidly. The growth rate of its 
 performance in each of these three years was, on average, 
 as high as 90%, propelling it into the group of medium size 
 companies.
1990
• May 28 the Company relocated to B.B. Building’s 11th - 12th 
 floors, Asoke Road, Sukhumvit 21.
1996
• June 1 to accommodate the company’s rapid growth and 
 to provide better conveniences and service, the company 
 relocated to the seven-storey building on Royal City Avenue 
 (RCA), Rama 9 Road.
1997
• June 18 the Company’s registered capital was increased 
 to Baht 1,000 million.
2000
• December 5 the Company was awarded an ISO 9002:1994 
 certificate from International Certifications Ltd., Auckland, 
 New Zealand (ICL), for its operation of ordinary life insurance.

2003
• December 1 the Company was awarded an ISO 9001:2000 
 certificate from International Certifications Ltd., Auckland, 
 New Zealand (ICL), for its operation of ordinary life insurance 
 and its services rendered to customers. The company was the 
 first life insurance company in Thailand to receive this 
 privilege, ISO 9001.
2004
• The company was awarded an honorable mention for its 
 excellent management in the year 2004 from the Department 
 of Insurance.
2005
• Started bancassurance with the Bangkok Bank Public
 Company Limited. The Company was awarded the third 
 place for its excellent management in the year 2005 from 
 the Department of Insurance.
2007
• December 17 the Bangkok Life Assurance Company Limited
 was transformed into a public limited company. The
 transformation was intended primarily to enhance transparency 
 in its management, audit and enquiry, and to improve 
 work efficiency and service.
• The Company received an award for being quality the 
 second best life insurance company in terms of management
 in 2007 from the Office of Insurance Commission.
2008
• The Company received a commendation award for life 
 insurance company management in 2008 from the Office 
 of Insurance Commission.
2009
• The Company upgraded its quality assurance system to 
 ISO 9001 : 2008 standard from International Certification Ltd. 
 (ICL), Auckland, New Zealand in our operations of ordinary
 life policies and group life policies. Ours is the first life
 insurance company in Thailand to receive ISO 9001:2008 
 certification.
• Our Chiang Mai branch also upgraded i ts qual i ty
 assurance system to ISO 9001:2008 standard from
 International Certification Ltd. (ICL), Auckland, New Zealand 
 in their operations of ordinary life policies.
• Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. was listed on the stock 
 Exchange of Thailand on 25 September with the registered 
 capital of 1,220 million baht.
2010
• Our Chonburi, Khonkaen, Nakornsawan, Pitsanuloke, and 
 Phuket branch also upgraded its quality assurance system to 
 ISO 9001:2008 standard from International Certification Ltd. 
 (ICL), Auckland, New Zealand in their operations of ordinary 
 life policies.
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ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตป� 2553 
และแนวโน�มของธุรกิจป� 2554
Life Insurance Industry:
Overview in 2010 & Outlook for 2011

ภาพรวมของธุรกิจประกันชวตป� 2553

ในป� 2553 แม�ว�าเศรษฐกิจไทยจะได�รับผลกระทบจากความผันผวนของค�าเงินบาท อีกทั้งเหตุการณ�ป�ญหาความรุนแรงทาง

การเมืองภายในประเทศช�วงเดือนพฤษภาคม และเหตุการณ�อุทกภัยและวาตภัยครั้งร�ายแรงเม่ือปลายป�ท่ีสร�างความเสียหายอย�าง

กว�างขวางและยาวนานน้ัน ส�งผลกระทบต�อการขยายตัวทางธุรกจิในช�วงเวลาดังกล�าวบ�าง แต�จากการพัฒนาผลติภณัฑ�ให�สอดคล�อง

กบัความต�องการและกาํลงัซือ้ของประชาชน และการส�งเสรมิการทาํประกันชวีติโดยให�เพ่ิมสทิธิหักลดหย�อนภาษเีบ้ียประกันชวีติแบบ

บํานาญสูงสุด 200,000 บาท เม่ือรวมกับเบ้ียประกันชีวิตท่ัวไปไม�เกิน 300,000 บาท และเร่ิมมีผลบังคับต้ังแต�ป�ภาษี 2553 ตลอดจน

การกระตุ�นยอดขายด�วยการออกผลิตภัณฑ�ท่ีเน�นการออมและการลงทุนในช�วงปลายป�ซ่ึงถือเป�นช�วงฤดูกาลขายอยู�แล�วนั้น เป�นการ

เพ่ิมทางเลือกและความน�าสนใจของผลิตภัณฑ�ประกันชีวิตได�ระดับหน่ึง ส�งผลให�ผลการดําเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตในป� 2553 

มีอัตราการเติบโตร�อยละ 14.32 ต่ํากว�าเป�าหมายท่ีตั้งไว�ท่ีร�อยละ 15 เล็กน�อย โดยมีเบ้ียประกันภัยรับรวมท้ังสิ้น 296,260.62 

ล�านบาท แบ�งเป�นเบี้ยป�แรก 63,811.89 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 11.87 เบ้ียชําระคร้ังเดียว 29,867.58 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 

2.95 เบ้ียป�ต�อไป 202,581.15 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 18.23 และมีสัดส�วนถือครองกรมธรรม�ร�อยละ 28.40 ของจํานวนประชากร

ท้ังประเทศท้ังสิ้น 63 ล�านคน ด�วยอัตราความคงอยู�ร�อยละ 89  โดยช�องทางการจัดจําหน�ายผ�านธนาคารเป�นช�องทางท่ีมีการ

ขยายตัวข้ึนอย�างรวดเรว็และมีสดัส�วนคิดเป�นร�อยละ 53.06 ของเบ้ียรายใหม�จากทุกช�องทาง ส�วนหน่ึงเกดิจากนโยบายการขายประกัน

ชีวิตของธนาคารเอง โดยเน�นผลิตภัณฑ�สะสมทรัพย�ระยะส้ัน และผลิตภัณฑ�คุ�มครองสินเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของสินเช่ือ

เพ่ือท่ีอยู�อาศัย รวมท้ังการขยายจํานวนสาขาของธนาคารพาณิชย�หลายแห�งเพ่ือรองรับการให�บริการแก�ลูกค�า ส�งผลให�การขายผ�าน

ธนาคารเข�าถึงกลุ�มลูกค�าได�มากข้ึน โดยมีช�องทางตัวแทนเป�นช�องทางท่ีธุรกิจยังคงให�ความสําคัญท้ังด�านการพัฒนาศักยภาพและ

จํานวนตัวแทนให�เพ่ิมข้ึน ในการเข�าถึงกลุ�มลูกค�ารายบุคคลที่ต�องการความคุ�มครองชีวิตและการออมได�ท่ัวถึงในทุกกลุ�มท่ัวประเทศ 

โดยสัดส�วนของช�องทางตัวแทนคิดเป�นร�อยละ 40.47 ของเบ้ียรายใหม� และช�องทางอ่ืนๆ อีกร�อยละ 6.47 โดยสัดส�วนของเบี้ยรับรวม

ของช�องทางตัวแทนคิดเป�นร�อยละ 63.03 รองลงมาคือช�องทางธนาคารด�วยสัดส�วนร�อยละ 30.64 และช�องทางอ่ืนๆ ร�อยละ 6.34
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Overview of the Life Insurance Industry in 2010

In 2010, Thailand’s economy was affected by volatility of the Thai Baht as well as domestic 

political unrest and violence in May. That was followed by severe floods countrywide towards the 

end of the year that caused much damage largely and over prolonged period of time. This had an 

adverse impact on business expansion during such period.

Nonetheless, efforts to spur expansion continued unabated in the life insurance industry. 

Products have been developed to serve the needs and catered to the disposable income of people. 

The demand for life insurance was stimulated by tax deduction benefits of up to 200,000 Baht for 

annuity premium, and not exceeding 300,000 Baht when combined with general premium effective

as of fiscal year 2010. Sales volume were also given a boost with the introduction of policies 

focusing on savings and investment around the year-end, which is the peak sales season, All of 

which contributed to the overall life insurance business growing by 14.32%, falling slightly from 

projected target of 15%. Total gross written premiums for the whole industry amounted to Baht 

296,260.62 million, consisting of first-year premiums for Baht 63,811.89 million, growing by 11.87%, 

single premiums for Baht 29,867.58 million, decreasing by 2.95% and renewal premiums for Baht 

202,581.15 million, increasing by 18.23%. 

Life insurance policyholders constituted 28.40% of total nationwide population of 63 million with 

persistency rate at 89%. Sales through bancassurance channel grew rapidly, making 53.06% of total

first year premium. This was caused by the bank’s policy in selling life insurance focusing on 

short term savings and loan protection products as a result of expansion in housing loans as well 

as expansion of commercial bank branches to serve clients which resulted in an effective access to 

reach a significantly greater number of clients. Insurance firms kept placing importance on building

volume and capability of sales agents to enable them to tap into the vast number of individuals 

clients nationwide who need life coverage and savings. Agency channel produced 40.47% of first 

year premiums, and 6.47% came from  other channels (not including bancassurace channel).

In terms of total premiums written, agents led sales with 63.03%, followed by banks, 30.64%, 

and other channels, 6.34%.
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แนวโน�มของธุรกิจประกันชวตป� 2554

ในป� 2554 คาดการณ�ธรุกจิประกนัชวีติยงัเตบิโตได�อย�างต�อเนือ่ง จากมาตรการสนบัสนนุและป�จจยัส�งเสรมิหลายด�านต�อเนือ่งจาก

ป� 2553 นอกจากนี้อัตราการถือครองกรมธรรม�ประกันชีวิตของประชากรท้ังประเทศอยู�ท่ีร�อยละ 28 ยังถือว�าอยู�ในระดับตํ่า ซ่ึงยังมี

โอกาสขยายตัวเพ่ิมข้ึนได�อีกมาก โดยสมาคมประกันชีวิตไทยได�ประมาณการอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตไว�ท่ีร�อยละ 15 

เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 

สําหรับป�จจัยท่ีมีผลต�อการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิต ยังคงเป�นป�จจัยสนับสนุนต�อเน่ืองจากป�ท่ีแล�ว ประการแรกได�แก� 

การสนบัสนนุจากนโยบายของรฐับาลในการเพิม่สทิธหัิกลดหย�อนภาษีเบ้ียประกันชวีติแบบบํานาญ ท่ียังได�รบัความสนใจอย�างต�อเนือ่ง 

เพราะป�จจบัุนประชาชนเริม่สนใจในการวางแผนทางการเงนิสาํหรับชีวติหลงัเกษยีณมากขึน้ ประการทีส่อง การแข�งขนัของธรุกจิประกนั

ชีวิตในการพัฒนาคุณภาพท้ังการบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ เพื่อสนองความต�องการของลูกค�า รวมถึงช�องทางการจัด

จําหน�ายท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะสามารถขยายฐานตลาดให�กว�างข้ึน โดยเฉพาะช�องทางธนาคารท่ียังมีศักยภาพการเติบโตท่ีดี เนื่องจาก

เอ้ือต�อการขายสินค�าประกันชีวิตในประเภทสะสมทรัพย�และคุ�มครองสินเช่ือ และประการสุดท�าย การขยายตัวของตลาดประกันชีวิต

ในต�างจังหวัดท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในป� 2554 จากโครงการ “ประกันภัยสู�ประชาชน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยจะจัดขึ้นใน 9 จังหวัดใหญ�ๆ ซ่ึงจะเป�นการกระตุ�นและสร�างพ้ืนฐานให�คนต�างจังหวัดซ่ึง

มีกําลังซื้ออยู�อีกมากเข�าใจและสนใจการประกันชีวิตมากข้ึน ท้ังยังเป�นแรงเสริมให�ธุรกิจประกันชีวิตขยายตัวในตลาดต�างจังหวัด

ได�มากขึ้นไปด�วย

ส�วนป�จจัยลบท่ีต�องให�ความสําคัญ คือ การเริ่มบังคับใช�เกณฑ�การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk Based Capital 

: RBC) และเกณฑ�มาตรฐานทางบัญชีใหม�ท่ีจะเร่ิมบังคับใช�ในป� 2554 นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอัตรามรณะใหม� (Mortality 

Table) อาจส�งผลต�อการเติบโตของเบ้ียประกันในภาพรวมเพ่ิมข้ึนน�อยลง

นอกจากนี้ทิศทางแนวโน�มอัตราดอกเบ้ียขาข้ึน อาจทําให�มีการปรับอัตราดอกเบ้ียในประเทศข้ึน ส�งผลกระทบต�อความสามารถ

ในการแข�งขันระหว�างผลิตภัณฑ�ประกันชีวิตเทียบกับผลิตภัณฑ�การออมและการลงทุนรูปแบบอ่ืนๆ 

ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตป� 2553 
และแนวโน�มของธุรกิจป� 2554
Life Insurance Industry: 
Overview in 2010 & Outlook for 2011
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Outlook for the Life Insurance Industry in 2011

 With various support measures implemented in 2010, life insurance business 

is expected to grow successively in 2011. The life insurance penetration rate of all 

population is in low level of 28% but likely to become enlarged. The Thai Life Assurance

Association estimates a growth of 15% for the industry, the same as last year.

 

Expansion of business by and large is still influenced by measures put into effect 

last year. Firstly, the government’s support of granting tax deduction benefits for annuity 

premium still attract constant attention because people begin to pay more interest to 

financial planning for life after retirement. Secondly, life insurance business as a whole 

has taken a keenly competitive step in improving service quality and developing new 

products to satisfy the demand of customers. Furthermore, more distribution channels 

are now available to  reach a broader base of customers. The bancassurance channel

in particular offers good potential for sales of endowment and Loan Protection 

insurance. Last but not least, provincial markets are expected to contribute significantly 

to the expansion of business in 2011 as a result of the “Insurance for People” project 

being undertaken by the Office of Insurance Commission in nine major provinces and 

among numerous efforts aimed at promoting a better understanding of the advantages 

and benefits of life insurance to upcountry people who mostly have purchasing power. 

 

 On the other hand, the implementation of Risk Based Capital as well as a new 

accounting standard to be enforced in 2011are negative factors which have to express 

concern. Moreover, the change in Mortality Table, may result in less growth in overall 

premium written.

 Moreover, the uptrend in interest rates may lead to an increase in domestic 

interest rates which will have significant impact on competitive capacity of life insurance 

products compared with bank deposit, and other investment options.
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ผลการดําเนินงาน
Company Performance

โครงสร�างเบี้ยประกันภัยรับ ประจําป� 2553

ในป� 2553 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีผลผลิต

เบ้ียรับรวมทุกประเภทธุรกิจเป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 26,351.94 ล�านบาท 

เติบโตเพ่ิมข้ึนร�อยละ 32.34 เม่ือเทียบกับช�วงเวลาเดียวกันของป� 2552 

ในขณะที่อัตราการเติบโตของธุรกิจอยู�ท่ีร�อยละ 14.32 เบ้ียรับรวมของ

บริษัทฯ จัดอยู�ในอันดับท่ี 4 ของธุรกิจ และมีส�วนแบ�งตลาดอยู�ท่ีร�อยละ 

8.89  โดยบริษัทฯ มีเบ้ียป�แรกท้ังสิ้น 7,750.06 ล�านบาท เติบโตเพ่ิมข้ึน

ร�อยละ 41.96  เบ้ียชําระคร้ังเดยีวจาํนวน 1,357.90 ล�านบาท ลดลงร�อยละ

4.74 และเบ้ียป�ต�อไปจํานวน 17,243.98 ล�านบาท เติบโตเพ่ิมข้ึนร�อยละ 

32.36 โดยมีอัตราความย่ังยืนของกรมธรรม�ประเภทสามัญอยู�ท่ีร�อยละ 

93.79 สูงกว�าค�าเฉล่ียของธุรกิจซ่ึงอยู�ท่ีร�อยละ 90.89 และ ณ สิ้นป� 2553 

บรษัิทฯ มีจาํนวนกรมธรรม�มีผลบงัคบัท้ังสิน้ 1,020,719 กรมธรรม� คดิเป�น

ทุนประกันทั้งสิ้น 449,785.31 ล�านบาท

สําหรับผลผลิตรายใหม�ในป� 2553 หากพิจารณาในด�านของเบ้ีย

ประกันภัยรับป�แรกทุกประเภทธุรกิจ (รวมเบ้ียชําระครั้งเดียว) ของ

บริษัทฯ ในป�นี้ถือได�ว�ามีอัตราการเติบโตท่ีอยู�ในเกณฑ�ดี โดยมีเบ้ียรับ

ท้ังสิ้น 9,107.96 ล�านบาท เติบโตเพ่ิมข้ึนร�อยละ 32.29  มีส�วนแบ�งตลาด

ร�อยละ 9.72 จัดอยู�ในอันดับท่ี 4 ของธุรกิจ ในขณะที่ธุรกิจมีอัตราเติบโต

อยู�ท่ีร�อยละ 6.68  

ท้ังนีผ้ลผลติของบริษัทฯ กว�าร�อยละ 81.05 ของเบ้ียป�แรกทุกประเภท

ธรุกจิ (รวมเบ้ียชําระคร้ังเดียว) มาจากช�องทางขายผ�านธนาคารหรือแบงก�

แอสชัวรันส� ด�วยเบ้ียรับจํานวน 7,381.56 ล�านบาท เติบโตเพ่ิมข้ึนร�อยละ 

56.02 โดยสินค�าท่ีทํารายได�หลักให�แก�ช�องทางนี้คือแบบประกันประเภท 

Gain 1st ซ่ึง มียอดขายในป� 2553 กว�า 6,100.12 ล�านบาท เตบิโตเพ่ิมข้ึน

ร�อยละ 55.42   

ทางด�านของช�องทางตัวแทน มีสัดส�วนผลผลิตอยู�ท่ีร�อยละ 16.47 

ด�วยเบ้ียรับจํานวน 1,500.23 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 25.75 ซ่ึงอัตรา

การเติบโตท่ีลดลงดังกล�าว สืบเน่ืองจากในป�นี้บริษัทฯ มีนโยบายใน

การขายแบบประกันประเภทชําระเบ้ียคร้ังเดียวลดลงจากป� 2552 เป�น

จํานวนมาก โดยป� 2552 มีเบ้ียชําระคร้ังเดียวของช�องทางตัวแทนกว�า 

698.35 ล�านบาท ในขณะที่ป� 2553 มีเบ้ียชําระคร้ังเดียวเพียง 143.99 

ล�านบาท ลดลงจากป� 2552 ร�อยละ 79.38  และนอกจากนี้บริษัทฯ มี

ผลผลิตจากช�องทางอ่ืนๆ อีกจํานวน 226.17 ล�านบาท เติบโตเพ่ิมข้ึน

ร�อยละ 69.62 คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 2.48

Profile of Insurance Premiums Written in 2010

In 2010, Bangkok Life Assurance PCL. had total gross written 

premiums of Baht 26,351.94 million, representing a year-on-year 

growth of over 32.34% and outperforming the industry average 

of 14.32%. The Company ranked fourth in total gross premiums 

written and had 8.89% market share. The premiums comprised 

first-year premiums, single premiums and renewal premiums. 

First-year premiums of Baht 7,750.06 million grew by 41.96%. Single 

premiums of Baht 1,357.90 million recorded a decrease of 4.74%. 

Renewal premiums, totaling Baht 17,243.98 million, rose 32.36%. 

The persistency rate for ordinary life policies, at 93.79%, compares 

favourably with the industry average of 90.89%. At the end of 2010, 

the Company had 1,020,719 policies in force and a total sum insured 

of Baht 449,785.31 million.

As for new business in 2010, the Company’s first-year insurance

premiums (including single premiums) recorded an impressive gain, 

Baht 9,107.96 million in all, which represented an increase of 32.29%. 

With 9.72% market share, the Company ranked fourth in the industry 

while the industry grew at 6.68%. 

More than 81.05% of the Company’s business constituted 

first-year insurance premiums (including single premiums) sold 

through the commercial bank or bancassurance channel. Total 

premiums of Baht 7,381.56 million earned grew by 56.02%. The income

earned was mainly from sales of Gain 1st insurance that fetched 

more than Baht 6,100.12 million and recorded a growth of 55.42%. 

While sales agents accounted for 16.47%, with premiums of

Baht 1,500.23 million which declined by 25.75% from the 

preceding year. This was attributed to the Company’s policy in 

reducing sales on single premium insurance. Hence, single premiums 

sold through agents, amounting to Baht 698.35 million in 2009,  

dropped 79.38% to Baht 143.99 million. Baht 226.17 million earned 

from other channels increased by 69.62% and constituted 2.48% 

of the total.  
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เบี้ยประกันภัยรับป�แรก (ไม�รวมเบ้ียชําระครั้งเดียว)

บริษัทฯ มีเบ้ียประกันภัยรับป�แรกทั้งสิ้น 7,750.06 ล�านบาท 

เพ่ิมข้ึนจากป�ก�อนร�อยละ 41.96 ในจํานวนนี้มาจากช�องทางขายผ�าน

ธนาคาร 6,167.65 ล�านบาท  เพ่ิมข้ึนร�อยละ 54.03 คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 

79.58 ของเบ้ียรับป�แรกท้ังหมด  รองลงมาเป�นช�องทางขายผ�านตัวแทน

จาํนวน 1,356.24 ล�านบาท เพิม่ข้ึนจากป�ก�อนร�อยละ 2.59 คดิเป�นสดัส�วน

ร�อยละ 17.50  และจากช�องทางอ่ืนๆ จํานวน 226.17 ล�านบาท เพ่ิมข้ึน

ร�อยละ 69.62 คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 2.92 

First-Year Premiums (Excluding Single Premiums)

Total first-year premiums of Baht 7,750.06 million were up 

41.96% from the preceding year. Baht 6,167.65 million sold 

through bancassurance, up 54.03%, made up 79.58% of total 

first-year premiums. Sales through agents, Baht 1,356.24 million 

or 17.50% of total first-year premiums, rose 2.59%. Other sales 

channels, contributing Baht 226.17 million or2.92% of total first-year 

premiums, grew by 69.62%.

สําหรับรายละเอียดเบ้ียประกันภัยรับรวมทุกประเภทธุรกิจในป� 2553 

สามารถแยกตามช�องทางจําหน�ายได�ดังต�อไปน้ี

Details of each and all insurance premiums earned in 2010 by 

each sale channels are shown as follows. 
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Single Premiums

Total single premiums of Baht 1,357.90 million written in the

year were down 4.74% from the preceding year. Single premiums

of Baht 1,213.92 million, or 89.40% of the total, written through 

bancassurance were up 66.96%. Baht 143.99 million or 10.60% of total

single premiums written through sales agents reported a decrease 

of 79.38%.

Renewal Premiums

Total renewal premiums of Baht 17,243.98 million were up   

32.36% from the preceding year. Sales through agents achieved 

Baht 9,034.98 million, an increase of 7.85% and making up 52.39% 

of total renewal premiums. Bancassurance contributed Baht 

7,474.93 million, up 87.74% and accounting for 43.35% of the total. 

Sales through other channels, amounting to contributed Baht 

734.07 million or 4.26% of the total, grew by 9.75%.

เบี้ยประกันภัยรับป�ต�อไป

เบ้ียประกันภัยรับป�ต�อไปมีจํานวนท้ังสิ้น 17,243.98 ล�านบาท 

เพ่ิมข้ึนจากป�ก�อนร�อยละ 32.36 ในจํานวนนี้เป�นเบี้ยป�ต�อไปจากช�องทาง

ขายผ�านตัวแทนจํานวน 9,034.98 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 7.85 หรือ

คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 52.39 ของเบ้ียป�ต�อไปท้ังหมด รองลงมาเป�นช�อง

ทางขายผ�านธนาคารจํานวน 7,474.93 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 87.74 

คิดเป�นสดัส�วนร�อยละ 43.35  และมาจากช�องทางอ่ืนๆ จํานวน 734.07 

ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 9.75 คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 4.26

เบี้ยชําระครั้งเดียว

สําหรับเบ้ียชําระคร้ังเดียวในป�นี้มีจํานวนท้ังสิ้น 1,357.90 ล�านบาท 

ลดลงจากป�ก�อนร�อยละ 4.74  โดยเบ้ียชําระคร้ังเดียวท้ังหมดมาจากช�องทาง

ขายผ�านธนาคาร 1,213.92 ล�านบาท  เพ่ิมข้ึนร�อยละ 66.96 คิดเป�นสัดส�วน

ร�อยละ 89.40 ของเบ้ียชําระคร้ังเดียวท้ังหมด รองลงมาเป�นช�องทางขาย

ผ�านตัวแทนจํานวน 143.99 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 79.38 คิดเป�นสัดส�วน

ร�อยละ 10.60 
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เบี้ยประกันภัยรับรวม

เ บ้ียประกันภัยรับรวมมีจํานวนท้ังสิ้น 26,351.94 ล�านบาท 

เพ่ิมข้ึนจากป�ก�อนร�อยละ 32.34 เป�นเบีย้รวมของช�องทางขายผ�านธนาคาร

จํานวน 14,856.49 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 70.51 หรือคิดเป�นสัดส�วน

ร�อยละ 56.38 ของเบ้ียรับรวมท้ังหมด รองลงมาเป�นช�องทางขายผ�าน

ตัวแทนจํานวน 10,535.20 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 1.32 คิดเป�นสัดส�วน

ร�อยละ 39.98  และมาจากช�องทางอืน่ๆ จาํนวน 960.25 ล�านบาท เพ่ิมข้ึน

ร�อยละ 19.70 คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 3.64

Total Premiums

 Total premiums of Baht 26,351.94 million recorded 

a year-on-year growth of 32.34%. Baht 14,856.49 million or 

56.38% of the total premiums were written through Bancassurance,

up 70.51% from the preceding year. Insurance sales agents 

contributed 39.98% of the total or Baht 10,535.20 million, an increase 

of 1.32%. Other sales channels accounted for Baht 960.25 million 

or 3.64%, recording a 19.70% increase.
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นอกจากนี้เบ้ียประกันภัยรับป�แรก (รวมเบ้ียชําระคร้ังเดียว) สามารถ

แยกตามแบบประกันที่ขายได�ดังต�อไปน้ี

เบ้ียประกันภัยรับป�แรกของบริษัท โดยหลักๆ ร�อยละ 81.87 มาจาก

แบบประกันประเภทสามัญ ด�วยเบ้ียรับจํานวน 7,456.79 ล�านบาท 

เติบโตเพ่ิมข้ึนจากช�วงเวลาเดียวกันของป�ก�อนร�อยละ 27.79 รองลงมา

ร�อยละ 16.55 เป�นแบบประกันประเภทกลุ�ม จํานวน 1,507.19 ล�านบาท 

เพ่ิมข้ึนร�อยละ 60.84 และแบบสามัญประเภทชําระเบ้ียคร้ังเดยีว ร�อยละ 1.58 

ด�วยเบ้ียรับจํานวน 143.99 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 79.38 

สาํหรับแบบสามัญ ยอดขายส�วนใหญ�มาจากสินค�าประเภทสะสมทรัพย�

เป�นจํานวนทั้งสิ้น 6,832.40 ล�านบาท เติบโตเพิ่มข้ึนร�อยละ 46.62 

รองลงมาเป�นแบบตลอดชีพ จํานวน 384.07 ล�านบาท เติบโตเพ่ิมข้ึน

ร�อยละ 12.74

หน�วย : ล�านบาท / Unit : Million Baht

ประเภท
Type

เบ้ียป�แรก
(รวมเบี้ยชําระครั้งเดียว)
First-Year Premiums

(Including Single Premiums)

%+/-
สัดส�วน

Percentage
(%)

เบี้ยชําระครั้งเดียว - สามัญ 
Ordinary Single Premium Insurance 143.99 -79.38% 1.58%

แบบสามัญ 
Ordinary Insurance 7,456.79 27.79% 81.87%

 • ตลอดชีพ 
 • Whole Life Insurance 384.07 12.74% 4.22%

 • สะสมทรัพย� 
 • Endowment Insurance 6,832.40 46.62% 75.02%

 • ช่ัวระยะเวลา 
 • Term Insurance 1.85 -64.94% 0.02%

 • สัญญาเพ่ิมเติม 
 • Rider Insurance 238.48 -2.18% 2.62%

ประกันกลุ�ม 
Group Life Insurance 1,507.19 60.84% 16.55%

รวมทั้งสิ้น 
Total 9,107.96 32.29% 100.00%

Overall, 81.87% of the Company’s total first-year premiums 

were from ordinary policies, with premiums of Baht 7,456.79 million, 

representing a growth of 27.79%. Next were group life policies, which 

contributed 16.55% or Baht 1,507.19 million, having risen by 60.84%. 

Ordinary single premiums policies contributed 1.58% with premiums 

of Baht 143.99 million, having fallen by 79.38%.

As for ordinary policies, most of the sales were from endowment 

policies which accounted for Baht 6,832.40 million, having risen by 

46.62% following by whole life policies which accounted for Baht 

384.07 million, representing a growth of 12.74%.

Total first year premiums (including single premiums) classified 

by the type of policies sold are as follows:    
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ด�านการลงทุน

เศรษฐกิจโลกในป� 2553 ฟ��นตัวต�อเนื่องจากครึ่งหลังของป� 2552 ท่ี

ได�รับผลกระทบจากป�ญหาสถาบันการเงินและหน้ีเสียในระบบเศรษฐกิจ

รวมท้ังความผันผวนในระบบการเงินโลก ท้ังนี้ การฟ��นตัวดังกล�าวนําโดย

ภูมิภาคเอเชียท่ีเศรษฐกิจขยายตัวแข็งแกร�งกว�าภูมิภาคอ่ืน ส�งผลให�มี

เงินทุนไหลเข�าลงทุนในภูมิภาครวมท้ังประเทศไทยในปริมาณสูง ทําให�

ราคาหลักทรัพย�ในประเทศท้ังตราสารหนี้ และตราสารทุนปรับตัวสูงขึ้น 

โดยสําหรับตลาดตราสารหน้ี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัว

ลดลงต�อเนื่องนับจากต�นป� ก�อนท่ีจะเร่ิมปรับตัวข้ึนในไตรมาสที่ 4 

ตามการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห�งประเทศไทย 

เนื่องจากเศรษฐกิจฟ��นตัวต�อเนื่องและเพ่ือป�องกันป�ญหาเงินเฟ�อ 

สําหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย� ดัชนีตลาดหลักทรัพย�ปรับตัว

สูงขึ้นต�อเนื่องจากป� 2553 ตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดฯ ท่ีเติบโตในอัตราสูง ยกเว�นในเดือนเมษายน และพฤษภาคม

ท่ีตลาดฯ ปรับตัวลงค�อนข�างแรงเนื่องจากป�ญหาความขัดแย�งทางการ

เมือง อย�างไรก็ตาม หลังจากนั้นตลาดฯ ได�ปรับตัวข้ึนต�อเนื่อง โดยสรุป

ในป� 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพย�ปรับตัวข้ึนร�อยละ 40.60 จากสิ้นป� 2552

ณ สิ้นป� 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย�ลงทุนจํานวนท้ังสิ้น 85,864 

ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 65,763 ล�านบาทในป� 2552 หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร�อยละ

31 ท้ังนี้ สินทรัพย�ลงทุนส�วนใหญ�เป�นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 

พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหน้ี

ภาคเอกชนที่มีความม่ันคงสูง เป�นสัดส�วนประมาณร�อยละ 84.51 ขณะ

ท่ีเงินลงทุนในหุ�นสามัญมีสัดส�วนประมาณร�อยละ 9.16 และเงินลงทุนใน

หน�วยลงทุนมีสัดส�วนประมาณร�อยละ 2.82 ซ่ึงส�วนใหญ�เป�นการลงทุนใน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย� ท่ีให�ผลตอบแทนจากค�าเช�าในระยะยาวและ

กองทุนรวมประเภทตราสารหน้ี

ในป� 2553 บริษัทฯ มีรายได�จากการลงทุนสุทธิก�อนผลกระทบจาก

อัตราแลกเปล่ียนจํานวน 3,916 ล�านบาท เพ่ิมข้ึน 920 ล�านบาท จากป�ก�อน

ส�วนหนึ่งเนื่องมาจากมีกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย�จํานวน 451

ล�านบาท เทียบกับกําไร 236 ล�านบาทในป�ก�อน ประกอบกับรายได�จาก

ดอกเบี้ยและส�วนลดรับ และเงินป�นผล ยังขยายตัวในเกณฑ�ดีตามการ

เพ่ิมข้ึนของสินทรัพย�ลงทุน และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดฯ ทําให�มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยร�อยละ 5.31 

เทียบกับร�อยละ 5.43 ในป� 2552

Investment

Since the start of the second half of 2010, world economy 
-- confronted with problems of financial institutions, non-performing 
loans and volatility in international financial markets -- has been on a 
recovery path. The recovery was led by Asia whose economies grew 
more vigorously than others, which led to a large influx of  investment 
funds to this region, including Thailand. Hence, the country has seen 
an increase in security prices, both fixed income and equity. In the 
fixed income market, Government Bond Yields, which had been on 
a downside since the beginning of the year, increased in the fourth 
quarter of 2010 as a result of interest rate hikes enforced by the Bank 
of Thailand to curb inflation and spur economic recovery.

As for equity investment, except for the sharp market decline in 
April and May 2010 due to political unrest, the index of the Stock 
Exchange of Thailand (SET) has risen throughout 2009 in line with 
market’s impressive earning growth.  In summary, the SET index has 
recorded an increase of  40.60 %  from the end of 2009.

As of the end of 2010, investment assets of the Company
amounted to Baht 85,864 million, increasing from Baht 65,763 million 
in 2009 and representing a growth of 31%. The majority of assets 
were invested in government bonds, Bank of Thailand bonds, State 
Enterprise bonds, and corporate debentures with high creditworthi-
ness. Investment assets in these categories amounted to 84.51%, 
while equities and unit trusts accounted for 9.16 % and 2.82%, re-
spectively. Investment in unit trusts, in particular, comprised mostly 
property funds, which provided long term rental income, and fixed 
income funds.

In 2010, the Company had a net investment income of Baht 
3,916 million, an increase of Baht 920 million from the preceding 
year. This was partly due to a profit of Baht 451 million gained 
from investment in securities, considerably more than the Baht 
236 million profit of the preceding year. Furthermore, investment 
income from interests, purchase discounts, and dividends has grown 
satisfactorily in proportion with the increase in the investment 
portfolio value and the increase in earnings of listed companies. 
In conclusion, the company recorded the return on investment of 
5.31%, compared with 5.43% in 2009.
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เงินสดและเงินฝากธนาคาร

Cash and bank deposit

ตั๋วเงิน

Promissory notes

พันธบัตรและต๋ัวเงินคลัง

Bonds and treasury bills

หุ�นกู�

Debentures

หน�วยลงทุน

Unit trusts

หุ�นทุน

Listed stocks

เงินให�กู�ยืมโดยกรมธรรม�เป�นประกัน

Policy loans

เงินให�กู�ยืมอ่ืนๆ (สุทธิ)

Other loans (net)

อ่ืนๆ

Others

สินทรัพย�ลงทุนทั้งหมด

Total Investment Assets

859.53

7,205.00

56,702.14

8,654.59

2,421.91

7,862.98

1,517.44

640.61

-

85,864.18

1,718.06

4,695.64

42,951.30

7,763.77

2,269.93

4,445.58

1,216.89

687.19

14.72

65,763.08

1.00

8.39

66.04

10.08

2.82

9.16

1.77

1.04

-

100.00

2.61

7.14

65.31

11.81

3.45

6.76

1.85

1.04

0.02

100.00

2553 / 2010 2552 / 2009

ร�อยละ

%

ร�อยละ

%

ล�านบาท

Million Baht

ล�านบาท

Million Baht

รายละเอียดสินทรัพย�ลงทุน ณ สิ้นป�

Summary of Investment Assets at Year-End



ซ่งสามารถให�บรการด�านผลิตภัณฑ�ทางการเงนแก�ลูกค�าได�อย�างครบวงจร
ในป� 2553 บรษัทฯ มีตัวแทนท่ีเป�นท่ีปรกษาทางการเงน จํานวน 83 คน

who can serve customers on financial products integratedly. 
In 2010, we had 83 agents that were also financial consultants.

พัฒนาตัวแทนของบริษัทฯ สู�ที่ปรึกษาทางการเงิน
Upgrade the Company’s agents to fi nancial consultants
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• พ.ศ. 2546 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2545 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

• พ.ศ. 2544 - ป�จจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2547 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด 

• พ.ศ. 2546 - 2547 : รองประธานกรรมการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด 

• พ.ศ. 2523 - 2525 : กรรมการผู�จัดการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 

• พ.ศ. 2519 - 2523 : กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด

การถือหุ�นในบรษัท
32,580,010 หุ�น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) คิดเป�นร�อยละ 2.715 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด

Education/Training:
• B.Sc., Economics, London School of Economics, University of London UK. 

Professional Experience:
• 2009 - present : Chairman, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2003 - present : Chairman of the Executive Board of Directors, 

  Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2002 - present : Chairman, BBL Asset Management Co., Ltd.

• 2001 - present : Director, Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.

• 2004 - present : Chairman, Aioi Bangkok Insurance Co., Ltd.

• 2003 - 2004 : Vice Chairman, Aioi Bangkok Insurance Co., Ltd.

• 1980 - 1982 : Managing Director, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

• 1976 - 1980 : Executive Director, Bangkok Bank Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:
32,580,010 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 2.715% of all shares with voting rights.
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาหลักสูตรป�องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร�วมเอกชน (ปรอ.รุ�นท่ี 6)
• Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Colorado, สหรัฐอเมริกา
การผ�านหลักสูตรอบรมของสมาคมส�งเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Chairman 2000 รุ�นท่ี 10/2547
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ�นท่ี 16/2545
ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2553 - ป�จจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2511 - ป�จจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2553 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการและประธานคณะผู�บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - ป�จจุบัน : Director, International Insurance Society, Inc. นิวยอร�ค สหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2540 - ป�จจุบัน : Director, Asia Insurance (Philippines) Corp.
• พ.ศ. 2539 - ป�จจุบัน : Chairman, Asia Insurance (Cambodia) Public Co., Ltd.
• พ.ศ. 2531 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด�) จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2529 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท จรุงไทยไวร�แอนด�เคเบ้ิล จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2522 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� จํากัด (มหาชน) 
• พ.ศ. 2521 - ป�จจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต�อ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549 - 2551 : ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
• พ.ศ. 2527, 2528, 2532, 2533, 2540-2543, 2548, 2549 : นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย 
• พ.ศ. 2515 - มี.ค. 2551 : กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัย
• พ.ศ. 2531 - 2535 : Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd. สิงคโปร�
• พ.ศ. 2529 - 2531 : Chairman, ASEAN Insurance Council จาการ�ตา อินโดนีเซีย
• พ.ศ. 2527 - 2529, 2547 - 2549 : President, The East Asean Insurance Congress
การถือหุ�นในบรษัท
33,687,920 หุ�น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) คิดเป�นร�อยละ 2.807 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
Education/Training:
• National Defense Diploma, National Defense Joint Public-Private Sector Program (Class 6), 
 National Defense College of Thailand
• Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
• B.Sc., Business Administration, University of Colorado, USA.
Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Chairman 2000 Program, Class of 10/2004.
• Directors Certification Program (DCP), Class of 16/2002.
Professional Experience:
• 2010 - present : Executive Director of Nomination and Compensation Committee, 
 Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. 
• 1968 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2010 - present : Chairman and President, Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
• 2009 - present : Director, International Insurance Society, Inc., New York, USA.
•  1997 - present : Director, Asia Insurance (Philippines) Corp.
•  1996 - present : Chairman, Asia Insurance (Cambodia) Public Co., Ltd.
• 1988 - present : Chairman, Furukawa Metal (Thailand) Public Co., Ltd.
• 1986 - present : Chairman, Charoong Thai Wire & Cable Public Co., Ltd.
• 1979 - present : Chairman, Bumrungrad Hospital Public Co., Ltd.
• 1978 - present : Vice Chairman, Thai Reinsurance Public Co., Ltd.
• 2006 - 2008 : Chairman, Federation of Thai Insurance Organizations
• 1984, 1985, 1989, 1990, 1997-  2000, 2005, 2006 : President, The General Insurance Association
• 1972 - Mar 2008 : Director, The General Insurance Association
• 1988 - 1992 : Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd., Singapore
• 1986 - 1988 : Chairman, ASEAN Insurance Council, Jakarta, Indonesia
• 1984 - 1986, 2005 - 2007 : President, The East Asian Insurance Congress
Shareholdings in the Company:
33,687,920 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 2.807% of all shares with voting rights.

Mr.Chai Sophonpanich
<Director >

คุณชัย โสภณพนิช
<กรรมการ>
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ประวัติการศึกษา/อบรม  
•  Bachelor of Science in Civil Engineering, Lafayette College, Easton, PA สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2528 - 2553 : กรรมการผู�จัดการใหญ� กรรมการ และกรรมการบริหาร (ตั้งแต� ม.ค. 2554)     

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2542 - ป�จจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย

• พ.ศ. 2535 - ป�จจุบัน : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

• พ.ศ. 2517 - 2527 : กรรมการบริหาร International Finance & Consultants Co., Ltd. และ 

 IFCC Advisors Ltd.

การถือหุ�นในบรษัท
- ไม�มี -

Education/Training:
• Bachelor of Science in Civil Engineering, Lafayette College, Easton, PA, USA.

Professional Experience:
• 1985 - present : President, Director and Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 1999 - present : Director and Executive Director, The Thai Life Assurance Association

• 1992 - present : Director, BBL Asset Management Co., Ltd.

• 1974 - 1984 : Executive Director, International Finance & Consultants Co., Ltd. and IFCC Advisors Ltd.

Shareholdings in the Company:
None.

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบัญชี (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

• อบรมหลักสูตรผู�บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ�นท่ี 2/2549

ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2553 - ป�จจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2544 - ป�จจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2544 - ป�จจุบัน : ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� ผู�อํานวยการลูกค�าบุคคลนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด  (มหาชน)

• พ.ศ. 2542 - 2542 : ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� สายสินเช่ือรายย�อยนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2540 - 2542 : SVP. สํานักประธานกิจการนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2538 - 2540 : ผู�จัดการภาคนครหลวง 2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2529 - 2538 : ผู�จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การถือหุ�นในบรษัท
- ไม�มี -

Education/Training:
• Master of Accounting, Thammasat University.

• Bachelor (Second Class Honors), Accounting (Banking and Finance), Chulalongkorn University

• Top Executive Program, Capital Market Academy (CMA) Class 2-2006

Professional Experience:
• 2001 - present : Executive Director of Nomination and Compensation Committee, 

  Bangkok Life Assurance PCL.

• 2001 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2001 - present : Executive Vice President and Head of Metropolitan Consumer Banking, 

  Bangkok Bank Public Co., Ltd.

• 1999 - 2001 : Executive Vice President, Metropolitan Retail Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd.

• 1997 - 1999 : SVP., Office of the Chairman, Metropolitan Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd.

• 1995 - 1997 : SVP. and Manager, Region 2, Metropolitan Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd.

• 1986 - 1995 : Branch Manager, Bangkok Bank Public Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:
None.

Mr.Chan Vathanakul
<Director>

Mrs.Ruchanee Nopmuang
<Director>

คุณชาญ วรรธนะกุล
<กรรมการ>

คุณรัชนี  นพเมือง
<กรรมการ>
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

ประวัติการศึกษา/อบรม  
• ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร�
• ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia University, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2542 - ป�จจุบัน  : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
• พ.ศ. 2546 - ป�จจุบัน  : กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - ป�จจุบัน  : กรรมการผู�จัดการ บริษัท ริเวอร�ไซด� การ�เด�น มารีน�า จํากัด
• พ.ศ. 2543 - ป�จจุบัน  : กรรมการผู�จัดการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จํากัด  
• พ.ศ. 2529 - 2540   : กรรมการผู�จัดการใหญ� บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ร�วมเสริมกิจ จํากัด (มหาชน)
การถือหุ�นในบรษัท
-ไม�มี-
Education/Training:
• MBA (Finance), Sasin Graduate Institute of Business Administration
• Bachelor in Economics, Barnard College, Columbia University, USA. 
Professional Experience:
• 1999 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003 - present : Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Managing Director, Riverside Garden Marina Co., Ltd.
• 2000 - present : Managing Director, Sukhumvit City Co., Ltd.
• 1986 - 1997 : President, Union Asia Finance Public Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
None.

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร� 
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย    
การผ�านหลักสูตรอบรมของสมาคมส�งเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ�นท่ี 80/2549
ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2548 - ป�จจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 - ป�จจุบัน : กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จํากัด
• พ.ศ. 2547 - ป�จจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จํากัด
• พ.ศ. 2534 - ป�จจุบัน : กรรมการ บริษัท อโศกกมลวรรณ จํากัด
การถือหุ�นในบรษัท
2,637,000 หุ�น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) คิดเป�นร�อยละ  0.220  ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
Education/Training:
• MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration, 
• Bachelor of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University.
Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Directors Certification Program (DCP), Class of 80/2006.
Professional Experience:
• 2005 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Director, Green Spot Co. Ltd.
• 2004 - present : Director, NL Asset Co., Ltd.
• 1991 - present : Director, Asoke Kamolwan Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
2,637,000 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 0.220% of all shares with voting rights.

Mrs.Savitri Ramyarupa
<Director>

Mrs.Prapaivan Limsong
<Director>

คุณสาวิตรี รมยะรูป
<กรรมการ>

คุณประไพวรรณ ลิมทรง
<กรรมการ>
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ประวัติการศึกษา/อบรม  
• M.B.A., Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• B.A. in Economics, University of Tokyo ญ่ีปุ�น
ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2553 - ป�จจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และ Senior Managing Director   
 & Chief Investment Officer
• พ.ศ. 2552 : Senior Managing Director, In charge Customer Service Headquarters 
• พ.ศ. 2551 : Managing Director & General Manager (Medical Information Dept.)             
• พ.ศ. 2550 : Managing Director & General Manager (Risk Management Dept.)
• พ.ศ. 2547 : Director & General Manager (Finance & Investment Planning Dept.)
• พ.ศ. 2546 : General Manager, Finance & Investment Planning Dept.
• พ.ศ. 2545 : General Manager, Planning & Research + Public Relations Dept. 
• พ.ศ. 2543 : General Manager, Service Network Development Dept.
• พ.ศ. 2540 : President, NLI International Inc.
• พ.ศ. 2537 : Deputy General Manager, International Planning Dept.
• พ.ศ. 2536 : Deputy General Manager, International Investment Dept.
• พ.ศ. 2533 : Deputy Chief Representative - New York Office
• พ.ศ. 2529 : Vice President, NLI International Singapore Pte. Ltd.
• พ.ศ. 2520 : Joined Nippon Life Insurance Company
การถือหุ�นในบรษัท
-ไม�มี-
Education/Training:  
• MBA, Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
• B.A. in Economics, University of Tokyo, Japan
Professional Experience:
• 2010 - Present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. and Senior Managing Director 
 & Chief Investment Officer
• 2009 : Senior Managing Director, In charge Customer Service Headquarters 
• 2008 : Managing Director & General Manager (Medical Information Dept.)             
• 2007 : Managing Director & General Manager (Risk Management Dept.)
• 2004 : Director & General Manager (Finance & Investment Planning Dept.)
• 2003 : General Manager, Finance & Investment Planning Dept.
• 2002 : General Manager, Planning & Research + Public Relations Dept. 
• 2000 : General Manager, Service Network Development Dept.
• 1997 : President, NLI International Inc.
• 1994 : Deputy General Manager, International  Planning Dept.
• 1993 : Deputy General Manager, International Investment  Dept.
• 1990 : Deputy Chief Representative - New York Office
• 1986 : Vice President, NLI International Singapore Pte. Ltd.
• 1977 : Joined Nippon Life Insurance Company
Shareholdings in the Company:
None.

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท University of Southern California, สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี กฎหมาย Kyoto University, ญ่ีปุ�น
ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2553 - ป�จจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - ป�จจุบัน : กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
• พ.ศ. 2551 - ป�จจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549 - 2551 : Chief Manager, Operations Oversight Committee Secretariat, Nippon Life  Insurance Company
• พ.ศ. 2548 - 2549 : Chief Manager, Corporate Planning Dept., Nissay Asset Management  Corporation
• พ.ศ. 2546 - 2548 : Chief Manager, Public & IR Dept., Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2540 - 2544 : Manager, International Real Estate Investment Group, Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2537 - 2540 : Associate, Secretarial Dept., Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2535 - 2537 : Associate, Kumamoto Branch, Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2535 : Joined Nippon Life Insurance Company
การถือหุ�นในบรษัท
-ไม�มี-
Education/Training:
• MBA, University of Southern California, USA.
• Bachelor of Law, Kyoto University, Japan 
Professional Experience:
• 2010 - present : Executive Director of Nomination and Compensation Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2009 - present : Executive Director of Risk Management Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2008 - present : Director and Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2006 - 2008 : Chief Manager, Operations Oversight Committee Secretariat, Nippon Life Insurance Company
• 2005 - 2006 : Chief Manager, Corporate Planning Dept., Nissay Asset Management Corporation
• 2003 - 2005 : Chief Manager, Public & IR Dept., Nippon Life Insurance Company
• 1997 - 2001 : Manager, International Real Estate Investment Group, Nippon Life Insurance Company
• 1994 - 1997 : Associate, Secretarial Dept., Nippon Life Insurance Company
• 1992 - 1994 : Associate, Kumamoto Branch, Nippon Life Insurance Company
• 1992 : Joined Nippon Life Insurance Company
Shareholdings in the Company:
None.

Mr.Takeshi Furuichi
<Director>

Mr.Naoki Ban
<Director>

คุณทาเคซิ ฟูรูอิชิ
<กรรมการ>

คุณนาโอกิ บัน
<กรรมการ>
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท กฎหมาย University of Michigan Law School
• ปริญญาตรี กฎหมาย University of Tokyo ญ่ีปุ�น
ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ค. 2553 - ป�จจุบัน : Chief Executive Officer, NLI International Asia Pte. Ltd.
• พ.ศ. 2552 - ป�จจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2552 - เม.ย. 2553 : Chief Representative, Singapore Representative Office, 
  Nippon Life Insurance Company 
• ม.ค. 2551 - มี.ค. 2552 : Deputy General Manager, Corporate Planning Dept. with holding  
  the post of International Planning & Operations Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. 2550 - ธ.ค. 2550 : Deputy General Manager, Metropolitan Finance Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. 2547 - มี.ค. 2550 : Deputy General Manager, Corporate Planning Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. 2545 - มี.ค. 2547 : Sales Manager, Sendai Branch (Miyagi)
• ม.ค. 2540 - มี.ค. 2545 : Manager, International Planning & Operations Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. 2537 - ส.ค. 2538 : Manager, Personel Management Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. 2535 - มี.ค. 2537 : Assistant Manager, Shinagawa Branch (Tokyo)
• เม.ย. 2533 - มี.ค. 2535 : Assistant Manager, Finance Planning Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. 2533 : Joined Nippon Life Insurance Company
การถือหุ�นในบรษัท
-ไม�มี-
Education/Training:
• Master of Laws, University of Michigan Law School 
• Bachelor of Laws, University of Tokyo, Japan
Professional Experience:
•  May 2010 - present : Chief Executive Officer, NLI International Asia Pte. Ltd.
• 2009 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• Apr 2009 - Apr 2010 : Chief Representative, Singapore Representative Office,
 Nippon Life Insurance Company
• Jan 2008 - Mar 2009 : Deputy General Manager, Corporate Planning Dept. with holding 
 the post of International Planning & Operations Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 2007 - Dec 2007 : Deputy General Manager, Metropolitan Finance Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 2004 - Mar 2007 : Deputy General Manager, Corporate Planning Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 2002 - Mar 2004 : Sales Manager, Sendai Branch, Miyagi
• Jan 1997 - Mar 2002 : Manager, International Planning & Operations Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 1994 - Aug 1995 : Manager, Personel Management Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 1992 - Mar 1994 : Assistant Manager, Shinagawa Branch, Tokyo
• Apr 1989 - Mar 1992 : Assistant Manager, Finance Planning Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 1989 : Joined Nippon Life Insurance Company
Shareholdings in the Company:
None.

Mr.Kentaro IDE
<Director>

คุณเคนทาโร� อิเด�ะ
<กรรมการ>
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Mr.Sunthorn Arunanondchai
<Independent Director>

คุณสุนทร  อรุณานนท�ชัย
<กรรมการอิสระ>

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

• ปริญญาโท MBA-University of Arkansas สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี Southern Arkansas University สหรัฐอเมริกา

• วุฒิบัตร หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน วิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร, ปรอ 366

• วุฒิบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ�นท่ี 5

  สถาบันพระปกเกล�า

• หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ�นท่ี 6

การผ�านหลักสูตรอบรมของสมาคมส�งเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ�นท่ี 98/2551

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ�น 4/2548, บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร 

  จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2519 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2550 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2547 - ป�จจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ� จํากัด

• พ.ศ. 2547 - ป�จจุบัน : กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2541 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

• พ.ศ. 2531 - ป�จจุบัน : กรรมการผู�จัดการใหญ� บริษัท ซีพีแลนด� จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2528 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท นํ้าตาลราชบุรี จํากัด

การถือหุ�นในบรษัท
458,000 หุ�น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) คิดเป�นร�อยละ 0.038 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด

Education/Training:
• Honorary Doctor of Business Administration, Khon Kaen University

• MBA, University of Arkansas, USA. 

• Bachelor degree, Southern Arkansas University, USA.

• National Defense Diploma, National Defense Joint Public-Private Sector Program (Class 366), 

  National Defense College of Thailand

• Diploma, Politics and Governance in Democratic Regimes Program for Executives (Class 5), 

  King Prajadhipok’s Institute

• Leadership Program (Class 6), Capital Market Academy

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Director Certificate Program (DCP), Class of 98/2008 

• Director Accreditation Program (DAP) CP, Class of 4/2005, Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd.

Professional Experience:
• 1976 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2007 - present : Chairman of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2004 - present : Vice Chairman, Charoen Pokphand Group Co., Ltd.

• 2004 - present : Director, Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd.

• 1998 - present : Chairman, Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.

• 1988 - present : President, CP Land Co., Ltd.

• 1985 - present : Chairman, Rajburi Sugar Co.,Ltd.

Shareholdings in the Company:
458,000 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 0.038% of all shares with voting rights.
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University 
  ออสเตรเลีย
• ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney ออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney ออสเตรเลีย
การผ�านหลักสูตรอบรมของสมาคมส�งเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ�นท่ี 6/2548
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ�นท่ี 60/2548
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ�นท่ี 4/2546
ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2553 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2542 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - ป�จจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2553 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาพิจารณาค�าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ 
  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร�ส จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - ป�จจุบัน : กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห�งประเทศไทย
• พ.ศ. 2552 - ป�จจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห�งประเทศไทย
• พ.ศ. 2550 - ป�จจุบัน : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต�ซีส� จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2548 - ป�จจุบัน : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - ป�จจุบัน : คณะกรรมการจัดทําบันทึกข�อตกลง และประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) 
  สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2546 - ป�จจุบัน : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการ
  การลงทุน  บริษัท ทริส คอร�ปอเรช่ัน จํากัด
• พ.ศ. 2543 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน   
  บริษัท โพสต� พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543 - ป�จจุบัน : รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นํ้ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
การถือหุ�นในบรษัท
-ไม�มี-
Education/Training:
• Ph.D., Monetary Economics and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia
• M.Ec., Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
• B.Ec. (Hons.), Economic Statistics, University of Sydney, Australia
Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Audit Committee Program (ACP), Class of 6/2005
• Directors Certification Program (DCP), Class of 60/2005
• Directors Accreditation Program (DAP), Class of 4/2003
Professional Experience:
• 2010 - present : Chairman of Nomination and Compensation Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1999 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003 - present : Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2010 - present : Independent Director, Executive Director of Nomination and Compensation Committee 
  and Member of Corporate Governance Committee, Indorama Ventures Public Co., Ltd.
• 2009 - present : Expert Director, Bank of Thailand.
• 2008 - present : Member, Financial Institutions Policy Committee (FIPC), Bank of Thailand
• 2007 - present : Director, Member of the Audit Committee, Nomination Committee and Compensation Committee,
  Thoresen Thai Agencies Public Co., Ltd.
• 2005 - present : Vice Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Executive Committee, 
 Prasit Patana Public Co., Ltd.
• 2004 - present : Independent Director and Member of the Audit Committee, Indorama Polymers Public Co., Ltd.
• 2003 - present : Member of the subcommittee for agreement drafting and evaluating state enterprises, 
 State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance
• 2003 - present : Director, Member of the Audit Committee and Compensation Committee, 
 Chaiman of the Board of Investments, TRIS Corporation Ltd.
• 2000 - present : Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Member of Nomination 
 and Compensation Committee, Post Publishing Public Co., Ltd.
• 2000 - present : Vice President and Chairman of the Audit Committee, Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
None.

Dr.Siri Ganjarerndee
<Independent Director>

ดร.ศิริ การเจริญดี
<กรรมการอิสระ>



41

ประวัติการศึกษา/อบรม  
• ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี (นิติศาสตร�) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• สมาชิกสามัญเนติบัณฑิตยสภา
ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2546 - ป�จจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2505 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2520 - ป�จจุบัน : ท่ีปรึกษากฎหมาย สํานักงานตรวจสอบบัญชี ชัย นวพันธ� และบริษัท แอ็สโซซิเอทส� ออดิต จํากัด
• ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ถ�วยทองโอสถ จํากัด
• อดีตอาจารย�พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• อดีตอาจารย�พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� (นิด�า)
การถือหุ�นในบรษัท
3,023,000 หุ�น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) คิดเป�นร�อยละ 0.252 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
Education/Training:
• Master of Accounting, University of Texas, USA.
• Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University
• LL.B. (Bachelor of Laws), Thammasat University
• Ordinary member of the Thai Bar Association
Professional Experience:
• 2003 - present : Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
•  1962 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1977 - present : Legal Advisor, Chai Navaphand CPA and Associates Audit Co., Ltd.
• Certified auditor, Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd.
• Former part-time lecturer, Thammasat University
• Former part-time lecturer, National Institute of Development Administration (NIDA)
Shareholdings in the Company:
3,023,000 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 0.252% of all shares with voting rights.

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
• ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
การผ�านหลักสูตรอบรมของสมาคมส�งเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ�นที่ 69/2551
ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2550 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 - ป�จจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544 - ป�จจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2535 - ป�จจุบัน : กรรมการผู�จัดการ บริษัท เอเอสที มาสเตอร� จํากัด
• พ.ศ. 2545 - 2548 : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2534 - 2544 : กรรมการผู�จัดการ บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2519 - 2527 : กรรมการผู�ช�วยผู�อํานวยการ และกรรมการบริหาร บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน� จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2515 - 2517 : ผู�ช�วยผู�อํานวยการ สํานักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย�
การถือหุ�นในบรษัท
-ไม�มี-
Education/Training:
• MBA, Accounting, Thammasat University 
Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Directors Accreditation Program (DAP), Class of 69/2008
Professional Experience:
• 2007 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2001 - present : Executive Director, Syn Mun Kong Public Co., Ltd.
• 1992 - present : Managing Director, AST Master Co., Ltd.
• 2002 - 2005 : Independent Director and Member of the Audit Committee, Bangkok First Investment 
  & Trust Public Co., Ltd.
• 1991 - 2001 : Managing Director, Syn Mun Kong Public Co., Ltd.
• 1976 - 1984 : Assistant to the President and Executive Director, Thaivivat Insurance Public Co., Ltd.
• 1972 - 1974 : Deputy Director of the Insurance Dept. Ministry of Commerce
Shareholdings in the Company:
None.

Mr.Chai Navaphand
<Independent Director>

Mr.Pradit Rodloytuk
<Independent Director>

คุณชัย นวพันธ�
<กรรมการอิสระ>

คุณประดิษฐ  รอดลอยทุกข�
<กรรมการอิสระ>
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

• ศึกษาและดูงานด�านการธนาคาร ประเทศเยอรมันนี

การผ�านหลักสูตรอบรมของสมาคมส�งเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ�นท่ี 17/2545

ประสบการณ�ทํางาน
• เม.ย. 2552 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2550 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2550 - ป�จจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2544 - ป�จจุบัน : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห�เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ� 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

• พ.ศ. 2543 - 2547 : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2537 - 2542 : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2537 - 2542 : ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� ผู�อํานวยการด�านกิจการสาขาต�างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2526 - 2536 : ผู�จัดการฝ�ายตรวจสอบ ผู�อํานวยการอาวุโส ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2506 - 2525 : เจ�าหน�าท่ีฝ�ายตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

การถือหุ�นในบรษัท
-ไม�มี-

Education/Training:
• B.A., Accounting, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University 

• Study and observation trips on the banking industry, Germany

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Directors Certification Program (DCP), Class of 17/2002

Professional Experience:
• April 2009 - present : Chairman of the Risk Management Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2007 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2007 - present : Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2001 - present : Director and Treasurer, C.C.F. Foundation in Thailand under the Royal Patronage 

 of HRH Princess Maha Sirindhorn

• 2000 - 2004 : Director and Chairman of the Audit Committee, Bangkok First Investment & Trust Public Co., Ltd. 

• 1994 - 1999 : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 1994 - 1999 : Executive Vice President and Head of Provincial Retail Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd.

• 1983 - 1993 : Manager Audit Dept. and Senior Vice President, Bangkok Bank Public Co., Ltd.

• 1963 - 1982 : Audit Dept. officer, Bangkok Bank Public Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:
None.

Mr.Promote Pasuwat
<Independent Director>

คุณปราโมช พสุวัต
<กรรมการอิสระ>
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คณะผู�บริหาร
Executive Offi  cers

ประวัติการศึกษา/อบรม  
• ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2550 - ป�จจุบัน : ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�อาวุโส สายบัญชีและการเงิน และท่ีปรึกษากรรมการผู�จัดการใหญ� 

  (ต้ังแต� ม.ค. 2554) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)    

• พ.ศ. 2546 - 2549 : ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� สายบัญชีและการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด  

• พ.ศ. 2545 - 2546 : ผู�อํานวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด

การถือหุ�นในบรษัท
160,000 หุ�น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) คิดเป�นร�อยละ 0.013% ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด

Education/Training:
• Bachelor of Accounting (Second Class Honors), Chulalongkorn University

Professional Experience:
• 2007 - present : Senior Executive Vice President, Accounting and Finance Division and Executive Consultant,

 (Since Jan 2011) Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2003 - 2006 : Executive Vice President, Accounting and Finance Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

• 2002 - 2003 : Senior Vice President, Accounting and Finance Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:
160,000 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 0.013% of all shares with voting rights.

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต� (วิจัยดําเนินงาน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร�บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2550 - ป�จจุบัน : ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2546 - 2550 : ผู�อํานวยการอาวุโส สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด

การถือหุ�นในบรษัท
-ไม�มี-

Education/Training:
• Master of Science (Operations Research), National Institute of Development Administration

• Bachelor of Science (Mathematics), Kasetsart University

Professional Experience:
• 2007 - present : Executive Vice President, Marketing Division, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2003 - 2007 : Senior Vice President, Marketing Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:
None.

Mrs.Kallaya Mamani
<Senior Executive
Vice President,
Accounting & Finance
Division>

Mr.Ruangsak Panyabodegun
<Executive Vice President
Marketing Division>

คุณกัลยา ม�ามณี
<ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�อาวุโส
สายบัญชีและการเงิน>

คุณเรืองศักดิ์  ป�ญญาบดีกุล
<ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�
สายการตลาด>
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คณะผู�บริหาร
Executive Offi  cers

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร�มหาบัณฑิต Western Michigan University สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร� (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

การผ�านหลักสูตรอบรมของสมาคมส�งเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ�นท่ี19/2549

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ�นท่ี 64/2549

• หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ�นท่ี 4/2548

ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2550 - ป�จจุบัน : ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� สายการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2551 - ป�จจุบัน : เลขานุการบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2546 - 2550 : ผู�อํานวยการอาวุโส สายการลงทุน  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด

• พ.ศ. 2540 - 2546 : ผู�อํานวยการ ฝ�ายลงทุน  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 

การถือหุ�นในบรษัท
-ไม�มี-

Education/Training:
• Master of Economics, Western Michigan University, USA.

• Bachelor of Business Administration, Kasetsart University

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Audit Committee Program (ACP), Class of 19/2006

• Directors Accreditation Program (DAP), Class of 64/2006

• Effective Minutes Taking (EMT), Class of 4/2005

Professional Experience:
• 2007 - present : Executive Vice President, Investment Division, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2002 - present : Company Secretary, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2003 - 2007 : Senior Vice President, Investment Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

• 1997 - 2003 : Vice President, Investment Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:
None.

Mr.Sanor Thampipattanakul
<Executive Vice President
Investment Division>

คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
<ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�
สายการลงทุน>
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Mr.Chone Sophonpanich
<Executive Vice President>

คุณโชน โสภณพนิช
<ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�>

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร�และความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร� (Upper Second Class Honours) University College London อังกฤษ

ประสบการณ�ทํางาน
• ส.ค. 2553 - ป�จจุบัน : ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• ก.ย. 2551 - ส.ค. 2553 : ผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายการตลาดสถาบันการเงิน 

  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2543 - 2551 : Director-International Business บริษัท กรีนสปอต จํากัด

• พ.ศ. 2541 - 2543 : Senior Dealer, Foreign Exchange Dept. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2540 - 2541 : Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan Stanley, New York

การถือหุ�นในบรษัท
-ไม�มี-

Education/Training:
• Master of Economics and International Relations, Johns Hopkins University, USA.

• Bachelor of Economics (Upper Second class Honors), University college London, England

Professional Experience:
• Aug 2010 - present : Executive Vice President, Bangkok Life Assurance Public Co.,Ltd.

• Sep 2008 - Aug 2010 : Senior Vice President, Financial Institutions Marketing Dept., 

  Bangkok Life Assurance Public Co.Ltd.

• 2000 - 2008 : Director-International Business, Green Spot Co. Ltd.

• 1998 - 2000 : Senior Dealer, Foreign Exchange Dept., Bangkok Bank Public Co., Ltd.

• 1997 - 1998 : Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan Stanley, New York

Shareholdings in the Company:
None.



46

คณะผู�บริหาร
Executive Offi  cers

ประวัติการศึกษา/อบรม  
• ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2546 - ป�จจุบัน : ผู�อํานวยการอาวุโส สายประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

การถือหุ�นในบรษัท
75,000 หุ�น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) คิดเป�นร�อยละ 0.00% ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด

Education/Training:
• Master of Business Administration (MBA), National Institute of Development Administration

• Bachelor of Accounting, Chiang Mai University

Professional Experience:
• 2003 - present : Senior Vice President, Life Operation Division, Bangkok Life Assurance Public Co., 

Ltd.

Shareholdings in the Company:hareholdings in the Company:

75,000 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 0.00% of all shares with voting rights.

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท M.S. (Computer Science) Florida Institute of Technology, USA.

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร�มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร�เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร�บัณฑิต (เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

ประสบการณ�ทํางาน
• พ.ศ. 2550 - ป�จจุบัน : ผู�อํานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2550 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กรุ�ปลีส จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2544 - 2550 : ผู�อํานวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด

การถือหุ�นในบรษัท
-ไม�มี-

Education/Training:
• M.S. (Computer Science), Florida Institute of Technology, USA.

• Master of Science (Agricultural Science), Kasetsart University

• Bachelor of Science (Agricultural Science), Kasetsart University

Professional Experience:
• 2007 - present : Senior Vice President, Information Technology Division, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. 

• 2007 - present : Chairman of Audit Committee and Independent Director, Group Lease Public Co., Ltd. 

• 2001 - 2007 : Vice President, Information Technology Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:
None.

Mrs.Chantana Vimuktanon
<Senior Vice President,
Life Operation Division>

Mr.Chatchai Chotanakarn
<Senior Vice President,
Information Technology Division>

คุณฉันทนา  วิมุกตานนท�
<ผู�อํานวยการอาวุโส
สายประกันชีวิต>

คุณฉัตรชัย  โชตนาการ
<ผู�อํานวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ>
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Board Of Advisors

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

Mr.Chatri Sophonpanich
<Chairman of the Board 
of Advisors>

Mr.Piti Sithi-Amnuai
<Advisor>

Mr.Sunthorn Arunanonchai
<Chairman of the Audit Committee>

Mr.Chartsiri Sophonpanich
<Advisor>

Mr.Deja Tulananda
<Advisor>

Mr.Pramote Pasuwat
<Member of the Audit Committee>

Mr.Suvarn Thansathit
<Advisor>

Mr.Pradit Rodloytuk
<Member of the Audit Committee>

คุณชาตรี โสภณพนิช
<ประธานท่ีปรึกษา>

คุณป�ติ สิทธิอํานวย
<ท่ีปรึกษา>

คุณสุนทร อรุณานนท�ชัย
<ประธานกรรมการตรวจสอบ>

คุณชาติศิริ โสภณพนิช
<ท่ีปรึกษา>

คุณเดชา ตุลานันท�
<ท่ีปรึกษา>

คุณปราโมช พสุวัต
<กรรมการตรวจสอบ>

คุณสุวรรณ แทนสถิตย�
<ท่ีปรึกษา>

คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข�
<กรรมการตรวจสอบ>
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คณะกรรมการบริหาร
Executive Board Of Directors

Mr.Choedchu Sophonpanich
<Chairman of the Executive
Board of Directors>

Mr.Chan Vathanakul
<Executive Director>

Mr.Chai Navaphand
<Executive Director>

Mrs.Savitri Ramyarupa
<Executive Director>

Dr.Siri Ganjarerndee
<Executive Director>

Mr.Naoki Ban
<Executive Director>

คุณเชิดชู  โสภณพนิช
<ประธานกรรมการบริหาร>

คุณชาญ วรรธนะกุล
<กรรมการบริหาร>

คุณชัย นวพันธ�
<กรรมการบริหาร>

คุณสาวิตรี รมยะรูป
<กรรมการบริหาร>

ดร.ศิริ การเจริญดี
<กรรมการบริหาร>

คุณนาโอกิ บัน
<กรรมการบริหาร>



49

Mr.Pramote Pasuwat
<Chairman of Risk
Management Committee>

Mr.Naoki Ban
<Member of Risk
Management Committee >

Mrs.Kallaya Mamani
<Member of Risk
Management Committee>

Mr.Ruangsak Panyabodegun
<Member of Risk
Management Committee>

Mr.Sanor Thampipattanakul
<Member of Risk
Management Committee>

คุณปราโมช พสุวัต
<ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง>

คุณนาโอกิ บัน
<กรรมการบริหารความเส่ียง>

คุณกัลยา ม�ามณี
<กรรมการบริหารความเส่ียง>

คุณเรืองศักดิ์ ป�ญญาบดีกุล
<กรรมการบริหารความเส่ียง>

คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
<กรรมการบริหารความเส่ียง>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee
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เจ�าหน�าที่บริหาร
Management Team

กรรมการผู�จัดการใหญ�
คุณชาญ วรรธนะกุล

ที่ปรกษากรรมการผู�จัดการใหญ�
คุณประสิทธิ์ บุญเจริญ
SVP ท่ีปรกึษากรรมการผู�จดัการใหญ�
สายบัญชและการเงน
คุณกัลยา ม�ามณี
SEVP ผู�บริหารสายบัญชีและการเงิน
สายการตลาด
คุณเรืองศักดิ์ ป�ญญาบดีกุล  
EVP ผู�บริหารสายการตลาด
คุณพิมลพรรณ พัชรพงษ�พร  
VP ผู�ช�วยผู�บริหารสายการตลาด
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ตลอดเวลา 60 ป� ของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีเจตนารมณ�ท่ีจะมี

ส�วนร�วมในการรบัผดิชอบต�อสงัคมอยู�เสมอ ตัง้แต�ในระดบัผู�บรหิาร ลงมา

จนถึงระดับพนักงานและตัวแทน ท้ังในสํานักงานใหญ�และสาขาของ

บริษัทฯ ท่ัวประเทศจะเข�าร�วมทํากิจกรรมเพื่อสังคมในแต�ละพ้ืนท่ี ท่ัวทุก

ภมิูภาคของประเทศ โดยให�ความสาํคัญกบัทุกด�านของการดาํเนินกจิกรรม

เพ่ือสังคมอย�างต�อเนื่อง

โครงการส�งเสรมด�านการศึกษา
 กรุงเทพประกันชีวิต ตระหนักดีว�าเด็กๆ คืออนาคตของชาติ ท่ีจะ
ช�วยให�สังคมไทยมีพ้ืนฐานที่ม่ันคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได�จัด

ทําโครงการสนับสนุนด�านการศึกษาข้ึนเป�นประจําทุกป� ในชื่อ “โครงการ

สานฝ�นจากพี่สู�น�อง”  มาต�อเนื่องเป�นป�ท่ี 4 โดยในป� 2553  ได�ดําเนินการ

โครงการนี้ ณ โรงเรียนบ�านนาชุมช�าง อําเภอรัตนวาป�  จังหวัดหนองคาย   

จัดสร�างอาคารเรียนข้ึนใหม� 1 หลัง  ปรับปรุงอาคารเรียนเดิม ห�องเรียน 

ห�องสมุด ห�องพยาบาล ห�องน้ํา  สนามเด็กเล�น  จัดทําสวนหย�อม  แปลง

ปลูกผัก และบ�อเล้ียงปลา พร�อมมอบทุนการศึกษาแก�นักเรียนทุกคน

 บรษัิทฯ ได�มอบทุนการศกึษาให�กบันักเรยีนตามโรงเรยีนต�างๆ  อย�าง

ต�อเนื่องทุกป�  รวมท้ังสนับสนุน สื่อการสอน คอมพิวเตอร� อุปกรณ�กีฬา  

เพ่ือให�นักเรียนในชนบทท่ีขาดแคลน ได�มีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน  

Corporate social responsibility has always been an important 

part of the Company all through  60 years of is business operation. 

All employees and agents of every rank and position  at our  head 

office and branches throughout  the country have participated  one 

way or another in  so many activities. We continue to devote our 

attention and support to several ongoing social responsibility activities 

at many provinces across all regions of the country.
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Support for Education
 Well aware that children, our nation’s future, who can build a 

strong, stable society, Bangkok Life Assurance has lent its support 

every year for a wide array of education  projects . One such project 

is San Fan Jak Pi Su Nong (“Children, young and old -- make dreams 

come true”), which has been implemented for the past four years.   In 

2010, the project  was done at Ban Na Chum Chang School, Amphoe 

Ratana Wapi in Nong Khai province. It involved the construction of 

a new building, renovation of an old building, including classrooms, 

library, nursing room, toilets and playground,  building a small park 

and a vegetable plot and awarding scholarships to all students.

 Awarding scholarships for school students has been a 

perennial undertaking of the Company. Instructional media, 

computers and sports equipment have also been donated yearly to 

improve educational opportunities for needy students in the country. 

•  Support for instructional medias, computers, sports equipment and 

scholarships provided to schools in provinces throughout the country 

include: Sob Mai Samakkhi Wittaya School, Lampang; Baan Pae 

Samakkhi School, Chiang Mai;  Chiang Kam Wittayakom School, 

Phayao;  Baan Tarn Cha-om School, Sukhothai; Baan Vieng Cook 

School, Nong Khai; Baan Na Sao School, Loei; Baan Lard Hor Kham 

School, Udon Thani; Baan Tao Poon Hai, Rayong; Baah Pa Rai 

School, Pattani;  Mudrosahnurulhudakiroatilkruannulakarim School, 

Pattani; Wat Bang Luek School, Songkhla; Nong Yuan School, 

Trang; Baan Sai Ngam, Petchaboon; and iBang Khun Tien Suksa, 

Phraya Manathatrajsripijit, Wat Kok and Wat yai Rom  schools under 

Bangkok Metropolitan Administration.

• Support for musical instructional medias have been given to 

Phattayakul Musical  and Dancing Art School, Bangkok;  Anantarak 

Health Training School, Prachuab Kirikhan;  Silpakorn University 

Sanamchandra campus, Nakhon Pathom; Chumchon Bann Kham 

That Wittaya, Nong Bua Lamphu and Nong Mak Kaew School, Loei

 
• สนับสนุนสื่อการสอน คอมพิวเตอร� อุปกรณ�กีฬา และทุนการศึกษา 

ให�กับโรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา จ.ลําปาง, โรงเรียนบ�านแปะสามัคคี 

จ.เชียงใหม�, โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จ.พะเยา, โรงเรียนบ�านธารชะอม 

จ.สุโขทัย, โรงเรียนบ�านเวียงคุก จ.หนองคาย, โรงเรียนบ�านนาซ�าว

จ.เลย, โรงเรียนบ�านลาดหอคํา จ.อุดรธานี, โรงเรียนบ�านเต�าปูนหาย 

จ.ระยอง,  โรงเรยีนบ�านป�าไร� จ.ป�ตตานี, โรงเรยีนมัดรอซะฮ�นรูลูฮดูากีรอ

อาติลกรอุานนูลาการีม จ.ป�ตตานี, โรงเรยีนวัดบางลึก จ.สงขลา, โรงเรยีน

หนองยวน จ.ตรัง, โรงเรียนบ�านไทรงาม จ.เพชรบูรณ�, และโรงเรียนใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา, โรงเรียนพระยามน

ธาตุราชศรีพิจิตร�, โรงเรียนวัดกก, โรงเรียนวัดยายร�ม 

• สนับสนุนสื่อการสอนด�านศิลปะดนตรี ให�กับโรงเรียนพาทยกุล 

การดนตรีและนาฏศิลป� กรุงเทพฯ, โรงเรียนอนันตรักษ�การบริบาล 

จ.ประจวบคีรขัีนธ�, มหาวิทยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจนัทร�

จ.นครปฐม และโรงเรียนชุมชนบ�านขามธาตุวิทยา จ.หนองบัวลําภู, 

โรงเรียนหนองหมากแก�ว จ.เลย 
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ในส�วนของพนกังาน  บริษัทฯ  ได�ส�งเสรมิให�พนกังานได�มีโอกาส ร�วมกนัทําความดีให�แก�สงัคมโดยสละเวลาและแรงงานร�วมกนัทํา
กจิกรรมจติอาสา  ในชือ่โครงการ “BLA อาสาทําดี”   ในป�นีอ้าสาสมคัรพนกังานของบรษัิทฯ ได�ไปร�วมกนัสร�างฝายชะลอน้าํ ท่ีหน�วย
พิทักษ�ป�าท่ี 5  อุทยานแห�งชาติแก�งกระจาน อ.หนองหญ�าปล�อง จ.เพชรบุร ีเพ่ือรักษาส่ิงแวดล�อมตามธรรมชาติให�คงอยู�กบัชุมชน
อย�างยั่งยืน  และในภาวะท่ีเกิดภัยพิบัติข้ึนพนักงานก็จะร�วมกันนําส่ิงของต�างๆ ไปมอบให�กับประชาชนในท�องท่ีท่ีเกิดเหตุอยู�เสมอ

BLA Asa Tham Dee (BLA volunteers do good deeds) project organized regularly by  the Company  provides its employees
the opportunity to devote  selflessly their time and service for a social cause. This year, the Company’s employee 
volunteer program entailed construction of a check dam at 5th Forest Protection Unit of Kaeng Krachan National Park, 
Amphoe Nong Ya Plong, Petchburi province to  help sustain conservation of natural environment of the  community. 
In case of any natural disaster, employees also brought with them many essential goods to donate to victims in the areas.

โครงการสนับสนุน การสร�างและปรับปรุงอาคารเรยน  
สนามเด็กเล�น   
 บริษัทฯ ได�ให�ความสําคัญในเรือ่งของสภาพแวดล�อมของสถานศกึษา 

ไม�ว�าจะเป�นอาคารเรยีน สนามเดก็เล�น และอาคารต�างๆ ท่ีจะอํานวยความ

สะดวกแก�นักเรียน เพ่ือให�นักเรียนได�มีอาคารเรียนท่ีมีมาตรฐานมากข้ึน 

และมีสภาพแวดล�อมภายในโรงเรียนท่ีดี บริษัทฯ ได�จัดทําโครงการนี้เป�น

ประจําทุกป�และกระจายไปท่ัวทุกภูมิภาค    
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• ช่ือโครงการ

• สร�างและปรับปรุงอาคารในโรงเรียนต�างๆ และสนามเด็กเล�นให�กับ

โรงเรียนแม�โมกข� จ.สุราษฎร�ธานี, โรงเรียนบ�านควนแตน จ.ป�ตตานี, 

โรงเรยีนบ�านนากนั จ.สงขลา, โรงเรยีนบ�านเนนิพยอม จ.ประจวบคีรขัีนธ�, 

โรงเรียนบ�านถ้ําผาลาด จ.พะเยา, โรงเรียนบ�านศาลาไก�ฟุบ จ.สุโขทัย,

โรงเรียนบ�านนาเพียงใหญ� จ.หนองคาย, โรงเรียนบ�านหนองช�างลง 

จ.ปราจีนบุรี, โรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี, โรงเรียนเขาล�อม จ.กระบ่ี, 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านป�าตึงงาม จ.เชียงราย, โรงเรียนวัดท�ายหาด 

จ.สมุทรสงคราม, โรงเรียนห�วยปลาใยผดุงวิทยา จ.สกลนคร

ด�านการบรจาค
 บรษัิทฯ ได�มอบเงินสนบัสนนุให�มูลนธิแิละองค�กรสาธารณกศุล  เพ่ือ

เป�นทุนทรพัย�ในการช�วยเหลือสงัคมด�านต�างๆ ตามวัตถปุระสงค�ของแต�ละ

องค�กร อาทิ 

 - สมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ (ตามพระราชอัธยาศัย) เพ่ือ

  เป�นทุนการศึกษาสําหรับเด็กเรียนดีแต�ขาดแคลนทุนทรัพย�ใน

  ถิ่นทุรกันดาร

 -  สมทบทุนสร�างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน� โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 -  สมทบทุนเพ่ือมูลนิธิจุฬาภรณ�

 - สมทบทุนผ�านโครงการประกันภัยเพ่ือสังคมไทยให�กับมูลนิธิ

  มหาวชิราลงกรณ� (กองทุนแขน-ขาเทียม) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล�า

 -  สมทบทุนเพื่อกองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

  ให�แก�สํานกังานส�งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแห�งชาต ิ

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

 -  สมทบทุนมลูนธิวิชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ�

 -  สมทบมูลนิธิบูรณะชนบท แห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ�

 - สมทบเข�ามูลนิธิประชาร�วมใจ

 -  สมทบทุนมูลนิธิเพ่ือนช�าง 

Support for building and renovation of school buildings 
and playgrounds
 The Company always attaches importance to environmental  

aspects of  school buildings, playgrounds and other buildings that 

provide students convenience,  proper safety standards and a healthy  

environment. The Company has supported every year numerous 

activities for schools in  every region of the country.

 Construction and renovation of buildings and playgrounds 

for schools in provinces includes; Mae Mok School, Surat Thani;  

Baan Kuan Tan School, Pattani; Baan Na Kan School, Songkhla; 

Baan Neun Payom School, Prachuab Kirikhan; Baan Tam Palard, 

Phayao; Baan Sala Kaifub, Sukhothai; Baan Na Pieng Yai School, 

Nong Khai; Baan Nong Chang Long School, Prachinburi; Wat Khok 

Thong School, Ratchaburi ; Khao Lom School, Krabi; Baan Pa Tueng 

Ngam Child Development Center, Chiangrai;  Wat Tai Had School, 

Samut Songkram ; and Huay Playai Padung Wittaya School, Sakol 

Nakorn. 

Donations
 The Company has donated money to fund a host social 

responsibility activities undertaken by foundations and non-profit 

organizations. They include: 

 -  Scholarship grants of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 

  for needy students in remote communities 

 -  Somdech Phra Debaratana Building, Ramathibodi Hospital

 -  Chulabhorn Foundation

 - Thai Society Project of Mahavachiralongkorn Foundation of

   Phra Mongkut Klao Hospital (Artificial Arms and Limbs Fund)

 -  Empowerment of Persons with Disability Fund, National 

  Office for Empowerment of Persons with Disability

 -  Vajiravet Foundation under Royal Patronage

 - Foundation for Thailand Rural Reconstruction Movement 

  under Royal Patronage

 - People Unity Foundation

 - Friends of the Asian Elephant Foundation
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

บริษัทได�จัดให�มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป�นลายลักษณ�

อักษร และประกาศใช�เพ่ือให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนได�

รับทราบและเป�นแนวทางปฏิบัติร�วมกัน เพ่ือสร�างวัฒนธรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีให�เกิดข้ึนในองค�กร และเสริมสร�างองค�กรให�มีระบบการ

บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันเป�นพื้นฐานของการเติบโตทาง

ธุรกิจอย�างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษทั ผู�บรหิาร และพนกังานทุกคนยึดมัน่ในหลกัสําคัญ

ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 6 ประการ อันประกอบด�วย

1. Accountability ความรับผิดชอบต�อการตัดสินใจและการกระทํา

ของตนเอง และสามารถช้ีแจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได�

2. Responsibility ความรบัผิดชอบต�อการปฏบัิตหิน�าท่ี และภาระงาน

ตามท่ีได�รบัมอบหมายด�วยความรู�ความสามารถสงูสดุ ด�วยความรอบคอบ 

ภายใต�กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน�สูงสุดขององค�กร

3. Equitability การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียอย�างเท�าเทียมกัน เป�น

ธรรมต�อทุกฝ�าย และมีคําอธิบายได�

4. Transparency ความโปร�งใสในการดาํเนินงานทีต่รวจสอบได� และ

การเป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใสแก�ผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�าย

5. Ethics การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใต�

กฎระเบียบ รวมถงึผลประโยชน�สงูสดุขององค�กร และมีแนวประพฤติปฏิบัติ

ทางธุรกิจท่ีซ่ือสัตย� เป�นมิตร และยุติธรรม

6. Corporate Social Responsibility  การมคีวามรับผดิชอบต�อสงัคม 

หลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดขีองบริษทัฯ มเีนือ้หาครอบคลุม 5 หมวด

ได�แก�

1. สิทธิของผู�ถือหุ�น

2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียม

3. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

4. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

1. สิทธของผู�ถือหุ�น
บรษัิทได�ตระหนักและให�ความสาํคัญถงึสทิธิของผู�ถอืหุ�น โดยไม�กระทํา

การใดๆ ท่ีเป�นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู�ถือหุ�น รวมถึงส�งเสริมให�

ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธิของตน โดยสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ ผู�ถือหุ�น ได�แก� การซ้ือ

ขายหรือการโอนหุ�น  การมสี�วนแบ�งในกาํไรของบรษัิท  การได�รบัข�าวสาร

ข�อมูลของบรษัิทฯ อย�างเพียงพอ การเข�าร�วมประชุมเพ่ือใช�สทิธิออกเสยีง

ในทีป่ระชุมผู�ถอืหุ�นเพือ่แต�งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต�งตัง้ผู�สอบบัญชี  

และการอนุมัติรายการพิเศษ เป�นต�น

Good Corporate Governance

The Company has produced and publicized a codified good 
corporate governance policy so that all directors, executive officers 
and employees are informed of the policy and use the policy as a 
guideline for undertaking business operations. This is intended to 
create a culture of good corporate governance within the Company 
and build an organisation advocating an effective and efficient 
management system, which would lay a solid foundation for 
sustainable growth of the Company.

The Board of Directors, executive officers and all employees 
adhere to the following six important principles of good corporate 
governance:

1.  Accountability -- being responsible for one’s decisions and 
actions and being able to explain or justify one’s decisions;

2.  Responsibility -- being responsible for carrying out one’s duties
and assignments with utmost knowledge, expertise and  diligence 
and in abidance with prescribed  rules and regulations, and with due 
consideration given to serving the best  interests of the organization;

3.  Equitability -- treating all stakeholders equitably and fairly in 
a justifiable manner;

4.  Transparency -- being transparent in one’s activities, being 
open to scrutiny and being willing to disclose information fully and  
transparently to all concerned parties;

5.  Ethics -- maintaining moral standards and professional
ethics in operating business with adherence to rules and regulations,
putting interests of the organization ahead of one’s own and 
observing codes of conduct that promote honesty, friendliness and 
fairness in doing business;

6.  Corporate Social Responsibility -- being responsible for and 
acting in the best interest of society.

The Company prescribes good corporate governance principles
to five categories as follows:

1.  Shareholders’ rights,
2.  Equitable treatment of shareholders,
3.  Stakeholders’ role,
4.  Information disclosure and transparency, and
5.  Responsibility of the Board of Directors.

Good Corporate Governance Principles

1. Shareholders’ Rights
The Company realises and places great importance on the 

shareholders’ rights. The Company will refrain from acting in any 
way that would infringe or reduce the rights of shareholders. We  
also encourage shareholders to utilise their rights. The basic rights 
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บริษัทมีการให�ข�อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอด

จนข�อมูลทั้งหมดท่ีเกี่ยวข�องกับเร่ืองท่ีต�องตัดสินใจในที่ประชุมแก�ผู�ถือ

หุ�นเป�นการล�วงหน�า และแจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบกฎเกณฑ�ต�างๆ ท่ีใช�ในการ

ประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และเป�ดเผยบนเว็บไซต�ของ

บริษัท (www.bla.co.th) เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบข�อมูลโดยสะดวกและ

รวดเร็ว บริษัทมีการอํานวยความสะดวกให�ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธิในการเข�า

ร�วมประชุมและออกเสียงอย�างเต็มท่ี และส�งเสริมให�ผู�ถือหุ�นมีโอกาสใน

การแสดงความเห็นและตั้งคําถามต�อท่ีประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวข�องกับ

บริษัทฯ ได� รวมท้ังเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�งคําถามล�วงหน�าและมีโอกาส

เสนอวาระการประชุมก�อนวันประชุม รวมถึงมีสิทธิมอบฉันทะให�ผู�อ่ืน

เข�าร�วมประชุม

2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกันและเป�นธรรม 

ท้ังผู�ถือหุ�นที่เป�นผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นที่ไม�เป�นผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นต�างชาติ 

และผู�ถอืหุ�นส�วนน�อย และสร�างความม่ันใจให�กบัผู�ถอืหุ�นว�าคณะกรรมการ

และฝ�ายจัดการได�ดูแลให�การใช�เงินของผู�ถือหุ�นเป�นไปอย�างเหมาะสม

ด�วยเช่ือว�าเป�นป�จจัยสําคัญต�อความม่ันใจในการลงทุนกับบริษัท โดย

คณะกรรมการบริษัท มีหน�าท่ีกํากับดูแลให�ผู�ถือหุ�นได�รับการปฏิบัติ และ

ปกป�องสิทธิข้ันพื้นฐานอย�างเท�าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได�จัดกระบวนการประชุมผู�ถือหุ�นในลักษณะท่ี

สนับสนุนให�มีการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน และเป�ด

โอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�าดํารงตําแหน�ง

กรรมการบริษัท เป�นการล�วงหน�าในเวลาอันสมควร รวมถึงเป�ดโอกาส

ให�ผู�ถอืหุ�นทีไ่ม�สามารถเข�าประชุมด�วยตนเอง สามารถใช�สทิธิออกเสียงโดย

มอบฉันทะให�ผู�อ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได�

คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป�องกัน

การใช�ข�อมูลภายในเป�นลายลักษณ�อักษร และแจ�งแนวทางดังกล�าวให�ทุก

คนในองค�กรถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดให�กรรมการและผู�บริหาร

ระดับสูงรายงานการมีส�วนได�เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง

ต�อบริษัท และรายงานทุกครั้งเม่ือมีการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้เพ่ือให�เป�นไป

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน  

3.  บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสีย

กลุ�มต�างๆ  และประสานประโยชน�ร�วมกันอย�างเหมาะสม เพ่ือให�ผู�มีส�วน

ได�เสียทุกกลุ�มม่ันใจว�าสิทธิดังกล�าวได�รับการคุ�มครอง และปฏิบัติด�วยดี 

โดยได�กําหนดเป�นแนวทางที่ต�องปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความต�องการ

ของผู�มีส�วนได�เสียแต�ละกลุ�มไว�อย�างชัดเจนใน “จรรยาบรรณและข�อพึง

ปฏิบัติทางธุรกิจ” พร�อมท้ังเผยแพร�และรณรงค�ให�คณะกรรมการบริษัท 

ฝ�ายบริหาร ตลอดจนผู�ปฏิบัตงิาน ยึดถอืเป�นหลกัปฏบัิติในการดาํเนินงาน 

และถือเป�นภาระหน�าท่ีท่ีสําคัญของทุกคน

of shareholders include the buying, selling or transfer of shares, 
owning a share of the Company’s profit, access to sufficient news and 
information of the Company, attendance of  shareholders’ meetings 
and using  the right to vote for  approval or removal of directors, 
appointment of  auditors and approval of any special measures.

The Company provides in advance information on shareholders’ 
meetings, including date, time, place and agenda as well as any other 
information on the issues to be decided in the meetings. All information 
is also posted on its website, www.bla.co.th, in order that shareholders 
can have  quick and convenient access to information. Moreover, 
the Company informs shareholders about rules concerning meetings 
and voting procedures and encourages them to participate actively, 
expressing  opinions and asking questions on issues concerning
the Company. The Company provides the opportunity for shareholders
to submit prior to a meeting any question or any issue for the agenda. 
Shareholders also have the right, through a power of attorney, to 
authorise others to attend the meetings on their behalf. 

2. Equitable Treatment of Shareholders
The Company’s policy is to treat all shareholders equitably and 

fairly, whether the shareholder is a director of the Company, not a 
director of the Company, a foreign national or a minority shareholder.
To ensure  that the directors and the management utilise 
shareholders’ capital appropriately, the Board of Directors has the 
duty to make certain that all shareholders are treated equitably and 
all shareholders’ basic rights are equitably protected. The Company 
recognizes  this as  a major factor in assuring investors’ confidence 
in the Company.

The Board of Directors has arranged the procedures of 
shareholders’ meetings in such a way as to encourage the equitable 
treatment of all shareholders and to create opportunities for minority 
shareholders to propose candidates for the Company’s directorship 
as long as the proposal is are submitted within  a reasonable amount 
of time before the meeting. The Board of Directors also provides the 
opportunity for shareholders who are unable to attend the meeting to 
confer their voting rights to their agent(s) through a power of attorney.

The Board of Directors has produced codified guidelines on the 
maintenance and protection of insider information and has publicised 
the guidelines for everyone in the organisation to follow.

Moreover, the Board of Directors insist upon all directors and 
executives officers to declare their stake holdings and those of 
others related to the Company,  and any change in shareholding 
at any time for compliance with the notice of the Capital Market 
Supervisory Board.
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นอกจากนี้ บริษัทมีช�องทางให�ผู�มีส�วนได�เสียสามารถติดต�อคณะ

กรรมการตรวจสอบได�โดยตรง ผ�านทาง E-mail address ของคณะ

กรรมการตรวจสอบ ใน website ของบริษัท  ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทํา

ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม

ภายใน  ท้ังนี ้เพ่ือให�เกดิความโปร�งใสในการดาํเนนิงานและสามารถแก�ไข

ป�ญหาได�อย�างทันท�วงที และเพ่ือเป�นการคุ�มครองสิทธิของผู�ให�ข�อมูล

การรักษาข�อมูลของผู�ร�องเรียนไว�เป�นความลับ ให�จํากัดเฉพาะผู�ท่ีรับผิดชอบ

ท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบประเด็นที่ร�องเรียนเท�าน้ันที่จะเข�าถึงข�อมูลได� 

และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป�นผู�พิจารณาส่ังการและรายงานต�อ

คณะกรรมการบริษัท

4.  การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
บริษัทให�ความสําคัญกบัการเป�ดเผยข�อมูลสาํคัญท่ีเกีย่วข�องกบับริษัท 

ท้ังข�อมูลทางการเงินและข�อมูลทีมิ่ใช�ข�อมูลทางการเงินอย�างถกูต�อง ครบ

ถ�วน ทันเวลา โปร�งใส ผ�านช�องทางทีเ่ข�าถงึข�อมูลได�ง�าย มีความเท�าเทียม

กันและน�าเช่ือถือ

 ด�วยบริษัทเช่ือว�าคุณภาพของรายงานทางการเงินเป�นเรื่องท่ีผู�ถือ

หุ�นและบุคคลภายนอกให�ความสําคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงดูแลเพ่ือ

ให�เกิดความม่ันใจว�า ข�อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต�อง 

เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และผ�านการตรวจสอบ

จากผู�สอบบัญชีท่ีเป�นอิสระ โดยได�แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง

ประกอบด�วยกรรมการท่ีเป�นอิสระเป�นผู�รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพ

ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ท้ังนี้รายงานของ

คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู�สอบบัญชี

มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป�

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือ

ประโยชน�สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต�อผล

การปฏิบัติหน�าท่ีต�อผู�ถือหุ�นและเป�นอิสระจากฝ�ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู�นํา วิสัยทัศน� และมีความเป�นอิสระใน

การตดัสนิใจเพือ่ประโยชน�สงูสดุของบรษัิทและผู�ถอืหุ�นโดยรวม จงึจดัให�มี

ระบบแบ�งแยกบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบระหว�างคณะกรรมการบริษัท

และฝ�ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให�บริษัทมีระบบงานที่ให�ความเช่ือม่ัน

ได�ว�ากิจกรรมต�างๆ ของบริษัทได�ดําเนินไปในลักษณะท่ีถูกต�องตาม

กฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย 

ท้ังในด�านทักษะ ประสบการณ� ความสามารถเฉพาะด�านท่ีเป�นประโยชน�

กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน�าท่ี  

เพ่ือเสริมสร�างให�บริษัทมีคณะกรรมการท่ีเข�มแข็ง

3. Stakeholders’ Role
The Company realizes its responsibility and treats all groups of 

stakeholders by balancing various parties’ interests and cooperating 
in an appropriate manner to ensure that all groups of  stakeholders 
can be certain that their rights are well protected and that they are 
treated in an agreeable manner. The Company has set up a code 
of conduct within its “Code of Ethics and Guidelines” to satisfy the 
demands of all groups of stakeholders. All directors, executive officers 

and employees have been provided with  adequate information and 

made aware of the importance of the responsibility they have to apply 

the guidelines in carrying out their work and complying with rules.

Stakeholders can contact the Audit Committee directly through 

the e-mail address posted on the Company’s website for any 

concern related to violation of law and ethics, transparency in financial 

reporting and internal controls for operating business, timeliness in 

resolution to issues and problems, and the protection of confidentiality

of informants  as well as information and its source.  Only those 

entrusted with the responsibility  have access to such information, 

and the Audit Committee will evaluate the information obtained and 

report to the Board of Directors.

4. Information Disclosure and Transparency
The Company recognizes the importance of disclosure through 

easy-to-access, unbiased and reliable channels of important 

information, financial or otherwise,  in an accurate, complete, timely 

and transparent manner. The Company realizes the importance

shareholders and outsiders attach to  the quality of financial reports.

The Board of Directors therefore takes thorough care to ensure 

that the information in the financial reports is accurate, conforms 

to widely accepted accounting standards and has been audited

by independent auditors. The Company has set up the Audit 

Committee that consists of independent directors who are 

responsible for the quality of financial reports and the internal control 

system. The reports of the Board of Directors, the Audit Committee 

and the auditors are published in all annual reports.

5. The Board of Directors’ Responsibility
The Board of Directors has an important role of overseeing

operation of business in the best interests of the Company. 

The Board  is responsible for the operating results, answerable to the 

shareholders, and independent from the Company’s management. 

The Directors possess leadership skills, vision and independence 

in decision-making that serves the best interests of the Company and 

its shareholders as a whole. Thus, there is a strict division of role, duty 

and responsibility between the Board of Directors and Management. 

The Board of Directors also ensures that the organizational structure 

is  properly and suitably set up for the Company to operate business 

in accordance with all legal and ethical aspects . 
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กระบวนการสรรหาผู�ดาํรงตาํแหน�งกรรมการบริษัท เพ่ือให�ท่ีประชุมผู�

ถอืหุ�นเป�นผู�แต�งตัง้ เป�นไปอย�างโปร�งใส  ปราศจากอิทธิพลของผู�ถอืหุ�นท่ีมี

อํานาจควบคุมหรือฝ�ายจัดการ  และสร�างความม่ันใจให�กบับุคคลภายนอก

เพ่ือให�การปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ 

และมีประสทิธผิล คณะกรรมการบรษัิทจึงจดัให�มีคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือทําหน�าท่ีช�วยคณะกรรมการบรษัิทในการปฏิบัตหิน�าท่ีกาํกบัดูแลเก่ียว

กับความถูกต�องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุม

ภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต�างๆ 

เพ่ือส�งเสริมให�เกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

กรรมการบริษัททุกคนมีความเข�าใจเป�นอย�างดีถึงหน�าท่ีความรับผิด

ชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท  พร�อมท่ีจะ

แสดงความคิดเห็นของตนอย�างเป�นอิสระและปรับปรุงตัวเองให�ทันสมัย

อยู�ตลอดเวลา  กรรมการบรษัิทมีการปฏบัิตหิน�าท่ีด�วยความซ่ือสตัย�สจุรติ 

ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน�สูงสุดของบริษัทและเป�น

ธรรมต�อผู�ถือหุ�นทุกคน โดยได�รับข�อมูลที่ถูกต�องและครบถ�วน

การดูแลเร่องการใช�ข�อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน ใน

การนําข�อมูลภายในของบริษัทไปใช�เพ่ือประโยชน�ส�วนตน  รวมท้ัง  การ

ซ้ือขายหลักทรัพย�  โดยไม�ให�เป�ดเผยหรือใช�ประโยชน�จากข�าวสารใดๆ ท่ี

เป�นความลับของบริษัท และการไม�ใช�ตาํแหน�งหน�าท่ีในบรษัิท หรือข�อมูล

ท่ีได�รับระหว�างการปฏิบัติงานในบริษัท ไปแสวงหาผลประโยชน�ในทางมิ

ชอบ หรือทําให�ประโยชน�ของบริษัทลดลง โดยบริษัทจะใช�บทลงโทษสูงสดุ

หากพบว�าผู�บรหิารและ/หรือพนกังานซึง่อยู�ในหน�วยงานทีร่บัทราบข�อมูล

ภายในได�ใช�ข�อมูลภายใน หรือมีความประพฤติท่ีส�อไปในทางท่ีจะทําให�

บริษัทได�รับความเส่ือมเสียหรือเสียหาย

นอกจากนี้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย�ของบริษัท  

กรรมการและผู�บริหารของบริษัทจะต�องแจ�งให�บริษัททราบ และรายงาน

การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย�ต�อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลัก

ทรพัย�และตลาดหลกัทรพัย�  ตามมาตรา 59 แห�งพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย�

และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535  ภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ีมีการ

ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย�นั้น

The Board of Directors comprises  directors with diverse 

qualities in skills, experience and special talents that are beneficial 

to the Company. The time and effort dedicated by the directors to 

their work is not only important but essential for the Company in 

maintaining a strong Board of Directors.

The selection process of the Company’s directors and their 

appointment in the shareholders’ meetings is carried out transparently,

without the influence of shareholders with a controlling stake or the 

management to assure outsiders have confidence in the Company.

To be able to perform  effectively and efficiently, the Company’s 

Board of Directors has set up the Audit Committee, The committee is 

responsible for assisting the Board in overseeing the accuracy of financial

reports, efficiency of the internal control system and compliance

with legislations, regulations and ethical standards to ensure good 

corporate governance within the Company. 

All board directors are fully aware of their duty and responsibility  

and the  Company’s business operations , always willing to offer their 

independent opinions, and constantly strive to improve themselves 

and keep abreast with the latest industry trends and developments. 

They carry out their duty with honesty, care and diligence to ensure 

that the Company’s best interests and fairness as well as distribution 

of correct and complete information to all shareholders are preserved.  

Control of the Use of Insider Information
The Company has a strict policy and maintains procedures that 

protect the use of insider information by its directors, executive officers

or employees for their own benefit. This includes the unauthorised  

buying and selling of securities by disclosing or  utilizing  confidential

information of the Company, taking advantage of the authority or 

influence of a company employee, or making use illegally or 

otherwise of information obtained for the Company’s business 

operation or assignment. Severe punitive measures are imposed 

against any executive officers or employees who make use of their 

access to insider information in any way that is counterproductive to 

the interests of the Company or damages its reputation.

Furthermore, directors and executive officers are required to 

report and declare, within three days after execution of the transaction,

necessary details of any change in the Company’s securities holdings 

to the Securities and Exchange Commission, thus complying with 

Article 59 of the Securities and Exchange Act B.E.2535.
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได�ให�ความสําคัญและกํากับดูแลให�บริษัทฯ 

มีระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  ทําให�การปฏบัิตงิานมปีระสทิธภิาพ 

และเกิดความม่ันใจอย�างสมเหตุสมผลว�าการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สามารถบรรลวุตัถปุระสงค�หรอืเป�าหมายการปฏบัิตงิานในแต�ละระดบั ทัง้

ด�านกลยุทธ� ด�านการปฏิบัติงาน ด�านการรายงาน รวมท้ังด�านการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข�อปฏิบัติต�างๆ  จึงได�มอบหมายให�คณะ

กรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด�วยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน�าท่ีในการ

ทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธผิลของระบบการควบคุมภายใน 

และรายงานให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณา   อย�างสม่ําเสมอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เม่ือวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2553  ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเข�าร�วมประชุมด�วย  

คณะกรรมการบรษัิทได�ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ  ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก

ทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  ซ่ึงครอบคลุมในด�านต�างๆ 5 ด�าน ได�แก� 

องค�กรและสภาพแวดล�อม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติ

งานของฝ�ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข�อมูล และระบบการ

ติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว�า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายในที่เพียงพอ

บริษัทฯ ได�จดัตัง้ฝ�ายตรวจสอบ ซ่ึงรายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจ

สอบ เพ่ือทําหน�าท่ีประเมินความเพยีงพอและความมีประสทิธผิลของระบบ

การควบคุมภายในของระบบงานหรือกิจกรรมต�างๆ ภายในบริษัทฯ  รวม

ถึงระบบการบริหารความเส่ียงและการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตาม

แผนการตรวจสอบประจําป�  โดยพิจารณาตามป�จจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ ท่ีจะมี

ผลกระทบต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ของบริษัทฯ ซ่ึงได�รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยรายงานให�คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

อย�างสม่ําเสมอ   

นอกจากนี้ ผู�สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ได�ทําการตรวจสอบงบ

การเงนิประจํางวดบัญชี และให�ความเห็นเกีย่วกับระบบการควบคุมภายใน

ทางด�านบัญชีการเงินของบริษัทฯ รวมถึงประเมินระบบ การตรวจสอบ

ภายในและระเบียบวิธีปฏบัิตกิารลงทนุประกอบธุรกจิอืน่ของบรษัิทประกัน

ชีวติเป�นประจาํทุกป� ซ่ึงเป�นไปตามข�อกาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Internal Control
Recognizing the importance of internal control, the Company 

has implemented a system to adequately administer all business 

operations. Doing so is crucial for ensuring effectiveness in 

business undertakings and providing the impetus  and stability 

needed to help achieve objectives and aims of the Company’s 

business in every aspect - be it strategic planning, operation, 

reporting or compliance with policies, legislations, regulations and 

guidelines, among other tasks. To this end, an Audit Committee, 

comprising independent directors, has been appointed with the 

task of reviewing the adequacy and effectiveness of internal control 

systems and reporting on a regular basis their findings to the Board 

of Directors.

In the Board of Directors’ meeting (no. 5/2553), convened on 

9 November 2010 and with the Audit Committee in attendance, 

the Board has evaluated  the internal control systems of the 

Company. The evaluation was made in conformity with the 

guidelines of the Securities and Exchange Commission which 

covers five areas: organisational control and environment measure,

risk management measure, management control activities, 

information and communication measure and monitoring. The Board 

concluded that the Company is adequately equipped with internal 

control systems in undertaking business operations.

The Company has set up the Internal Audit Department, 

reporting directly to the Audit Committee, to assess the adequacy 

and effectiveness of the internal control systems of all business

operations and activities within the Company, including risk 

management and corporate governance as laid out in the annual 

audit plans. The Internal Audit Department is specifically tasked 

with the evaluation of significant potential risks for the Company in 

pursuit of its business goals. The annual audit plans was approved 

by the Audit Committee and shall report to the Audit Committee 

regularly.

Additionally, the Company’s external auditors have examined 

the accounting year’s financial statements and have expressed 

their opinion on the Company’s internal accounting control system. 

The external auditors have also annually evaluated the company’s 

internal control system and the procedural rules on investment in 

non-insurance businesses. All of these activities are in accordance  

with the regulations of the Office of Insurance Commission (OIC).
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การบรหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค�กร
บริษัทฯ ได�ตระหนักและให�ความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงเป�น

อย�างย่ิง ดังจะเห็นได�จากกิจกรรมการดําเนินงานที่ผ�านมาอันได�แก�

•  การแต�งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

• การกําหนดโครงสร�างการบริหารความเส่ียง และจัดต้ังส�วนงาน

 บริหารความเส่ียง

•  การประกาศนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

• การจัดการฝ�กอบรมให�ความรู� การสนับสนุนและส�งเสริมให�มีการ 

 นํากระบวนการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติให�เกิดประสิทธิผลทั้ง

 ในระดับองค�กรและหน�วยงาน 

• การกําหนดให�แนวทางการบริหารความเส่ียงเช่ือมโยงและสอดคล�อง

  กับการวางแผนองค�กร

Enterprise Risk Management
The Company recognizes the importance of risk management. 

This is evident from past activities undertaken as follows:

• Appointment of Risk Management Committee.

• Designation of a risk management structure and the formation 

 of Risk Management Unit.

• Announcement of Company’s risk management policies and

  framework

• Organizing training on risk management, supporting and 

 promoting practical applications of the risk management 

 process at both organizational and work unit levels for 

 achieving  efficiency.

• Implementing risk management guidelines in alignment and 

 conformity with Corporate Planning.

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ�ายตรวจสอบ
Internal Audit Dept.

คณะกรรมการบรหาร
Executive Board of Directors

กรรมการผู�จัดการใหญ�
President

ส�วนบรหารความเส่ียง
Risk Management Section

คณะกรรมการบรษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบรหารความเส่ียง
Risk Management Committee

Reporting Line
Communication Line

โครงสร�างการบรหารความเส่ียง
Risk Management Structure
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การบริหารความเสี่ยง : 

• ความเส่ียงและดัชนีท่ีสําคัญของบริษัทฯ มีการประเมินผลและ

 ติดตามทุกไตรมาส 

• การรายงานความเสี่ยงของสายงานและแนวทางการบริหารจัดการ

 ต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

• การรายงานความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญของบริษัทฯ ต�อคณะกรรมการ

 บริหารความเส่ียงเป�นวาระ

บริษัทฯ ได�กําหนดให�แนวทางการบริหารความเส่ียงเช่ือมโยงและ

สอดคล�องกับการวางแผนองค�กร เพ่ือให�ม่ันใจว�าบริษัทฯ ได�พิจารณา

ถึงความเส่ียงท่ีจะต�องเผชิญในการเลือกกําหนดกลยุทธ�และแผนการ

ดําเนินงานต�างๆ ไว�อย�างรอบคอบแล�ว ท้ังนี้ยังมีการจัดเตรียมแผนการ

บริหารความเส่ียงไว�รองรับ ทําให�เช่ือม่ันได�ว�าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค�และเป�าหมาย ภายใต�ระดับความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ยอมรับได�

BLA’s Implementation

Activities & Budget

Assessment & Report

Vision & Mission Risk Appetite

Business Unit’s Risk Management

Enterprise Risk ManagementGoals

Strategy (s)

Business Unit’s Objectives

Plans / Projects

ERM’s Plans

RM’s Plans

แนวทางการบรหารความเสี่ยงที่เช่อมโยงกับการวางแผนองค�กร
Risk Management Guidelines in Sync with Corporate Planning

Corporate Planning Risk Management

The Company has set risk management guidelines to be 

compatible with Corporate Planning, ensuring potential risks 

can be effectively determined in the development of strategies 

and operational plans. Moreover, a management plan has been 

developed in anticipation of risks to ensure that the Company can 

achieve objectives and goals under risk appetite level. 

Risk Management :

• Risks and key risk indicators of the Company are evaluated 

 and examined every quarter.

• Risks apparent at work and proposed preventive action by 

 the management are reported in the meetings of Risk 

 Management Committee.

• Risks that may have significant impact on the Company are 

 duly reported to the Risk Management Committee.
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การบริหารความเสี่ยงระดับหน�วยงาน : 

• หน�วยงานระดับฝ�ายและระดับส�วนงาน มีการวางแผนการบริหาร

 ความเส่ียงไปพร�อมกับการวางแผนงานและงบประมาณประจําป�

• ความเส่ียงของหน�วยงานหรือกิจกรรมท่ีมีนัยสําคัญต�อบริษัท 

 จะพิจารณาเป�นความเส่ียงระดับองค�กรและจะประเมินและติดตาม

 ผลอย�างใกล�ชิด

นโยบายการบรหารความเสี่ยง
“บริษัทฯ กําหนดให�มีกระบวนการบริหารความเส่ียงทั่วท้ังองค�กร

อย�างเป�นระบบ และครอบคลุมความเส่ียงในทุกๆ ด�าน โดยจัดให�มีการ

ระบุป�จจัยและเหตุท่ีมาของความเส่ียง มีการประเมิน วิเคราะห� จัดลําดับ

ความสําคัญของความเส่ียง มีการจัดการ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค�และ

เป�าหมายเป�นสําคัญ”

ป�จจัยเสี่ยงที่สําคัญและแผนการดําเนินงานของบรษัทฯ 
ป� 2553 นับว�ามีการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตอย�างต�อเนื่องและ

เป�นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ

โลก ซ่ึงเป�นผลมาจากป�จจัยต�างๆ มากมาย ความท�าทายของบริษัทฯ 

จึงอยู�ท่ีความสามารถในการบริหารจัดการโอกาสจากป�จจัยเชิงบวก 

และการบริหารความเสี่ยงจากป�จจัยเชิงลบให�อยู�ในขอบเขตที่ยอมรับได� 

อันจะส�งผลต�อผลการดําเนินงาน ช่ือเสียง ความเช่ือม่ันจากลูกค�าและ

ผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน

ความเส่ียงด�านตลาด
ป�จจัยเสี่ยงจากช�องทางการตลาด Bancassurance ของบริษัทฯ ท่ี

มีสัดส�วนของเบ้ียป�แรกค�อนข�างสูงกว�าช�องทางอ่ืนๆ อยู�มาก การพ่ึงพา

พันธมิตรคือธนาคารกรุงเทพเพียงแห�งเดียว หากเกิดการเปล่ียนแปลง

นโยบายของธนาคารกรุงเทพไปในทิศทางท่ีให�การสนับสนุนบริษัทฯ น�อย

ลงหรอืเพ่ิมพันธมติรกบับริษัทประกันชวีติอ่ืนๆ ร�วมด�วยย�อมไม�ส�งผลดตี�อ

บรษัิทฯ แนวทางการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ คอืการดาํเนินนโยบาย

ด�านการตลาดท่ีรอบคอบและชัดเจนไม�ส�งผลกระทบต�อความสัมพันธ�หรือ

ขัดแย�งในเชงิธรุกจิ นอกจากนียั้งเร�งเพ่ิมสดัส�วนของเบ้ียป�แรกในช�องทาง 

อ่ืนๆ ให�เพ่ิมมากข้ึนด�วยเช�นกัน 

Business Unit’s Risk Management :

• Risk management is incorporated in the business plan and 

 annual budget planning of all sections and departments of 

 the Company.

• Risks that would significantly impact any unit or activity of the 

 Company are considered at the highest organizational level, 

 and are evaluated and monitored closely.

Risk Management Policy
“The Company has implemented a comprehensive enterprise 

risk management process, covering all types of risks. The Company

has also classified risks inclusive of probable causes as well as

assessment, analysis and prioritization of risks. The Company

manages, monitors and evaluates risks so that its business 

operations could perform at their optimum to achieve objectives 

and set targets.”

Risk Factors and Operational Plans
In 2010, life assurance business recorded continued growth which 

was consistent with that of Thai and global economy resulted from 

various factor. The Company’s challenge lies in its capability to 

manage not only positive aspects of business growth but also to control

negative risk factors to be within its risk appetite, thus beneficial

to overall operation, reputation and confidence of customers, and 

stakcholders.

Market Risks
The Company sees a risk for its Bancassurance channel as 

the First-Year Premium is rather high when compared with that 

of other channels. It is dependent on Bangkok Bank, its sole 

alliance. Changes in the bank’s policy, such as expanding its alliance

 with other life assurance firms or reducing its support for the 

Company, would have a negative impact. The Company has thus 

pursued risk management by adopting a cautious yet clear-cut 

marketing approach that would not strain business relations or 

create conflicts. Moreover, raising the ratio of First-Year Premiums in 

other channels would be accelerated.
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สําหรับช�องทางตัวแทนมีป�จจัยเสี่ยงจากจํานวนตัวแทนท่ีลดลงจาก

การเปลี่ยนแปลงเข�าสู�อาชีพอ่ืน บริษัทฯ จึงได�กําหนดแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพช�องทางการขายผ�านตัวแทนให�มากขึ้น โดยมุ�งเน�นการเพิ่ม

ตวัแทนคุณภาพดีเด�นและท่ีปรึกษาทางการเงินให�มากข้ึนควบคู�ไปกบัการ

คัดเลือกและสรรหาตัวแทนใหม�ท่ีเข�มข�น

ด�านผลิตภัณฑ�มีป�จจัยเสี่ยงจากการที่ผลิตภัณฑ�แบบ High Saving 

เป�นตวันาํในการขยายตลาด อาจทําให�มีความเสีย่งในเรือ่งของผลตอบแทน

จากการลงทุน บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการพัฒนาสินค�าและปรับเปล่ียน

ผลิตภัณฑ�อ่ืนๆ ให�เหมาะสมและสอดคล�องกับภาวะการลงทุนของบริษัท

ความเส่ียงด�านการลงทุน 
ความเสี่ยงด�านการลงทุนที่สําคัญของบริษัทฯ มี 3 ด�านได�แก� 

ความเส่ียงด�านสภาพคล�อง ความเสีย่งด�านเครดติ และความเส่ียงด�านตลาด

โดยสําหรับความเส่ียงด�านสภาพคล�อง บริษัทฯ ได�ให�ความสําคัญ

กับการลงทุนในสินทรัพย�ท่ีมีคุณภาพ และสภาพคล�องสูง ทําให�สามารถ

เปล่ียนเป�นเงินสดได�เร็ว นอกจากนี้  โดยปกติแล�วบริษัทมีสภาพคล�อง

ค�อนข�างสงูตามลกัษณะของธรุกจิประกันชวีติ ท่ีมีเงนิสดรบัจากเบ้ียประกัน

เข�ามาอย�างสม่ําเสมอ ทําให�สามารถชําระหน้ีและรองรับภาระผูกพันเมื่อ

ครบกําหนดได�ตลอดเวลา

ความเส่ียงด�านเครดิตซ่ึงเป�นความเส่ียงท่ีคู�สญัญาไม�สามารถชําระหน้ี

เม่ือถึงกําหนดสัญญา บริษัทฯ ลดความเสี่ยงดังกล�าวโดยการจัดสรร

เงินลงทุนส�วนใหญ�ในตราสารระยะยาวที่ให�ผลตอบแทนคงที่ของภาครัฐ 

ซ่ึงมคีวามเสีย่งต่าํ สาํหรับการลงทนุในตราสารของภาคเอกชน บรษัิทฯ จะ

เลอืกลงทนุในตราสารของบรษัิทช้ันนาํ พร�อมท้ังวเิคราะห�ความสามารถใน

การชําระหน้ี ประวัติ ความสามารถและจริยธรรมของผู�บริหาร รวมท้ังมี

การติดตาม ทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทผู�ออกตราสารเป�นประจํา

 In the agency channel, the decreasing number of agents,

who are shifting to other occupations, presents a risk. The Company

has therefore taken the initiative to improve agency protentiality

by enhancing the quality agents and financial advisors, couple with 

intensive recruitment of new agents.

 For insurance products, saving policies with high returns 

led market growth. This would probably be a risk for investment 

earnings. The Company has set concrete measures for new product 

development and other product improvements that would be most 

compatible with and favorable for the Company’s investment. 

Investment Risks
Risks for the Company’s investments are mainly in three 

categories:  Liquidity Risk, Credit Risk and Market Risk. 

Liquidity Risk The Company emphasizes on high quality 

investments and liquid assets which could quickly be converted to 

cash. Moreover, the Company usually has a high level of liquidity as 

life assurance business generates consistently cash from insurance 

premiums, which enables to pay habilities and to fulfill obligations 

in a timely manner. 

Credit Risk arises from the inability of our contractual partners 

to repay their liabilities. The Company therefore reduces such 

risks by investing mostly in long-term debt securities of the public

sector with stable return at low risk. As for the private sector, 

the Company invests only in leading companies after thorough 

assessment of performance, solvency of the company, capacity 

and ethies of its executives. A regular follow-up and review of overall 

performance of the company is also a requisite for investment. 
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สําหรับความเส่ียงด�านตลาดซ่ึงเป�นความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค�าของเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ

ราคาหลักทรัพย�ท้ังในตลาดเงินและตลาดทุน ท่ีส�งผลกระทบต�อรายได� 

มูลค�าสินทรัพย� และเงินกองทุนของบริษัทฯ บริษัทฯมีการจํากัดความ

เสี่ยงดังกล�าว โดยการจัดสรรเงินลงทุนส�วนใหญ�ลงทุนในตราสารที่ให�

ผลตอบแทนคงที่ระยะยาวท่ีมีความเสี่ยงต่ํา และถือจนครบกําหนดอายุ

ตราสารเพ่ือให�สอดคล�องกับภาระหน้ีท่ีมีต�อผู�ถือกรมธรรม�ในอนาคต ดังน้ัน 

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดจะมีผลกระทบต�อมูลค�าเงิน

ลงทุนค�อนข�างจํากัด สําหรับการลงทุนในสินทรัพย�ท่ีมีความเส่ียงมากข้ึน 

เช�น หุ�นสามัญ บริษัทฯ เน�นการลงทุนระยะยาวในธุรกิจท่ีมีป�จจัยพ้ืนฐาน

แข็งแกร�งและให�ผลตอบแทนในรูปเงินป�นผลที่ดีในระยะยาว สําหรับ

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย�ต�าง

ประเทศ บริษัทฯ ได�มีการทําการป�องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ไว�แล�วท้ังจํานวน

นอกจากการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล�าวข�างต�นแล�ว บริษัทฯ 

ยังได�มีการบริหารความเสี่ยงด�านสินทรัพย�และหนี้สิน (Asset Liabilities 

Management : ALM) ซ่ึงเป�นความเสี่ยงสําคัญท่ีมีผลต�อสัดส�วนความ

เพียงพอของการดํารงเงินกองทุนตามกรอบ Risk Based Capital : RBC 

ซ่ึงจะมีผลบังคับใช�ในป� 2554 นี้ ซ่ึงบริษัทฯ ได�กําหนดแนวทางในการ

บริหารความเส่ียงดังกล�าวโดยครอบคลุมต้ังแต�กระบวนการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ� การจัดสรรเงินเงินลงทุน และการติดตามป�จจัยเสี่ยง

ต�างๆ อย�างใกล�ชิด ตลอดจนการรายงานผลต�อคณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย�างสม่ําเสมอ

 Market Risk stems from fluctuations in the Value of 

Investment Capital due to the volatility of interest rates and 

securities prices in both the money and stock markets that may 

affect the Company’s incomes, value of assets and capital. 

Risks are restricted by diversifying investment into long-term debt 

securities with low risk and holding onto them until the Maturity 

Date to conform with future liabilities to policy holders. As a result, 

changes in interest rates in the market would have minimal effect on 

investment value. For investment in more risky assets such as common

stocks, the Company focuses on investing in companies which 

have strong business fundamentals and yield good dividends in the 

long term. Regarding risks in exchange rates derived from overseas 

investment, the Company already has foreign exchange hedge.

 In addition to the above risk management measures, the 

Company takes into account risks from Asset and Liability 

Management (ALM) which are crucial in influencing the ratio of capital 

requirement under Risked Based Capital (RBC) to be enforced in 

2011. The Company has specific procedures for managing these 

risks. They cover processes in product design and development, 

asset allocation, thorough monitoring of risk factors and timely 

reports presented to the Risk Management Committee and Board 

of Directors. 
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ความเส่ียงด�านปฎิบัติการ
ป�จจัยเส่ียงท้ังท่ีเกิดจากบุคลากร ระบบงาน เทคโนโลยี หรือป�จจัย

ภายนอก บริษัทฯ ได�กําหนดให�แต�ละหน�วยงาน บริหารความเส่ียงภายใน

หน�วยงานของตนเอง ซ่ึงให�ดาํเนินการไปพร�อมกบัการวางแผนงานประจาํป�

ของหน�วยงาน โดยมีส�วนบรหิารความเส่ียงคอยให�การสนบัสนนุด�านข�อมูล

ความรู� เทคนิคและวิธีการ และทําหน�าท่ีรวบรวมจัดทําเป�นฐานข�อมูล

ความเสี่ยงของทั้งบริษัทฯ พร�อมท้ังจัดทําเป�นรายงานเพื่อนําเสนอให�

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณา 

ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
การเกิดเหตุการณ�ภัยพิบัติท่ีสําคัญอันได�แก�การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ�

ในหลายพ้ืนท่ี รวมถึงการชุมนุมทางการเมืองท่ียาวนานในบริเวณพ้ืนท่ี

ช้ันในของกรุงเทพฯ ได�ก�อให�เกิดตัวอย�างของการหยุดชะงักของกิจกรรม

ทางธุรกิจต�างๆ อย�างเป�นรูปธรรม บริษัทฯ ได�พิจารณาเห็นว�าหากมี

เหตุการณ�ใดๆ เกิดข้ึนแล�วส�งผลให�การดําเนินงานของบริษัทฯ ต�องหยุด

ชะงกัไป ย�อมส�งผลกระทบต�อการบรรลเุป�าหมายอย�างแน�นอน ดงันัน้ เพ่ือ

เป�นการป�องกันความเสี่ยงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการหยุด

ชะงักของธุรกิจ ทางบริษัทฯ จึงได�จัดตั้ง “คณะทํางานพิจารณาจัดเตรียม

แผนรองรับกรณเีหตุฉุกเฉินท่ีสาํนกังานใหญ�” ทําหน�าท่ีศกึษาแนวทางการ

ดําเนินการและเตรียมแผนรองรับ เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าบริษัทฯ จะสามารถ

ดําเนินธุรกิจและให�บริการลูกค�าได�อย�างต�อเน่ือง ภายใต�สถานการณ�

ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ ณ สาํนกังานใหญ� โดยมาตรการสาํคญัท่ีได�ดาํเนนิการ

คือการจัดเตรียมแผนการกู�คืนระบบจากความเสียหาย (Disaster 

Recovery) ท่ีครอบคลุมระบบงานท่ีสําคัญ เช�น ระบบงาน IT ระบบงาน

ศูนย� Call Center ระบบงานบริการลูกค�า เป�นต�น 

Operational Risks
To deal with risks that may come from people, work systems, 

technology or external factors, the Company has assigned every 

business unit to manage risk within their own units together with 

their annual business planning. The Risk Management Section will 

always them with knowledge, techniques and procedures and takes 

charge in building of the Company and submits reports to the Risk 

Management Committee. 

Business Discontinuity Risks
Major disasters such as heavy, widespread floods or prolonged 

political rallies in Bangkok pose a serious risk to or even suspension

of businesses. The Company is well aware of such incident that 

could adversely affect its business from achieving set goals. 

To manage risk and minimize damage to the business, the Company has 

appointed at its Head Office the “Taskforce for Business Continuity

Plan Preparation” to study scenarios and solutions and prepare 

an effective plan. To ensure that the Company can continue doing 

business and providing service to its customers during an emergency 

situation. A critical operational measure undertaken is the preparation 

of disaster recovery plan which covers IT, Call Center, Customer 

Service and other essential systems.IT, Call Center, Customer 

Service and other essential systems.
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โครงสร�างการถือหุ�นและการจัดการ
Shareholder and  Management Structure

โครงสร�างผู�ถือหุ�น
ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 10 อันดับแรกของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 3 กันยายน 2553 

Shareholder Structure
The following  are the ten largest shareholders of our stock as 

of 3 September, 2010

โครงสร�างการจัดการ
โครงสร�างการจัดการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ประกอบด�วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย�อยได�แก� คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน ซ่ึงถูกแต�งต้ังจากคณะ
กรรมการบริษัท เพ่ือช�วยกล่ันกรองงานท่ีมีความสําคัญ และตามความจําเป�น
ท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย�อย
1.   คณะกรรมการบริษัท

 ประกอบด�วยกรรมการท้ังหมด 14 คน โดยจัดให�มีการประชุม 6 ครั้ง
เป�นอย�างน�อยใน 1 ป�

1. คุณเชิดชู โสภณพนิช  ประธานกรรมการ
2.  คุณชัย โสภณพนิช  กรรมการ
3.  คุณชาญ วรรธนะกุล  กรรมการ
4.  คุณสาวิตรี รมยะรูป  กรรมการ
5.  คุณรัชนี นพเมือง  กรรมการ
6.  คุณประไพวรรณ ลิมทรง  กรรมการ
7.  คุณทาเคซิ ฟูรูอูชิ  กรรมการ
8.  คุณเคนทาโร� อิเด�ะ  กรรมการ
9.  คุณนาโอก ิบัน  กรรมการ
10.  คุณชัย นวพันธ�  กรรมการอิสระ
11.  ดร.ศิริ การเจริญดี  กรรมการอิสระ
12.  คุณสุนทร อรุณานนท�ชัย  กรรมการอิสระ
13.  คุณปราโมช พสุวัต  กรรมการอิสระ
14.  คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข� กรรมการอิสระ
โดยมีคุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� สายการลงทุน 

เป�นเลขานุการ

Management Structure
The management structure of Bangkok Life Assurance 

Public Co., Ltd. comprises the Board of Directors and various 
subcommittees, namely the Audit Committee, the Executive 
Board of Directors, Risk Management Committee, Nomination
and Remuneration Committee. All subcommittee members
are appointed by the Board of Directors to oversee important
issues and other work delegated by the Board of Directors. Details 
of the Company’s management structure are as follows.

Board of Directors and Subcommittees
1. The Board of Directors
    The Board comprises 14 directors and holds at least 6 meetings 
in a year.

1.  Mr.Choedchu Sophonpanich  Chairman of the Board
2.  Mr.Chai Sophonpanich  Director
3.  Mr.Chan Vathanakul  Director
4.  Mrs.Savitri Ramyarupa Director
5.  Mrs.Ruchanee Nopmuang  Director
6.  Mrs.Prapaivan Limsong  Director
7.  Mr.Takeshi Furuichi  Director
8.  Mr.Kentaro Ide  Director
9.  Mr.Naoki Ban  Director
10. Mr.Chai Navaphand Independent Director
11. Dr.Siri Ganjarerndee Independent Director
12. Mr.Sunthorn Arunanondchai Independent Director
13. Mr.Pramote Pasuwat  Independent Director
14. Mr.Pradit Rodloytuk Independent Director
Mr.Sanor Thampipattanakul, Executive Vice President of the 

Investment Division, acts as Secretary.

สัดส�วนการถือหุ�น (%)
Percentage of Shares

รายช่ือผู�ถือหุ�นรายใหญ� 10 อันดับแรก
10 Largest Shareholders     

  1. Nippon Life Insurance Company Nippon Life Insurance Company 20.83

  2. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด Wattanasophonpanich Co., Ltd. 13.29

  3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) Bangkok Bank Public Co., Ltd. 7.74

  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร� จํากัด Thai NVDR Co., Ltd.  4.57

  5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Co., Ltd. 3.85

  6. คุณชาตรี โสภณพนิช Mr.Chatri Sophonpanich 3.81

  7. บริษัท จตุบุตรโฮลด้ิง จํากัด Jatubhut Holding Co., Ltd. 3.75

  8. MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY 3.57

  9. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด MSI Holdings (Thailand) Co., Ltd. 3.40

10. คุณชัย โสภณพนิช Mr.Chai Sophonpanich 2.81
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กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ “คุณเชิดชู โสภณพนิช, 

คุณชัย โสภณพนิช, คุณชาญ วรรธนะกุล, คุณนาโอกิ บัน สองคน

ลงลายมือช่ือร�วมกัน”

ขอบเขตอํานาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. มีอํานาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให�เป�นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค� และข�อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู�ถือ

หุ�นท่ีชอบด�วยกฎหมาย ด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต และระมัดระวังรักษาผล

ประโยชน�ของบริษัทเป�นสําคัญ

2. กําหนดเป�าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลกิจการบริหารและการจัดการ ให�เป�นไปตาม

นโยบายท่ีได�รับมอบหมาย

3. พิจารณาโครงสร�างการบริหาร แต�งต้ังคณะกรรมการบริหาร คณะ

กรรมการการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน กรรมการผู�จัดการใหญ� และคณะกรรมการ

อ่ืนตามความเหมาะสม

4. มีอํานาจพิจารณากําหนดและแก�ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมี

อํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท และ/หรือการทํานิติกรรมต�างๆ แทนบริษัท 

พร�อมท้ังกําหนดเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทของกรรมการ

2. คณะกรรมการชุดย�อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด�วยกรรมการท้ังหมด 3 คน โดยจัดให�มีการประชุม 4 คร้ัง

เป�นอย�างน�อยใน 1 ป�

1. คุณสุนทร อรุณานนท�ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุณปราโมช พสุวัต กรรมการตรวจสอบ

3. คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข�  กรรมการตรวจสอบ/

  ผู�มีความเช่ียวชาญในการ

  สอบทานงบการเงินบริษัท

โดยมีคุณประธาน ขจิตวิวัฒน� ผู�อํานายการฝ�ายตรวจสอบ เป�นเลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให�บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย�างถูกต�องและ

เพียงพอ

2.  สอบทานให�บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ

ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป�นอิสระ

ของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต�งต้ังโยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน�วยงาน

อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให�บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย� และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง

กับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป�นอิสระเพ่ือ

ทําหน�าท่ีเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค�าตอบแทนของบุคคล

ดังกล�าว รวมท้ังเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วม

ประชุมด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�ง

ทางผลประโยชน� ให�เป�นไปตามกฎหมายและข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย� 

ท้ังน้ี เพ่ือให�ม่ันใจว�ารายการดังกล�าวสมเหตุสมผลและเป�นประโยชน�สูงสุด

ต�อบริษัท

Directors with Signing Authority
The Company’s authorized signatories are any two of the following:

Mr.Choedchu Sophonpanich, Mr.Chai Sophonpanich, Mr.Chan 
Vathanakul and Mr.Naoki Ban.
Authority, Duties and Responsibilities of the Board of Directors

1. Ensure that administration and management of the Company 
complies with all applicable legislation, with the Company’s objectives 
and regulations and with resolutions passed lawfully by the shareholders.
Act with honesty and integrity, and always put the Company’s interests 
first and foremost.

2. Formulate the Company’s objectives, strategies, policies and 
financial budgets. Monitor and control the Company’s administration 
and management to comply with approved policies.

3. Review the Company’s organisational structure and appoint as 
deemed appropriate  Members of the Executive Board of Directors, 
Members of the Audit Committee, Members of the Risk Management 
Committee, Members of Nomination and Remuneration Committee, 
the Company’s President and Members of other Committees.

4. Deliberate on and amend the list of directors who act as the 
Company’s authorized signatories and/or have the authority to  sign 
legal documents on behalf of the Company as well as amending  rules 
and regulations governing directors’ use of their signatory power.

2. Subcommittees
2.1 The Audit Committee

The Committee comprises 3 directors and holds at least 4 
meetings in a year.

1. Mr. Sunthorn Arunanondchai  Chairman of the Audit Committee
2. Mr.Pramote Pasuwat        Member of the Audit Committee
3. Mr.Pradit Rodloytuk  Member of the Audit Committee 

  / Expert on auditing the Company’s 
  financial statements

Mr.Prathan Khachitviwat, Vice President of Internal Audit 
Department, acts as Secretary.
Authority, Duties and Responsibilities of the Audit Committee

1. Ensure that the Company’s financial reports are accurate and 
provide sufficient information.

2. Ensure that the Company has appropriate and effective internal 
control and auditing systems, and monitor the independence of the 
internal audit offices as well as approving the transfer, appointment 
and dismissal of managers of internal audit offices and other offices 
with internal auditing responsibility.

3. Ensure that the Company complies with the Securities and 
Exchange Act, regulations of the Stock Exchange of Thailand, all 
legislations pertaining to the life insurance industry and all other 
applicable legislation.

4. Consider, select and nominate the Company’s external auditors, 
propose appropriate remuneration for external auditors and attend 
at least one meeting in a year with the external auditors when no 
members of the Company’s management are present.

5. Review all relevant transactions and transactions with potential
conflicts of interest to comply with the Securities and Exchange 
Act and regulations of the Stock Exchange of Thailand and ensure that 
all transactions are rational and in the best interests of the Company.
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป�ดเผยไว�ในรายงาน

ประจําป�ของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล�าวต�องลงนามโดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

7. ปฎิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด�วย

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด�วยกรรมการท้ังหมด 6 คน โดยจัดให�มีการประชุม 12 คร้ัง 

เป�นอย�างน�อยใน 1 ป�

1. คุณเชิดชู โสภณพนิช  ประธานกรรมการบริหาร

2. คุณชัย นวพันธ�  กรรมการบริหาร

3. ดร.ศิริ การเจริญดี  กรรมการบริหาร

4. คุณสาวิตรี รมยะรูป  กรรมการบริหาร

5. คุณนาโอกิ บัน  กรรมการบริหาร

6. คุณชาญ วรรธนะกุล  กรรมการบริหาร

โดยมีคุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� สายการลงทุน 

เป�นเลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอํานาจหน�าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท ให�เป�นไปตาม

วัตถุประสงค� ข�อบังคับ มติท่ีประชุม ผู�ถือหุ�น หรือนโยบายคําส่ังใดๆ ท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนด และให�มีอํานาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก�

การดําเนินการใดๆ ตามปกติและอันจําเป�นแก�การบริหารกิจการของบริษัท

เป�นการท่ัวไป นอกจากน้ันให�คณะกรรมการบริหารมีหน�าท่ีพิจารณา

กล่ันกรองข�อพิจารณาต�างๆ ท่ีจะได�มีการนําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ/พิจารณาให�ความเห็นชอบ ท้ังน้ีตามท่ีกําหนดไว�

ในข�อบังคับหรือคําส่ังของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดําเนินการ

ตามคําส่ังของคณะกรรมการบริษัทเป�นคราวๆ ไป

2. มีหน�าท่ีดําเนินการในเร่ืองดังต�อไปน้ีตามความจําเป�นแก�การ

ประกอบกิจการ โดยต�องนําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติหรือให�

ความเห็นชอบ

2.1 นโยบาย เป�าหมาย และวางแผนงานประจําป�ของบริษัท

2.2 งบประมาณประจําป�ของบริษัท

2.3 แนวทาง นโยบาย และเป�าหมายการลงทุน เพ่ือเป�นกรอบการ

 ดําเนินการให�แก�ฝ�ายการจัดการนําไปถือปฎิบัติในการปฎิบัติงาน

2.4 โครงสร�างอัตราค�าจ�าง สวัสดิการของพนักงาน เพ่ือตอบแทน

 การทํางาน

3. มีอํานาจหน�าท่ีในการบรรจุ การแต�งต้ัง การถอดถอน การเล่ือนระดับ

หรือการลดระดับและ/หรือตําแหน�ง การตัดหรือลดค�าจ�าง การพิจารณา

ความดี ความชอบ การลงโทษทางวินัย การให�รางวัล การจัดสรรโบนัส 

ตลอดจนการเลิกจ�างพนักงานต้ังแต�ระดับและ/หรือตําแหน�งผู�อํานวยการ

ข้ึนไป ยกเว�นตําแหน�งกรรมการผู�จัดการใหญ�

6. Prepare the Audit Committee’s report, which will be signed by 

the Chairman of the Audit Committee and published in the Company 

Annual Report.

7. Perform any other tasks as assigned by the Company’s Board 

of Directors and consented to by the Audit Committee.

2.2 Executive Board of Directors

The Board comprises 6 directors and holds at least 12 meetings 

in a year.

1. Mr.Choedchu Sophonpanich  Chairman of the Executive Board

2. Mr.Chai Navaphand Executive Director

3. Dr.Siri Ganjarerndee  Executive Director

4. Mrs.Savitri Ramyarupa Executive Director

5. Mr.Naoki Ban  Executive Director

6. Mr.Chan Vathanakul  Executive Director

Mr.Sanor Thampipattanakul, Executive Vice President of the 

Investment Division, acts as Secretary.

Authority, Duties and Responsibilities of the Executive Board of Directors

1. Administer and manage the Company’s operations in accordance

with objectives, regulations, resolutions of shareholders’ meetings or 

any policies or orders approved by the Board of Directors. Approve 

and/or endorse any activities necessary for general administration 

and management of the Company. Furthermore, the Executive Board 

of Directors has the duty to scrutinise matters for approval and/or 

endorsement of the Board of Directors as mandated in the Board of 

Directors’ regulations and orders as well as to implement orders of 

the Board of Directors as needed.

2. Carry out the following activities necessary for the Company’s 

operations and submit proposals for these activities for approval of 

the Board of Directors:

2.1. Policies, objectives, and annual plans;

2.2. The Company’s annual financial budget;

2.3. Guidelines, policies and objectives of asset investments as 

the framework for the management to use in their operations; and 

2.4. Structure for employee salaries and perks commensurate 

with the work undertaken

3. Employ, appoint, remove or  transfer employees; promote or 

demote the rank and/or position of an employee, reduce employee 

salaries, deliberate on good behaviour and breaches of code of conduct,

award prizes and bonuses, and dismiss any employee holding 

the rank and/or position which is the same as or higher than Vice 

President, except for President.
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4. มีอํานาจในการจัดซ้ือ จัดจ�าง การเช�าหรือการให�เช�าทรัพย�สิน การ

บริจาคเพ่ือการกุศล ภายใต�อํานาจของกรรมการผู�จัดการใหญ�ตามท่ีได�รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการ

5. กรรมการผู�จัดการใหญ�ต�องรายงานข�อมูลดังต�อไปน้ี ต�อคณะ

กรรมการบริหารเพ่ือทราบ

• ผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสและรายป� รวมถึงเปรียบเทียบ

 เป�าหมายของกิจการ 

• ผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทในด�านการลงทุน รวมถึงการประเมิน

 ผลเป�นรายเดือน

• ผลการดําเนินการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

6. การอนุมัติเพ่ือดําเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการ

ผู�จัดการใหญ�ให�ดําเนินการเพ่ือเข�าทํารายการ จะต�องไม�มีลักษณะเป�นการ

ดําเนินการเพ่ือเข�าทํารายการท่ีทําให�กรรมการผู�จัดการใหญ� หรือผู�รับมอบ

อํานาจจากกรรมการผู�จัดการใหญ�สามารถดําเนินการอนุมัติ เพ่ือเข�าทํา

รายการท่ีตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแย�ง มีส�วนได�เสีย หรืออาจมีความ

ขัดแย�งทางผลประโยชน�อ่ืนใดกับบริษัท ซ่ึงการอนุมัติดําเนินการเพ่ือเข�าทํา

รายการในลักษณะดังกล�าว จะต�องเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือ

ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ (ตามข�อบังคับของบริษัท และ

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

(ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกําหนด)

การสรรหาคณะกรรมการ และผู�บริหาร

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป�นผู�พิจารณาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม สมควรได�รับเลือกเป�นกรรมการบริษัท โดยได�พิจารณาจาก

ผู�ทรงคุณวุฒิ มีความรู�ความสามารถและมีประสบการณ�ท่ีเป�นประโยชน�ต�อ

การดําเนินธุรกิจ มีคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� เพ่ือ

เสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเป�นผู�พิจารณาเลือกต้ังให�ดํารงตําแหน�งกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต�งต้ังให�กรรมการจํานวนหน่ึงเป�นกรรมการ

ตรวจสอบท่ีมีความเป�นอิสระ โดยมีสัดส�วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด และมี 1 ท�านท่ีมีความรู�ความเข�าใจหรือมีประสบการณ�ด�านบัญชี 

และ/หรือการเงินเป�นอย�างดี และเป�นผู�ท่ีมีคุณสมบัติเป�นกรรมการอิสระตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท แต�งต้ังให�กรรมการจํานวนหน่ึง เป�นคณะกรรมการ

บริหาร โดยมีหน�าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกําหนด ให�กรรมการผู�จัดการใหญ�เป�นกรรมการโดยตําแหน�ง และ

ให�คณะกรรมการบริหารแต�งต้ังพนักงานตําแหน�งผู�บริหารจํานวน 1 คน ทํา

หน�าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

การสรรหาผู�บริหาร

การสรรหาผู�บริหารมาดํารงตําแหน�งผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�ข้ึนไป คณะ

กรรมการบริษัทจะเป�นผู�พิจารณาบุคคลท่ีมีความรู� ความสามารถ และ

ประสบการณ�ท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหน�ง สําหรับตําแหน�งรองลงมา คณะ

กรรมการบริหารเป�นผู�พิจารณาสรรหา

3. Employ, appoint, remove or transfer an employee; promote or 
demote the rank and/or position of an employee, reduce employee 
salaries, deliberate on good behavior and breaches of code of conduct, 
award prizes and bonuses, and dismiss any employee holding the 
rank and/or position which is the same as or lower than Assistant Vice 
President, including an insurance sales agent of any rank and/or position.

4. Approve contracts for  procurement, employment, rent of the 
Company’s assets to others, rent of assets from others, and charitable 
donations in accordance with the authority of the President as approved 
by the Board of Directors.

5. Report the following information to the Executive Board of 
Directors:

• The Company’s quarterly and annual operating results compared 
 with the Company’s set objectives;

•  The Company’s investment results, including a monthly 
 evaluation; and

•  Other operating results approved by the Executive Board of 
 Directors.

6. Operations and/or transactions approved for implementation by 
the President must not be any operation and/or transaction that would lead 
the President or any persons empowered by the President to undertake
activities in which they or others have conflicts, interests or potential 
conflicts of interest with the Company. Approval for such operation and/
or transaction must be presented to a meeting of the Board of Directors 
and/or a shareholders’ meeting for deliberation and acknowledgment 
(in compliance with the Company’s regulations and orders of the Securities
and Exchange Commission and/or the Stock Exchange of Thailand).
Selection and Appointment of Directors and Executive Officers
Selection and Appointment of the Company’s Board of Directors

The Company’s Board of Directors deliberates and proposes the 
name(s) of candidate(s) with appropriate qualifications to act as the 
Company’s Director (s) at a shareholders’ meeting. The Board selects 
such candidate(s)  who possess knowledge, expertise and experience 
that would be beneficial to the Company’s business operations and who 
meet the provisions legislated by the Public Limited Companies Act and 
the Securities and Exchange Act. The shareholders’ meetings elect and 
appoint candidate(s) for the position of Director.
Selection and Appointment of the Audit Committee

The Board of Directors appoints a number of Directors as 
independent members of the Audit Committee. These directors of the 
Audit Committee must make up one third of the total number of directors
of the Board and must meet the qualifications of an Independent Director
as specified by the Capital Market Supervisory Board. At least one 
Member of the Audit Committee must possess substantial expertise 
and/or experience in accounting and/or finance.
Selection and Appointment of the Executive Directors

The Board of Directors appoints a number of Directors as Executive
Directors with the authority to manage the Company’s business operations
as prescribed by the Board of Directors. The Chairman of the Executive 
Board of Directors shall be an ex officio Director. The Executive Board 
of Directors shall appoint one of the Company’s executive officers to act 
as the secretary to the Executive Board of Directors.
Selection and Appointment of the Executive Officers

For the position of executive vice president or higher, the Board 
of Directors will select and appoint a candidate who has the required 
knowledge, expertise and experience. Candidates for more junior positions
are selected and appointed by the Executive Board of Directors.
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การเข�าประชุมของคณะกรรมการข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บรษัท กรุงเทพประกันชวต จํากัด (มหาชน) 
           

รายช่ือ
Director

ตําแหน�ง
Position

คณะกรรมการ
บริษัท

Board of
Directors

คณะกรรมการ
บริหาร

Executive Board 
of Directors

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Audit
Committee

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
Risk Management

Committee

คุณเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
Mr.Choedchu Sophonpanich Chairman/Chairman of the Executive Board of Directors 6/6 11/12 - -
คุณชัย โสภณพนิช กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
Mr.Chai Sophonpanich Directors/Executive Director of Nomination 
  and Compensation Committee 5/6 - - -
คุณรัชนี นพเมือง กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
Mrs.Ruchanee Nopmuang Director/Executive Director of Nomination 
  and Compensation Committee 6/6 - - -
คุณประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ
Mrs.Prapaivan Limsong Director 6/6 - - -
คุณโยชิคาซึ ทาเคดะ* กรรมการ 
Mr.Yoshikazu Takeda* Director 0/6 - - -
คุณทาเคชิ ฟูรูอิชิ** กรรมการ 
Mr.Takeshi Furuichi** Director 3/6 - - -
คุณเคนทาโร� อิเด�ะ กรรมการ 
Mr.Kentaro Ide Director 6/6 - - -
คุณสุนทร อรุณานนท�ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
Mr.Sunthorn Arunanondchai Chairman of the Audit Committee/Independent Director    4/6 - 4/4 -
คุณปราโมช พสุวัต ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง/ 
  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   
Mr.Pramote Pasuwat Chairman of the Risk Management Committee/
  Independent Director/Member of the Audit Committee  6/6 - 4/4 4/4
คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข� กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
Mr.Pradit Rodloytuk Independent Director/Member of the Audit Committee 6/6 - 4/4 -
ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน/
  กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร 
Dr.Siri Ganjarerndee Chairman of Nomination and Compensation Committee/
  Independent Director/Executive Director 6/6 12/12 - -
คุณนาโอกิ บัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง/
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
Mr.Naoki Ban Director/Executive Director/Member of the Risk
  Management Committee/Executive Director 
  of Nomination and Compensation Committee 6/6 12/12 - 4/4
คุณชัย นวพันธ� กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร 
Mr.Chai Navaphand Independent Director/Executive Director 6/6 12/12 - -
คุณสาวิตรี รมยะรูป กรรมการ/กรรมการบริหาร 
Mrs.Savitri Ramyarupa Director/Executive Director 5/6 8/12 - -
คุณชาญ วรรธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู�จัดการใหญ� 
Mr.Chan Vathanakul Director/Executive Director/President 6/6 12/12 - -

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนได�รับการแต�งตั้งเมื่อวันท่ี 31 มี.ค. 53   
            *  ลาออกเม่ือวันที่ 31 มี.ค. 53   
            ** เข�าเป�นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 53   

Meeting Attendance of Information Committee on 31 December 2010 at Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
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1. ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร 

1.1 ค�าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค�าตอบแทนได�รับค�าตอบแทนจากบริษัทในฐานะกรรมการ โดยเป�นค�า

เบ้ียประชุมและบําเหน็จกรรมการใน ป� 2553 รวมเป�นจํานวนเงินท้ังส้ิน 

9,440,000 บาท มีรายละเอียดดังน้ี

1. คุณเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการ/ 1,720,000 

  ประธานกรรมการบริหาร

2.  คุณชัย นวพันธ� กรรมการอิสระ/ 890,000

  กรรมการบริหาร

3.  คุณชัย โสภณพนิช กรรมการ/กรรมการสรรหา 590,000

  และพิจารณาค�าตอบแทน

4.  คุณสุนทร อรุณานนท�ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 770,000

  กรรมการอิสระ

5.  คุณสาวิตรี รมยะรูป กรรมการ/ 770,000

  กรรมการบริหาร

6.  ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหา 1,040,000 

  และพิจารณาค�าตอบแทน/

  กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร

7.  คุณโยชิคาซึ ทาเคดะ* กรรมการ 30,000

8.  คุณรัชนี นพเมือง กรรมการ 590,000

9.  คุณทาเคซิ ฟูรูอิชิ** กรรมการ 500,000

10.  คุณเคนทาโร� อิเด�ะ กรรมการ 530,000

11. คุณประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ 530,000 

12. คุณนาโอกิ บัน*** กรรมการ/กรรมการบริหาร/ -

  กรรมการบริหารความเสี่ยง/

  กรรมการสรรหาและ

  พิจารณาค�าตอบแทน

13. คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข� กรรมการอิสระ/ 650,000

  กรรมการตรวจสอบ

14. คุณปราโมช พสุวัต ประธานกรรมการ 830,000 

  บริหารความเส่ียง/

  กรรมการอิสระ/

  กรรมการตรวจสอบ

15. คุณชาญ วรรธนะกุล*** กรรมการ/กรรมการบริหาร/ -

  กรรมการผู�จัดการใหญ�
 *ลาออก เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 53

 **ได�รับการแต�งต้ังเป�นกรรมการ เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 53

 ***คุณชาญ วรรธนะกุล และคุณนาโอกิ บัน ไม�มีค�าตอบแทนในฐานะ

 กรรมการ เน่ืองจากเป�นพนักงานของบริษัท

1.2 ค�าตอบแทนผู�บริหาร

 ค�าตอบแทนรวมท่ีเป�นตัวเงินในรอบบัญชี 2553 ของคณะผู�บริหาร

จํานวน 7 ราย ซ่ึงประกอบด�วย เงินเดือนและโบนัส เท�ากับ 40,688,300 บาท

2. ค�าตอบแทนอ่ืน

2.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ

 บริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัทให�แก�

พนักงาน โดยพิจารณาจากความเป�นอาวุโส ตําแหน�ง และหน�าท่ีความ

รับผิดชอบ ท้ังน้ี สัดส�วนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให�แก�ผู�บริหาร คิดเป�น

ร�อยละ 15 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรท้ังหมด

2.2 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

(อยู�ในหน�าท่ี 116 หมายเหตุประกอบงบการเงิน)

1. Directors and Executive Officers’ Remunerations
1.1 Directors’ Remunerations

All  Company  Directors, Members of the Audit Committee, Executive
Directors, Members of the Risk Management Committee, Members 
of the Nomination and Remuneration Committee are remunerated by  
the Company for their work as directors. Attendance fees and bonuses 
paid to directors in 2010 amounted to Baht 9,440,000. Remuneration  
details are as follows.
1.  Mr.Choedchu Sophonpanich  Chairman/     1,720,000
  Chairman of the Executive 
  Board of Directors                                     
2.  Mr.Chai Navaphand        Independent Director/  890,000
                       Executive Director                                                                  
3.  Mr.Chai Sophonpanich Director/Member of the   590,000
  Nomination and 
  Remuneration Committee                                          
4.  Mr.Sunthorn Arunanondchai   Chairman of the Audit  770,000
  Committee/Independent Director
5.  Mrs.Savitri Ramayarupa   Director/  770,000  
  Executive Director                                         
6.  Dr.Siri Ganjarerndee  Chairman of the   1,040,000   
  Nomination and Remuneration
  Committee Independent Director/                                            
  Executive Director                   
7.  Mr.Yoshikazu Takeda*   Director           30,000
8.  Mrs.Ruchanee Nopmuang   Director                   590,000                          
9.  Mr.Takeshi Furuichi** Director            500,000                                                             
10. Mr.Kentaro Ide       Director                530,000                                                             
11. Mrs.Prapaivan Limsong    Director    530,000                           
12. Mr.Naoki Ban*** Director/Executive      - 
  Director/Member of the 
  Risk Management Committee/
  Member of the Nomination
  and Remuneration Committee  
13. Mr.Pradit Rodloytuk         Independent Director/  650,000 
  Member of the Audit Committee                                
14. Mr.Pramote Pasuwat    Chairman of the Risk  830,000
  Management Committee/
     Independent Director/
     Member of the Audit Committee                                  
15. Mr.Chan Vathanakul***   Director/Executive Director/    - 
  President                         

*Resigned on March 31, 2010
**Nominated on March 31, 2010
***Mr.Chan Vathanakul and Mr.Naoki Ban do not received 

directors’ compensation as they are salaried employees.
1.2  Executive Officers’ Remunerations

The financial remunerations for 6 executive officers in the accounting 
year 2010 comprise salaries and bonuses amounting to Baht 40,688,300
2. Other Remunerations
2.1. Stock Options

The Company produces legal documents granting its employees 
the right to buy ordinary shares according to seniority, position and 
responsibility. The proportion of stock option documents distributed to 
executive officers amounted to 15 per cent of all stock option documents.
2.2. Pension Fund
(See details in the Notes to Financial Statements on page 116)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป� 2553
Report of the Audit Committee for 2010

เรียน ท�านผู�ถือหุ�นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได�รับการแต�งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด�วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท�าน ซ่ึงทุกท�าน

มีคุณสมบัติครบถ�วนตามข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และมีความรู�ความเข�าใจหรือมีประสบการณ�ด�านบัญชี

และการเงินเป�นอย�างดี โดยได�ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมาย ด�วยความรู� ความสามารถ ประกอบกับ

ความรอบคอบ และมีความเป�นอิสระอย�างเพียงพอ  โดยไม�มีข�อจํากัดในการได�รับข�อมูลทั้งจากผู�บริหาร พนักงาน และผู�ท่ีเกี่ยวข�อง  

ตลอดจนได�ให�ความเห็นและข�อเสนอแนะต�างๆ เพ่ือประโยชน�ต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายอย�างเท�าเทียมกัน

ในรอบป� 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได�มีการประชุมรวมท้ังสิ้นจํานวน 4 ครั้ง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท�านเข�าร�วมประชุม

ครบทุกครัง้  โดยได�ร�วมประชุมกบัผู�บรหิาร ผู�ตรวจสอบภายใน และผู�สอบบญัชี เพ่ือร�วมเสนอข�อมูล หารือ และแลกเปลีย่นข�อคดิเห็น

ในวาระท่ีเกี่ยวข�อง  สามารถสรุปสาระสําคัญของงานท่ีปฏิบัติได�ดังต�อไปน้ี

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป�  โดยมีผู�บริหารท่ีเกีย่วข�องและผู�สอบบัญชีของบรษัิท  เข�าร�วมประชุมด�วย

เพ่ือให�ม่ันใจว�าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต�อง เช่ือถือได� และเป�ดเผยข�อมูลที่สําคัญครบถ�วน 

เพียงพอ และทันเวลา เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองโดยท่ัวไปและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข�อง นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ

มีการประชุมร�วมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วยจํานวน 1 ครั้ง

2. สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  เพ่ือให�ม่ันใจว�าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอและมีประสิทธิผล สนับสนุนให�การดําเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค�  

3. สอบทานให�บรษัิทมีระบบการตรวจสอบภายในทีมี่ความเหมาะสมและมีประสทิธผิล โดยพจิารณาและอนมัุตแิผนการตรวจสอบ

ของฝ�ายตรวจสอบ  และติดตามการดําเนินงานของฝ�ายตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและการดําเนินการตาม

ข�อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ  

4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวข�องกับ การดําเนินธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลอืกและเสนอแต�งตัง้ บริษัท สาํนกังาน เอินส�ท แอนด� ยัง จาํกดั เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังการพิจารณา

เสนอค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี ประจําป� 2554 นําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น

6. สอบทานและให�ความเห็นต�อการเข�าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� เพ่ือให�การ

เข�าทํารายการดังกล�าวเป�นไปตามประกาศ ข�อกําหนด และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข�องของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเป�น

ไปด�วยความเป�นธรรม และเพ่ือผลประโยชน�ของบริษัทเป�นสําคัญ เช�นเดียวกับท่ีทํากับบุคคลภายนอกทั่วไปด�วยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

รวมถึงมีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอ ถูกต�อง และครบถ�วน

นอกจากนี้  ยังมีช�องทางให�ผู�มีส�วนได�เสียสามารถติดต�อคณะกรรมการตรวจสอบได�โดยตรง ผ�านทาง E-mail address ของคณะ

กรรมการตรวจสอบ ใน website ของบริษัท  ในประเด็นทีเ่กีย่วกบัการทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบ

การควบคุมภายใน ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสในการดําเนินงานและสามารถแก�ไขป�ญหาได�อย�างทันท�วงที

โดยสรุปในภาพรวมแล�ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว�า บริษัท ตลอดจนผู�บริหารของบริษัท มีจริยธรรมและความมุ�งมั่นใน

การปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�บรรลุเป�าหมายของบริษัทอย�างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ได�ให�ความสําคัญอย�างยิ่งต�อการดําเนินงานภายใต�

ระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล โปร�งใส และเช่ือถือได� รวมท้ังมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอ

(สุนทร อรุณานนท�ชัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

21 กุมภาพันธ� 2554
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Dear Fellow Shareholders of Bangkok Life Assurance, 

The Audit Committee, whose members were appointed by the Company’s Board of Directors, comprises 3 Independent Directors. 

All members of the Audit Committee meet the requirements as set out in the regulation of the Stock Exchange of Thailand and possess 

substantial knowledge, expertise and / or experience in accounting and finance. The Audit Committee has carried out its mandated duties 

and responsibilities skillfully, knowledgeably and conscientiously with sufficient independence and access to unlimited information from 

executive officers, employees and all relevant parties. The Audit Committee has provided its comments and suggestions for the benefit 

of all stakeholders with no discrimination.

In 2010, the Audit Committee met 4 times with all its members who attended all 4 meetings. The meetings allowed the Committee to 

meet with executive officers, members of the Internal Audit Department and the company’s auditor to exchange information and opinions 

on relevant matters. The Committee’s findings can be summarised as follows.

1. The Committee reviewed the quarterly and annual financial statements in a meeting attended by all relevant executive officers and 

the Company’s auditors. We ensured that the Company’s accounting system and financial reports are correct and reliable. We also 

ascertained that the Company discloses important financial information completely and sufficiently in a timely manner and in accordance 

with widely accepted accounting standards and relevant rules and regulations. Additionally, the Audit Committee also had one meeting 

with the auditors without the presence of the Company’s management.

2. The Committee reviewed the sufficiency of the Company’s internal control system to ensure that the Company’s internal control is 

appropriate, efficient and supports the fulfilment of the Company’s aims and objectives.

3. The Committee reviewed the Company’s internal auditing system to ensure that it is appropriate and efficient. We approved the 

audit plans of the Internal Audit Department and followed up on the operations of the Internal Audit Department. We received information 

on the results of the internal audit reports and have ascertained any activities carried out according to the recommendations of the internal 

audit reports.

4. The Committee reviewed the Company’s operations to ensure compliance with the Securities and Exchange Act, regulations of the 

Stock Exchange of Thailand, and all legislations pertaining to the Company’s business operations.

5. The Committee discussed, selected and proposed the appointment of Ernst & Young Office Ltd. as the Company’s auditor and 

proposed the auditors’ remunerations for the year 2011 to the Board of Directors pending the approval from a shareholders’ meeting.

6. The Committee reviewed and provided its opinions on the connected transactions or the transactions that may lead to conflicts of 

interests, to ensure that such transactions comply with the orders, regulations and guidelines issued by the Stock Exchange of Thailand. 

In addition, the Committee ensured that the aforementioned transactions are carried out fairly and benefit the interests the Company as well as 

ascertaining that the transactions are carried out according to normal commercial terms at fair prices and that all information is sufficiently, 

accurately and fully disclosed.

Moreover, stakeholders have direct access to the Audit Committee via the E-mail address posted on the Company’s website. 

They can raise any issues concerning violation of law or ethics, financial reports and internal control systems for the sake of transparency 

in the business operation and timeliness in the prevention or resolution of problems.

Overall, the Audit Committee is of the opinion that the Company and its executive officers are ethical and possess great determination 

to carry out their duties to fulfill Company’s objectives diligently and professionally. The Company and its executive officers have placed 

great importance on operating under efficient, transparent and credible regulatory system and corporate governance, and the internal 

control system is sufficiently stringent.

(Sunthorn Arunanondchai)

Chairman of the Audit Committee

21 February, 2011
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รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
Report of Independent Auditor

รายงานของผู�สอบบัญชรับอนุญาต
เสนอต�อผู�ถือหุ�นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นและ

งบกระแสเงินสดสําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกันของแต�ละป�ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผู�บริหารของกิจการเป�นผู�รบัผิดชอบ

ต�อความถูกต�องและครบถ�วนของข�อมูลในงบการเงินเหล�านี้ ส�วนข�าพเจ�าเป�นผู�รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต�องบการเงินดังกล�าวจาก

ผลการตรวจสอบของข�าพเจ�า 

ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดให�ข�าพเจ�าต�องวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือให�ได�

ความเช่ือม่ันอย�างมีเหตุผลว�างบการเงินแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญหรือไม� การตรวจสอบรวมถึงการใช�วิธีการทดสอบ

หลักฐานประกอบรายการท้ังที่เป�นจํานวนเงินและการเป�ดเผยข�อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช�และ

ประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิทีเ่ป�นสาระสาํคัญซ่ึงผู�บรหิารเป�นผู�จดัทําข้ึน ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการ

ท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข�าพเจ�าเช่ือว�าการตรวจสอบดังกล�าวให�ข�อสรุปท่ีเป�นเกณฑ�อย�างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเงนิข�างต�นแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ผลการดาํเนนิงานและกระแสเงนิสดสาํหรับป�สิน้สดุ

วันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

นงลักษณ� พุ�มน�อย

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172

บริษัท สํานักงาน เอินส�ท แอนด� ยัง จํากัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ� 2554
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Report of Independent Auditor
To the Shareholders of Bangkok Life Assurance Public Company Limited

I have audited the balance sheets of Bangkok Life Assurance Public Company Limited as at 31 December 2010 and 2009 

and the related statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended. These financial 

statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and the completeness of the presentation. 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits.

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform 

the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes 

examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing

the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement

presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Bangkok 

Life Assurance Public Company Limited as at 31 December 2010 and 2009, and the result of its operations and its cash flows for the 

years then ended in accordance with generally accepted accounting principles.

Nonglak Pumnoi

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172

Ernst & Young Office Limited

Bangkok: 23 February 2011
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งบดุล
Balance Sheets

56,702,139,790 

 7,205,000,000 

 7,862,975,428 

 8,654,585,745 

 2,421,906,623 

 - 

 82,846,607,586 

 1,517,437,651 

 626,471,566 

 14,202,922 

 2,158,112,139 

 (66,408)

 2,158,045,731 

 859,532,959 

 339,047,772 

 42,349,480 

 1,310,540,738 

 987,293,818 

 23,214,418 

 179,420,170 

 88,746,052,672 

15, 16

6, 8, 9

7, 8

8, 9

10

11

12

8, 13

Assets

Investments in securities

   Bonds

   Notes

   Stocks

   Debentures

   Unit trusts

   Other securities

Total investments in securities

Loans

   Policy loans

   Mortgage loans

   Other loans

Total loans

Less: Allowance for doubtful accounts

Loans - net

Cash and deposits at financial institutions

Property, buildings and equipment - net 

Due from reinsurers 

Premium due and uncollected 

Accrued investment income - net 

Other assets

   Intangible assets - net

   Others

Total assets

สินทรัพย�

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   พันธบัตร

   ตั๋วเงิน

   หุ�นทุน

   หุ�นกู�

   หน�วยลงทุน

   หลักทรัพย�อ่ืน

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย�

เงินให�กู�ยืม

   โดยมีกรมธรรม�ประกันภัยเป�นประกัน

   โดยมีทรัพย�สินจํานองเป�นประกัน

   อ่ืนๆ

รวมเงินให�กู�ยืม

หัก: ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

เงินให�กู�ยืม - สุทธิ

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� - สุทธิ

เงินค�างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต�อ

เบ้ียประกันภัยค�างรับ

รายได�จากการลงทุนค�างรับ - สุทธิ

สินทรัพย�อ่ืน

   สินทรัพย�ไม�มีตัวตน - สุทธิ

   อ่ืนๆ

รวมสินทรัพย�

42,951,296,082

4,695,637,979

4,445,579,430

7,763,767,603

2,269,930,337

 14,719,539 

 62,140,930,970 

1,216,888,712

677,767,038

12,030,737

 1,906,686,487 

 (2,605,722)

 1,904,080,765 

1,718,064,852

334,147,684

45,348,126

1,135,273,000

858,651,795

17,818,746

185,151,748

 68,339,467,686 

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

หมายเหตุ
Note

2553
2010

2552
2009

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 / As at 31 December 2010 and 2009 
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 69,203,161,141 

 5,460,749,586 

 40,518,164 

 1,280,894,375 

 501,204,734 

 1,342,820,602 

 77,829,348,602 

 1,220,000,000 

1,200,000,000 

 2,699,821,268 

2,340,704,225 

 

122,000,000 

 400,000,000 

 4,154,178,577 

 10,916,704,070 

 88,746,052,672 

  

 119,944,493 

8

8

8, 14

17

6

19

24

หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

หนี้สิน

เงินสํารองประกันชีวิต

เงินจ�ายตามกรมธรรม�ประกันภัยค�างจ�าย

เงินค�างจ�ายเก่ียวกับการประกันภัยต�อ

เบ้ียประกันภัยรับล�วงหน�า

หนี้สินอื่น

   ภาษีเงินได�นิติบุคคลค�างจ�าย

   อ่ืนๆ

รวมหนี้สิน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนเรือนหุ�น

   ทุนจดทะเบียน

    หุ�นสามัญ 1,220,000,000 หุ�น   

       มูลค�าหุ�นละ 1 บาท

   ทุนท่ีออกจําหน�ายและชําระเต็มมูลค�าแล�ว

      หุ�นสามัญ 1,200,000,000 หุ�น 

       มูลค�าหุ�นละ 1 บาท

ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ

ผลกําไรท่ียังไม�เกิดข้ึนจริง

 ส�วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลค�าเงินลงทุน

กําไรสะสม

   จัดสรรแล�ว

    สํารองตามกฎหมาย

     สํารองท่ัวไป

  ยังไม�ได�จัดสรร

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันท้ังสิ้น

  ภาระผูกพัน

Liabilities and shareholders’ equity

Liabilities

Life policy reserve

Unpaid policy benefits

Due to reinsurers

Premium received in advance

Other liabilities

   Corporate income tax payable

   Others

Total liabilities

Shareholders’ equity

Share capital

   Registered

      1,220,000,000 ordinary

      shares of Baht 1 each 

   Issued and fully paid-up 

   1,200,000,000 ordinary

      shares of Baht 1 each

Share premium

Unrealised gains

   Surplus on changes in 

      values of investments

Retained earnings

   Appropriated 

      Statutory reserve

      General reserve

   Unappropriated

Total shareholders’ equity

Total liabilities and shareholders’ equity

Off-balance sheet items - commitments

   Commitments

 53,557,935,366 

 4,680,399,644 

 45,651,989 

 1,417,205,548 

 223,692,406 

 1,182,988,811 

 61,107,873,764 

1,220,000,000

 

1,200,000,000 

 2,699,821,268 

 1,033,412,251 

 122,000,000 

 400,000,000 

 1,776,360,403 

 7,231,593,922 

 68,339,467,686 

  

153,102,373 

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

หมายเหตุ
Note

2553
2010

2552
2009

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 / As at 31 December 2010 and 2009 
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งบกําไรขาดทุน
Income Statements

25,982,068,832
3,465,087,525
450,833,269

3,633,010
18,414,388

29,920,037,024

15,645,225,775

6,366,432,231

40,711,000
2,701,496,515
301,603,224
15,328,362

25,070,797,107

618,272,755
138,811,472
94,251,096
9,440,000

62,662,748

51,153,104
26,351,943

228,316,913
 1,229,260,031 

29,424,950
 26,329,482,088 
 3,590,554,936 

794,070,558
 2,796,484,378 

2.330 

2.318 

8
8
6

8

8

8

8

8

20

Revenues
Net premiums written
Net investments income
Gains on investments in securities
Other income
   Gains on sales of assets
   Others
Total revenues
Expenses
Underwriting expenses
   Life policy reserve increase 
     from the previous year
   Benefit payments to life policies
     during the year
   Dividends to policyholders
   Commissions and brokerages
   Sales promotion expenses
   Other underwriting expenses
Total underwriting expenses
Operating expenses
   Personnel expenses
   Premises and equipment expenses
   Taxes and duties
   Directors’ remuneration
   Operating expenses - branches
   Contribution to the Office of Insurance
     Commission
   Contribution to the life assurance fund
   Other operating expenses
Total operating expenses
Losses on exchange
Total expenses
Income before income tax
Corporate income tax
Net income for the year
Earning per share
Basic earnings per share
   Net income
Diluted earnings per share
   Net income

รายได�
เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ
รายได�จากการลงทุนสุทธิ
กําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย�
รายได�อ่ืน
   กําไรจากการขายทรัพย�สิน
   อ่ืนๆ
รวมรายได�
ค�าใช�จ�าย
ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย
   เงินสํารองประกันชีวิตเพ่ิมจากป�ก�อน
   
 เงินจ�ายตามกรมธรรม�ประกันภัยท่ีเกิดข้ึน
     ระหว�างป�
   เงินป�นผลตามกรมธรรม�ประกันภัย
   ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ
   ค�าใช�จ�ายในการส�งเสริมการขาย
   ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอ่ืน
รวมค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน
   ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับพนักงาน 
   ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ�
   ค�าภาษีอากร
   ค�าตอบแทนกรรมการ
   ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานสาขา
   เงินสมทบจ�ายให�แก�สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
     และส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
   เงินสมทบจ�ายกองทุนประกันชีวิต
   ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานอื่น
รวมค�าใช�จ�ายในการดาํเนินงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค�าใช�จ�าย
กําไรก�อนภาษีเงินได�
ภาษีเงินได�นิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป�
กําไรต�อหุ�น
กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน 
   กําไรสุทธิ
กําไรต�อหุ�นปรับลด
   กําไรสุทธิ

19,632,050,136
2,760,070,096
235,960,575

4,374,712
21,988,620

22,654,444,139

11,666,241,625

5,437,183,044

11,135,000
2,501,520,450
324,663,960
12,901,935

19,953,646,014

 551,037,322 
 121,335,060 
 80,403,906 
 10,820,000 
 59,601,795 

 
38,061,979 
 28,178,225 

 222,161,601 
 1,111,599,888 

11,679,703
 21,076,925,605 
 1,577,518,534 

391,826,959
 1,185,691,575 

1.119 

1.119 

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

หมายเหตุ
Note

2553
2010

2552
2009

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 / For the years ended 31 December 2010 and 2009
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งบกระแสเงินสด
Cash Flow Statements

25,490,017,827
3,880,234,113

18,414,388
(5,637,080,256)

(40,711,000)
(2,645,158,944)
(307,254,390)

(1,092,526,045)
(516,558,231)

19,149,377,462

158,388,075,564
452,948,453
405,000,000

4,548,070
159,250,572,087

(181,397,855,425)
(542,665,807)

 - 
(75,714,994)

(182,016,236,226)
(22,765,664,139)

-
(418,666,204)
 (418,666,204)

 (4,034,952,881)
9,393,806,076
 5,358,853,195 

1,307,291,974

Cash flows from operating activities
Net premiums written
Net investments income
Other income
Benefit payments to life policies during the year
Dividends to policyholders
Commissions and brokerages
Other underwriting expenses
Operating expenses
Corporate income tax
Net cash from operating activities
Cash flows from investing activities
Cash flows from
   Investments in securities
   Loans
   Deposits at financial institutions
   Property, building and equipment
Net cash from investing activities
Cash flows used in
   Investments in securities
   Loans
   Deposits at financial institutions
   Property, building and equipment
Net cash used in investing activities
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Share capital issued
Dividend paid
Net cash from (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year
    (Note 9)
Supplemental cash flows information
Non-cash item
   Surplus on changes in values of investments

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ
รายได�จากการลงทุนสุทธิ
รายได�อ่ืน
เงินจ�ายตามกรมธรรม�ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนระหว�างป�
เงินป�นผลตามกรมธรรม�ประกันภัย
ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ
ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอ่ืน
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได�นิติบุคคล
เงินสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได�มาจาก
   เงินลงทุนในหลักทรัพย�
   เงินให�กู�ยืม
   เงินฝากสถาบันการเงิน
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�
เงินสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช�ไปใน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย�
   เงินให�กู�ยืม
   เงินฝากสถาบันการเงิน
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�
เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ออกหุ�นสามัญเพ่ิมทุน
เงินป�นผลจ�าย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันต�นป�
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันส้ินป�    
    (หมายเหตุ 9)
ข�อมูลกระแสเงินสดเป�ดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม�ใช�เงินสดประกอบด�วย
   ส�วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค�าเงินลงทุน

19,243,317,260
2,787,578,664

21,988,620
(4,726,062,282)

(11,135,000)
(2,356,617,628)
(275,882,208)
(895,891,257)
(280,579,688)

13,506,716,481

55,506,505,098
389,169,725

1,700,000,000
4,772,344

57,600,447,167

(63,823,710,346)
(389,068,317)
(405,000,000)
(67,235,056)

(64,685,013,719)
(7,084,566,552)

2,624,821,268
(314,804,760)

 2,310,016,508 
 8,732,166,437 

661,639,639
 9,393,806,076 

717,116,626

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

2553
2010

2552
2009

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 / For the years ended 31 December 2010 and 2009
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส�วนผู�ถือหุ�น
Statement of Changes in Shareholders’ equity

 

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

ส�วนเกินทุน
จากการ

เปลี่ยนแปลง 
มูลค�าเงินลงทุน
Surplus on 
Changes in 
Values of 

Investments

กําไรสะสม
Retained Earningsทุนเรือนหุ�น

ท่ีออก
และชําระแล�ว
Issued and
Paid-Up

Share Capital

จัดสรรแล�ว
Appropriated

หมายเหตุ
Note

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�น

Premiums on
Share Capital สํารอง

ตามกฎหมาย
Statutory 
Reserve

สํารองท่ัวไป
General 
Reserve

ยังไม�ได�
จัดสรร

Unappropriated

รวม
Total

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

Balance as at 1 January 2009

รายได�ท่ีรับรู�ในส�วนของผู�ถือหุ�น

Income recognised directly in equity

เงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย

Investments in available-for-sale securities

 ผลกําไรท่ีรับรู�ในส�วนของผู�ถือหุ�น

 Gains recognised in shareholders’ equity

 ส�วนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย

 Transferred to profit or loss due to disposal

รวมรายได�ท่ีรับรู�ในส�วนของผู�ถือหุ�น

Net income recognised directly in equity

กําไรสุทธิสําหรับป�

Net income for the year

รวมรายได�ท้ังสิ้นที่รับรู�สําหรับป�

Total income for the year

ออกหุ�นสามัญเพ่ิมทุน

Share capital issued

เงินป�นผลจ�าย

Dividend paid

โอนกําไรสะสมท่ียังไม�ได�จัดสรร

 เป�นสํารองตามกฎหมาย 

Unappropriated retained earnings 

 transferred  to statutory reserve

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

Balance as at 31 December 2009

 1,000,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

200,000,000 

 - 

 - 

1,200,000,000 

17

23

19

 275,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

2,424,821,268 

 - 

 -

 2,699,821,268 

 77,085,216 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 44,914,784

122,000,000 

 400,000,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

400,000,000 

 950,388,372 

 - 

 - 

 - 

 

1,185,691,575 

 

1,185,691,575 

 - 

 

(314,804,760)

 (44,914,784)

 

1,776,360,403 

 3,018,769,213 

 678,211,139 

 38,905,487 

 

717,116,626 

 

1,185,691,575 

 

1,902,808,201 

 

2,624,821,268 

 (314,804,760)

 

-

 

 7,231,593,922 

 316,295,625 

 678,211,139 

 38,905,487 

 

717,116,626 

 - 

 

717,116,626 

 - 

 - 

 

- 

1,033,412,251 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 / For the years ended 31 December 2010 and 2009
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(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

ส�วนเกินทุน
จากการ

เปลี่ยนแปลง 
มูลค�าเงินลงทุน

Surplus
on Changes 
in Values of 
Investments

กําไรสะสม
Retained Earningsทุนเรือนหุ�น

ท่ีออก
และชําระแล�ว
Issued and
Paid-Up

Share Capital

จัดสรรแล�ว
Appropriated

หมายเหตุ
Note

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�น

Premiums on
Share Capital สํารอง

ตามกฎหมาย
Statutory 
Reserve

สํารองท่ัวไป
General 
Reserve

ยังไม�ได�
จัดสรร

Unappropriated

รวม
Total

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

Balance as at 1 January 2010

รายได�และค�าใช�จ�ายท่ีรับรู�ในส�วนของผู�ถือหุ�น

Income and expenses recognised directly in equity

เงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย

Investments in available-for-sale securities

   ผลกําไรท่ีรับรู�ในส�วนของผู�ถือหุ�น

 Gains recognised in shareholders’ equity

 ส�วนท่ีโอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย

   Transferred to profit or loss due to disposal

รวมรายได�ท่ีรับรู�ในส�วนของผู�ถือหุ�น

Net income recognised directly in equity

กําไรสุทธิสําหรับป�

Net income for the year

รวมรายได�ท้ังสิ้นที่รับรู�สําหรับป�

Total income for the year

เงินป�นผลจ�าย

Dividend paid

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

Balance as at 31 December 2010

 1,200,000,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 - 

 

1,200,000,000 

 2,699,821,268 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 2,699,821,268 

1,033,412,251 

 

1,327,605,084 

 (20,313,110)

 

1,307,291,974 

 - 

 

1,307,291,974 

 - 

 

2,340,704,225 

 122,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 -

 

 122,000,000 

 400,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 400,000,000 

1,776,360,403 

 - 

 - 

 - 

 

2,796,484,378 

 

2,796,484,378

 

 (418,666,204)

 

4,154,178,577 

 7,231,593,922 

-

-

 1,327,605,084 

 (20,313,110)

 

1,307,291,974 

 

2,796,484,378 

 

4,103,776,352 

 (418,666,204)

 

10,916,704,070 

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. ข�อมูลท่ัวไป
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป�นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งขึ้นและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทคือ

การรับประกันชีวิต และมีบริษัท นิปปอนไลฟ� อินชัวรันส� ซ่ึงเป�นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญ่ีปุ�นเป�นผู�ถือหุ�นใหญ� ท่ีอยู�ตามท่ีจดทะเบียนของ

บริษัทฯ อยู�ท่ี 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ

มีสาขารวมท้ังสิ้น 74 สาขา (2552: 71 สาขา)

2. เกณฑ�ในการจัดทํางบการเงน
งบการเงนิฉบับนีจ้ดัทําข้ึนตามมาตรฐานบัญชีท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัตวิชิาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจดัทําข้ึนตามวธิกีารบญัชีเกีย่วกบัการประกนั

ชีวิตในประเทศไทยและหลักเกณฑ�ท่ีเกี่ยวข�อง ซ่ึงกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ”) และการ

แสดงรายการในงบการเงินได�ทําข้ึนเพ่ือให�เป�นไปตามข�อกําหนดในคําสั่งนายทะเบียนลงวันที่ 6 มีนาคม 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

บัญชี พ.ศ.2543

งบการเงนิฉบับภาษาไทยเป�นงบการเงนิฉบับท่ีบริษัทฯ ใช�เป�นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทยน้ี

งบการเงินนี้ได�จัดทําข้ึนโดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมเว�นแต�จะได�เป�ดเผยเป�นอย�างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.  การประกาศใช�มาตรฐานการบัญชใหม�
ในระหว�างป�ป�จจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได�ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม�ตามรายละเอียดข�างล�างนี้

 (ก)  มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช�สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เว�นแต�แม�บทการบัญชีซ่ึงมีผล

  บังคับใช�ทันที)

  แม�บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน

  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินค�าคงเหลือ

  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข�อผิดพลาด

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก�อสร�าง

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช�า

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได�

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19    ผลประโยชน�ของพนักงาน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ต�นทุนการกู�ยืม

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26    การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน�เม่ือออกจากงาน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร�วม

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ�อรุนแรง

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส�วนได�เสียในการร�วมค�า

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรต�อหุ�น

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว�างกาล

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การด�อยค�าของสินทรัพย�
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For the years ended 31 December 2010 and 2009

1. General information
Bangkok Life Assurance Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand. Its major 

shareholder is Nippon Life Insurance Company, which was incorporated in Japan. The Company is principally engaged in the provision of 

life insurance business. The registered office of the Company is at 23/115-121, Royal City Avenue, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, 

Bangkok. As at 31 December 2010, the Company has 74 branches (2009: 71 branches)

2. Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting Profession Act 

B.E. 2547, and where applicable Thai accounting practices related to life insurance and the accounting and reporting guidelines prescribed 

by the Office of Insurance Commission (“OIC”). The presentation of the financial statements has been made in compliance with the order 

of the Registrar dated 6 March 2002, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements in 

English language have been translated from the Thai language financial statements.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.

3. Adoption of new accounting standards 
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new accounting standards as 

listed below. 

(a) Accounting standards that are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2011 (except Framework for the Preparation 

  and Presentation of Financial Statements, which is immediately effective): 

 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009)     

  TAS 1 (revised 2009)   Presentation of Financial Statements

 TAS 2 (revised 2009)   Inventories

 TAS 7 (revised 2009)   Statement of Cash Flows

 TAS 8 (revised 2009)   Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

 TAS 10 (revised 2009)   Events after the Reporting Period

 TAS 11 (revised 2009)   Construction Contracts

 TAS 16 (revised 2009)   Property, Plant and Equipment

 TAS 17 (revised 2009)   Leases

 TAS 18 (revised 2009)   Revenue

 TAS 19      Employee Benefits

 TAS 23 (revised 2009)   Borrowing Costs

 TAS 24 (revised 2009)   Related Party Disclosures

 TAS 26      Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

 TAS 27 (revised 2009)   Consolidated and Separate Financial Statements

 TAS 28 (revised 2009)   Investments in Associates

 TAS 29     Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

 TAS 31 (revised 2009)   Interests in Joint Ventures

 TAS 33 (revised 2009)   Earnings per Share

 TAS 34 (revised 2009)   Interim Financial Reporting

 TAS 36 (revised 2009)   Impairment of Assets
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย�ท่ีอาจเกิดข้ึน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2  การจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3  การรวมธุรกิจ

 (ปรับปรุง 2552)

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5  สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนท่ีถือไว�เพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

 (ปรับปรุง 2552)

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6  การสํารวจและประเมินค�าแหล�งทรัพยากรแร�

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 สัญญาการก�อสร�างอสังหาริมทรัพย�

 (ข)  มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช�สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12   ภาษีเงินได�

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

       และการเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับความช�วยเหลือจากรัฐบาล

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ

ฝ�ายบริหารของบริษัทฯ เช่ือว�ามาตรฐานการบัญชีข�างต�นจะไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสําคัญต�องบการเงินสําหรับป�ท่ีเริ่มใช�มาตรฐานการบัญชี

ดังกล�าว ยกเว�นมาตรฐานการบัญชีดังต�อไปน้ีท่ีฝ�ายบริหารคาดว�าจะมีผลกระทบต�องบการเงินในป�ท่ีนํามาตรฐานการบัญชีดังกล�าวมาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน�ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดให�กิจการรับรู�ผลประโยชน�ท่ีให�กับพนักงานเป�นค�าใช�จ�ายเม่ือกิจการได�รับบริการจ�างงานจากพนักงานแล�ว โดย

เฉพาะอย�างยิ่งกิจการจะต�องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน�ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ และหน้ีสินจากโครงการผลประโยชน�อ่ืน

ท่ีให�กับพนักงาน โดยใช�การคํานวณตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย ซ่ึงในป�จจุบันบริษัทฯ รับรู�ผลประโยชน�ท่ีให�กับพนักงานดงักล�าวเม่ือเกิดรายการ 

จากการประเมินของฝ�ายบริหาร การนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติในป� 2554 จะมีผลทําให�กําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 

ลดลงประมาณ 108 ล�านบาท 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได�

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให�กิจการระบุผลแตกต�างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต�างของมูลค�าสินทรัพย�และหน้ีสินระหว�างเกณฑ�ทางบัญชี

และภาษีอากร เพ่ือรับรู�ผลกระทบทางภาษีเป�นสินทรัพย�หรือหน้ีสินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด 

ป�จจุบันฝ�ายบริหารของบริษัทฯ อยู�ระหว�างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต�องบการเงินในป�ท่ีเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชที่สําคัญ

 4.1 การรับรู�รายได�
  (ก) เบ้ียประกันชีวิต

  เบ้ียประกันชวิีตบันทึกเป�นรายได�เม่ือคําขอผ�านการพิจารณารบัประกันแล�ว ค�าเบ้ียประกันท่ียังเกบ็เงินไม�ได�ซ่ึงมอียู� ณ วนัสิน้ป� รบัรู�เป�นรายได�

   เฉพาะเบ้ียประกันของกรมธรรม�ท่ีมีผลบังคับใช�อยู�

  (ข) ดอกเบ้ีย และเงินป�นผลรับจากเงินลงทุน

  ดอกเบ้ียถือเป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท�จริง เงินป�นผลรับถือเป�นรายได�เม่ือบริษัทฯ มีสิทธิใน

   การรับเงินป�นผล

  (ค) ดอกเบ้ียรับจากเงินให�กู�ยืม

  ดอกเบ้ียรับถือเป�นรายได�ตามระยะเวลาของเงินให�กู�ยืมโดยคํานวณจากยอดเงินต�นท่ีคงค�าง ยกเว�นรายได�ดอกเบ้ียท่ีค�างชําระเกิน

   กว�า 6 เดือน ใช�เกณฑ�เงินสด 
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 TAS 37 (revised 2009)   Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

 TAS 38 (revised 2009)   Intangible Assets

 TAS 40 (revised 2009)   Investment Property

 TFRS 2      Share-Based Payment

 TFRS 3 (revised 2009)   Business Combinations

 TFRS 5 (revised 2009)   Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

 TFRS 6     Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

 TFRIC 15    Agreements for the Construction of Real Estate

(b)  Accounting standards that are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2013:  

 TAS 12      Income Taxes

 TAS 20 (revised 2009)   Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

 TAS 21 (revised 2009)   The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

The Company’s management believes that these accounting standards will not have any significant impact on the financial statements 

for the year when they are initially applied, except for the following accounting standards which management expects the impact on the 

financial statements in the year when they are adopted. 

TAS 19 Employee Benefits

This accounting standard requires employee benefits to be recognised as expense in the period in which the service is performed by 

the employee. In particular, an entity has to evaluate and make a provision for post-employment benefits and liabilities arising from other 

defined benefit plans using actuarial techniques. Currently, the Company accounts for such employee benefits when they are incurred. 

From the management’s evaluation, the impact on the financial statements when this standard is adopted in the year 2011 will decrease 

the retained earnings as at 1 January 2011 approximately Baht 108 million. 

TAS 12 Income Taxes

This accounting standard requires an entity to identify temporary differences, which are differences between the carrying amount of an 

asset or liability in the accounting records and its tax base, and to recognise deferred tax assets and liabilities under the stipulated guidelines.

At present, the management is evaluating the impact on the financial statements in the year when this standard is adopted. 

4. Significant accounting policies 

 4.1 Revenue recognition
 (a) Premium income

  Premium income is recognised as income when underwriting of the insurance is approved. Premium due and uncollected at the 

   end of year is recognised as revenue only if the policy is still in force.

 (b) Interest and dividends income on investments

  Interest is recognised on accrual basis based on the effective interest rate. Dividends are recognised as income when the right to 

   receive the dividend is established.

 (c) Interest incomes on loans

  Interest is recognised over the term of the loans based on the amount of principal outstanding, except for interest of past due over 

   six months recognised based on cash basis.
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 4.2 เงนจ�ายตามกรมธรรม�ประกันชวต
 เงินจ�ายตามกรมธรรม�ประกันชีวิตบันทึกเมื่อได�รับแจ�งหรือเม่ือกรมธรรม�ครบกําหนด

 4.3 ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ
 ค�าจ�างและค�าบําเหน็จถือเป�นค�าใช�จ�ายทันทีในป�บัญชีท่ีเกิดรายการ

 4.4 เงนสํารองประกันชวต
 (ก) เงนิสาํรองประกันชวีติเป�นยอดเงินสาํรองสะสมต้ังแต�เริม่ทําประกันถงึวนัท่ีในงบดลุ สาํหรับกรมธรรม�ท่ีมีผลบงัคบัอยู�ซ่ึงคาํนวณเงนิสาํรอง

   ประกันชีวิตตามวิธีของคณิตศาสตร�ประกันภัยตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดโดย คปภ. ซ่ึงประมาณจากข�อสมมติท่ีกําหนดตั้งแต�วันเริ่มรับ

   ประกันภัย

  ข�อสมมติหลกัทีใ่ช�เกีย่วข�องกบัอัตรามรณะ อตัราการเจบ็ป�วย อายุและอัตราคดิลด บรษัิทฯ ใช�ตารางมรณะและตารางการเจบ็ป�วยท่ีประกาศ

   โดย คปภ. ปรับเพ่ิมด�วยความเส่ียง

 (ข) เงินสํารองเพ่ือการเสี่ยงภัยสําหรับการประกันภัยและการประกันภัยกลุ�มคํานวณขึ้นในอัตราร�อยละ 40 ของเบ้ียประกันภัยสุทธิสําหรับป�

 4.5 เงนลงทุนในหลักทรัพย�
 (ก) เงนิลงทนุในหลกัทรพัย�เพ่ือค�าแสดงตามมูลค�ายุตธิรรม การเปล่ียนแปลงในมลูค�ายุตธิรรมของหลักทรพัย�บันทึกเป�นกาํไรหรือขาดทุนใน

   งบกําไรขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเป�นหลักทรัพย�เพ่ือค�า เม่ือมีวัตถุประสงค�หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล�

 (ข) เงนิลงทนุในหลกัทรพัย�เผ่ือขายแสดงตามมูลค�ายุตธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค�ายุตธิรรมของหลกัทรพัย�ดงักล�าวบันทึกเป�นรายการแยก

   ต�างหากในส�วนของผู�ถือหุ�น และจะบันทึกเป�นกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเม่ือได�จําหน�ายหลักทรัพย�นั้นออกไป 

 (ค) เงนิลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะครบกาํหนดชําระในหนึง่ป� รวมท้ังท่ีจะถอืจนครบกาํหนดแสดงมลูค�าตามวิธรีาคาทุนตดัจาํหน�าย บรษัิทฯ ตดับัญชี

   ส�วนเกิน/รับรู�ส�วนต่ํากว�ามูลค�าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยท่ีแท�จริง ซ่ึงจํานวนที่ตัดจําหน�าย/รับรู�นี้จะแสดงเป�นรายการปรับกับ

   ดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ีจดัเป�นประเภทท่ีจะถอืจนครบกาํหนดเม่ือบริษัทฯ มีความต้ังใจแน�วแน�และมีความสามารถท่ีจะถอืไว�จนครบกาํหนด

   ไถ�ถอน

 (ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม�อยู�ในความต�องการของตลาดถือเป�นเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค�าเผ่ือการด�อยค�า (ถ�ามี)  

  มูลค�ายุตธิรรมของหลักทรพัย�ในความต�องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสดุ ณ สิน้วนัทําการสดุท�ายของป� ส�วนมลูค�ายุตธิรรม

   ของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใช�อัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค�ายุตธิรรมของหน�วยลงทุนคาํนวณจากมูลค�า

   สินทรัพย�สุทธิ

  บริษัทฯ ใช�วิธีถัวเฉล่ียถ�วงน้ําหนักในการคํานวณต�นทุนของเงินลงทุน

  ในกรณท่ีีมีการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุจากประเภทหนึง่ไปเป�นอกีประเภทหนึง่ บรษัิทฯ จะปรับมูลค�าของเงนิลงทนุดงักล�าวใหม�โดยใช�

   มูลค�ายุตธิรรม ณ วนัทีโ่อนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ ผลแตกต�างระหว�างราคาตามบัญชีและมูลค�ายุตธิรรม ณ วนัท่ีโอนได�บันทึกเป�นรายการ

   กาํไรหรอืขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนหรอืแสดงเป�นส�วนเกนิ (ต่าํกว�า) ทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค�าในส�วนของผู�ถอืหุ�นแล�วแต�ประเภทของ

   เงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

  เม่ือมีการจาํหน�ายเงนิลงทนุ ผลต�างระหว�างสิง่ตอบแทนสทุธท่ีิได�รบักบัมูลค�าตามบัญชีของเงนิลงทนุ จะถกูบนัทกึเป�นรายได�หรอืค�าใช�จ�าย

   ในงบกําไรขาดทุน 

 4.6 เงนให�กู�ยืมและค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 เงินให�กู�ยืมแสดงด�วยมูลค�าสุทธิท่ีคาดว�าจะได�รับคืน บริษัทฯ ตั้งสํารองค�าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ�ในการเก็บหน้ี 

 การวิเคราะห�อายุหนี้ การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้ และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แต�ละรายในป�จจุบัน

 4.7 เบี้ยประกันภัยค�างรับและค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 เบ้ียประกันภยัค�างรับแสดงด�วยมูลค�าสทุธิท่ีคาดว�าจะได�รบัโดยบริษัทฯ ตัง้ค�าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญจากจาํนวนท่ีคาดว�าจะเรียกเกบ็ไม�ได�จากเบ้ีย

 ประกันภัยค�างรับท้ังสิ้นที่มีอยู� โดยประมาณจากประสบการณ�การเรียกเก็บหน้ีในอดีตและตามสถานะป�จจุบันของเบ้ียประกันภัยค�างรับ ณ วัน

 ท่ีในงบดุล
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 4.2 Benefit payments to life policies
 Benefit payments to life policies are recorded when notices of the claims are received or when policies reach maturity.

 4.3 Commissions and brokerages
 Commission and brokerage fees are expended when incurred.

 4.4 Life premium reserve
 (a) Life assurance policy reserve represents the accumulated total liability for policies in force on the balance sheet date. Life 

   assurance policy reserve in compliance with the OIC’s Notifications. The liability is based on assumptions established at 

   inception of the contract.

  The main assumptions used relate to mortality, morbidity, longevity and discount rates. The Company bases mortality and 

   morbidity tables announced by the OIC which reflect historical experiences.

 (b) For other insurance and group insurance, unearned premium reserve is set aside at the rate of 40% of net premium written for 

   the year.

 4.5 Investments in securities
 (a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded as gains 

   or losses in the income statement. Investments are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in 

   the near term. 

 (b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded as a 

   separate item in shareholders’ equity, and will be recorded as gains or losses in the income statement when the securities 

   are sold. 

 (c) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at amortised cost. The 

   premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted amount 

   persented as an adjustment to the interest income. The debt securities are classified as held to maturity when the Company has the 

   positive intention and ability to hold them to maturity.

 (d) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are stated at cost net of 

   allowance for loss on impairment (if any). 

  The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year. The fair value of debt 

   instruments is determined based on yield rates quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trusts is deter

   mined from their net asset value.

  The weighted average method is used for computation of the cost of investments.

  In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be readjusted to their fair value 

   as at the reclassification date.  The difference between the carrying amount of the investments and the fair value on the date 

   of reclassification are recorded as gains or losses in the income statement or recorded as surplus (deficit) from changes in the 

   value of investments in shareholders’ equity, depending on the type of investment that is reclassified. 

  On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment is recognised 

   as income or expenses in the income statement.

 4.6 Loans and allowance for doubtful accounts
 Loans are presented at their net realisable value. The Company provides allowance for doubtful accounts on the basis of collection 

 experience, analysis of debtor aging, a review of current status of the loan receivables and the appraisal value of the collateral of 

 each debt.

 4.7 Premium due and uncollected and allowance for doubtful accounts
 Premium due and uncollected is carried at its net realisable value. The Company sets up an allowance for doubtful accounts based 

 on the estimated loss that may incur in collection of the premium due, on the basis of collection experience and a review of current 

 status of premium due as at the balance sheet date.
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 4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรอกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม�ว�าจะเป�นโดย

 ทางตรงหรือทางอ�อม หรืออยู�ภายใต�การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนีบุ้คคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข�องกนัยงัหมายรวมถึงบคุคลท่ีมีสทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ�อมซ่ึงทาํให�มีอิทธิพลอย�างเป�นสาระ

 สําคัญต�อบริษัทฯ ผู�บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ

 4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา
 ท่ีดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ�แสดงตามราคาทุนหลังจากหักค�าเสื่อมราคาสะสมและค�าเผ่ือการด�อยค�าของสินทรัพย� (ถ�ามี) 

 ค�าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ�คาํนวณจากราคาทุนของสนิทรัพย�นัน้โดยวิธเีส�นตรงตามอายุการใช�งานโดยประมาณของสินทรัพย�หรืออายุ

 ของสัญญาเช�าดังต�อไปน้ี

 อาคาร     - 20 ป� 

 อาคารชุด     - 20 ป� 

 ส�วนปรับปรุงอาคารเช�า   - ตามอายุของสัญญาเช�า 

 เครื่องตกแต�งและติดตั้งและอุปกรณ�สํานักงาน - 3 ป� และ 5 ป�

 ยานพาหนะ    - 5 ป�

 ค�าเสื่อมราคารวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

 ไม�มีการคิดค�าเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและงานระหว�างก�อสร�าง

 บริษัทฯ ตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� ออกจากบัญชี เม่ือจําหน�ายสินทรัพย�หรือคาดว�าจะไม�ได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

 จากการใช�หรือการจําหน�ายสินทรัพย� รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน�ายสินทรัพย� (ผลต�างระหว�างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได�รับจากการ

 จําหน�ายสินทรัพย�กับมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�นั้น) จะรับรู�ในงบกําไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย�นั้นออกจากบัญชี

 4.10  สินทรัพย�ไม�มีตัวตนและค�าตัดจําหน�าย
 บริษัทฯ จะบันทึกต�นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย�นั้นตามราคาทุน และภายหลังการรับรู�รายการเร่ิมแรก สินทรัพย�ไม�มีตัวตนแสดงมูลค�าตาม 

 ราคาทุนหักค�าตัดจําหน�ายสะสมและค�าเผ่ือการด�อยค�าสะสม (ถ�ามี) ของสินทรัพย�นั้น

บริษัทฯ ตัดจําหน�ายสินทรัพย�ไม�มีตัวตนท่ีมีอายุการให�ประโยชน�จํากัดอย�างมีระบบตลอดอายุการให�ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย�นั้น และ

 จะประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย�ดังกล�าวเม่ือมีข�อบ�งชี้ว�าสินทรัพย�นั้นเกิดการด�อยค�า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน�ายและวิธีการ 

 ตัดจําหน�ายของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนดังกล�าวทุกสิ้นป�เป�นอย�างน�อย ค�าตัดจําหน�ายรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในงบกําไรขาดทุน

 ค�าตัดจําหน�ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร�คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย�นั้นโดยวิธีเส�นตรงตามอายุการใช�งาน 3 ป� 5 ป� และ 10 ป�

 4.11 สัญญาเช�าระยะยาว
 สัญญาเช�าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป�นเจ�าของส�วนใหญ�ได�โอนไปให�กับผู�เช�าถือเป�นสัญญาเช�า

 การเงนิ สญัญาเช�าการเงนิจะบันทกึเป�นรายจ�ายฝ�ายทุนด�วยมูลค�ายุตธิรรมของสนิทรพัย�ท่ีเช�าหรือมูลค�าป�จจบัุนสทุธิของจาํนวนเงนิทีต่�องจ�ายตาม

 สญัญาเช�าแล�วแต�มูลค�าใดจะต่าํกว�า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช�าหักค�าใช�จ�ายทางการเงินจะบันทึกเป�นหนีส้นิระยะยาว ส�วนดอกเบ้ียจ�ายจะบันทกึใน

 งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช�า สินทรัพย�ท่ีได�มาตามสัญญาเช�าการเงินจะคิดค�าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช�งานของสินทรัพย�ท่ีเช�า

 จํานวนเงินที่จ�ายตามสัญญาเช�าดําเนินงานรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�า



93

 4.8 Related party transactions
 Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly or indirectly, 

 or which are under common control with the Company.

 They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant 

 influence over the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s 

 operations.

 4.9 Property, buildings and equipment and depreciation
 Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on 

 impairment of assets (if any). 

 Depreciation of buildings and equipment are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the following 

estimated useful lives, or the period of the lease.

 Buildings      -  20 years

 Condominium     -  20 years

 Building improvements    - Period of lease

 Furniture and fixtures and office equipment  -  3 years and 5 years

 Motor vehicles     - 5 years

 Depreciation is included in determining income.

 No depreciation is provided for land and construction in progress.

 An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from 

 its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds 

 and the carrying amount of the asset) is included in the income statement when the asset is derecognised.

 4.10  Intangible assets and amortisation
 Intangible assets initially acquired are recognised at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less 

 any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses. 

 Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for impairment whenever 

 there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such intangible 

 assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to the income statement.

 The useful lives of intangible assets with finite useful lives which are computer software are expected to generate economic benefit 

 within 3 years, 5 years and 10 years.

 4.11 Long-term lease
 Leases of property, buildings or equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as 

 finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum 

 lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables, while the interest 

 element is charged to the income statements over the lease period. The property, building or equipment acquired under finance leases 

 is depreciated over the useful life of the asset.

 Operating lease payments are recognised as an expense in the income statement on a straight line basis over the lease term.
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 4.12  การด�อยค�าของสินทรัพย�
 ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะทําการประเมินการด�อยค�าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�หรือสินทรัพย ไม�มีตัวตนหากมีข�อบ�งชี้ว�าสินทรัพย�

 ดงักล�าวอาจด�อยค�า บริษัทฯ รบัรู�ขาดทุนจากการด�อยค�าเม่ือมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รบัคืนของสนิทรัพย�มีมูลค�าตํ่ากว�ามูลค�าตามบัญชีของสนิทรัพย�นัน้ 

 ท้ังนีมู้ลค�าท่ีคาดว�าจะได�รบัคืน หมายถึง มูลค�ายุตธิรรมหกัต�นทนุในการขายของสนิทรพัย�หรือมูลค�าจากการใช�สนิทรพัย�แล�วแต�ราคาใดจะสงูกว�า ในการ

 ประเมินมลูค�าจากการใช�สนิทรัพย� บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกจิการคาดว�าจะได�รจัากสนิทรัพย�และคํานวณคิดลดเป�นมลูค�าป�จจบัุน

 โดยใช� อัตราคิดลดก�อนภาษี ท่ีสะท�อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดป�จจุ บันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง

 ซ่ึงเป�นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย�ท่ีกําลังพิจารณาอยู� ในการประเมินมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนในการขาย บริษัทฯใช�แบบจําลองการประเมินมูลค�า

 ท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย� ซ่ึงสะท�อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได�มาจากการจําหน�ายสินทรัพย�หักด�วยต�นทุนในการจําหน�าย 

 โดยการจําหน�ายนั้นผู�ซ้ือกับผู�ขายมีความรอบรู�และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต�อรองราคากันได�อย�างเป�นอิสระในลักษณะของผู�ท่ีไม�มี

 ความเก่ียวข�องกัน บริษัทฯ จะรับรู�รายการขาดทุนจากการด�อยค�าในงบกําไรขาดทุน 

 หากในการประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย� มีข�อบ�งชี้ท่ีแสดงให�เห็นว�าผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ท่ีรับรู�ในงวดก�อนได�หมดไป

 หรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนของสินทรัพย�นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าท่ีรับรู�ในงวดก�อนก็ต�อเม่ือ

 มีการเปลีย่นแปลงประมาณการที่ใช�กาํหนดมลูค�าท่ีคาดว�าจะได�รบัคืนภายหลงัจากการรบัรู�ผลขาดทนุจากการด�อยค�าครัง้ล�าสดุ โดยมลูค�าตามบัญชี

 ของสินทรัพย�ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าต�องไม�สูงกว�ามูลค�าตามบัญชีท่ีควรจะเป�น หากกิจการไม�เคยรับรู�ผลขาดทุน

 จากการด�อยค�าของสนิทรพัย�ในงวดก�อนๆ บรษัิทฯ จะบันทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการด�อยค�าของสนิทรพัย�โดยรบัรู�ไปยังงบกาํไรขาดทุนทนัท ี

 4.13  ภาษีเงนได�
 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได�ตามจํานวนท่ีคาดว�าจะจ�ายให�กับหน�วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ�ท่ี

 กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

 4.14  ผลประโยชน�พนักงาน
 บริษัทฯ รับรู�เงินเดือน ค�าจ�าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป�นค�าใช�จ�ายเม่ือเกิดรายการ

 4.15  เงนตราต�างประเทศ
 รายการท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศแปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย�และหน้ีสินท่ีเป�นตัวเงินซึ่งอยู�

 ในสกุลเงินตราต�างประเทศได�แปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน

 อัตราแลกเปลี่ยนได�รวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

 4.16 เงนสดและรายการเทียบเท�าเงนสด
 เงนิสดและรายการเทียบเท�าเงินสด หมายถึง เงนิสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทนุระยะส้ันท่ีมีสภาพคล�องสงูซึง่มกีาํหนดจ�ายคืนภายใน

 ระยะเวลาไม�เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได�มาและไม�มีข�อจํากัดในการเบิกใช�

 4.17  ประมาณการหนี้สิน
 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว�ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเป�นผลมาจากเหตุการณ�ในอดีตได�เกิดข้ึนแล�ว และมีความเป�นไปได�

 ค�อนข�างแน�นอนว�าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค�าภาระผูกพันนั้นได�

 อย�างน�าเช่ือถือ

 4.18  ตราสารอนุพันธ� - สัญญาซ้อขายเงนตราต�างประเทศล�วงหน�า
 ลูกหนี้และเจ�าหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�าจะถูกแปลงค�าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นป�บัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไม�

 เกดิขึน้จากการแปลงค�าเงนิตราต�างประเทศดังกล�าวจะถกูบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ส�วนเกนิหรอืส�วนลดทีเ่กดิข้ึนจากการทาํสญัญาจะถูกตดัจาํหน�าย

 ด�วยวิธีเส�นตรงตามสัญญา
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 4.12  Impairment of assets
 At each reporting date, the Company performs impairment reviews in respect of property, buildings and equipment and intangible 

 assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when 

 the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the 

 carrying amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax 

 discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining 

 fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based 

 on information available, reflects the amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length 

 transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal. 

 An impairment loss is recognised in the income statement.

 In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer 

 exist or may have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable amount. A previously recognised impairment loss is 

 reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last 

 impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not 

 exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. 

 Such reversal is recognised in the income statement in which case the reversal.

 4.13  Income tax
 Income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on taxable profits 

 determined in accordance with tax legislation. 

 4.14  Employee benefits
 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are recognised as expenses 

 when incurred.

 4.15  Foreign currencies
 Foreign currency transactions are translated into Baht at the exchange rates ruling on the transaction dates. Monetary assets 

 and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates ruling on the balance sheet date. Gains 

 and losses on exchange are included in determining income.

 4.16  Cash and cash equivalents
 Cash and cash equivalents include cash on hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of 

 3 months or less and not subject to withdrawal restrictions.

 4.17  Provisions
 Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow 

 of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount 

 of the obligation. 

 4.18  Derivatives - Forward exchange contracts
 Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates of exchange ruling on 

 the balance sheet. Gains and losses from the translation are included in determining income. Premium and discounts on forward 

 exchange contracts are amortised on a straight-line basis over the contract periods.
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5.  การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม�แน�นอน

เสมอ การใช�ดลุยพินจิและการประมาณการดังกล�าวน้ีส�งผลกระทบต�อจํานวนเงนิท่ีแสดงในงบการเงนิและต�อข�อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต�างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว�  การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้

 สัญญาเช�า 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช�าว�าเป�นสัญญาเช�าดําเนินงานหรือสัญญาเช�าทางการเงิน ฝ�ายบริหารได�ใช�ดุลยพินิจในการประเมิน

 เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา เพ่ือพิจารณาว�าบริษัทฯ ได�โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน�ในสินทรัพย�ท่ีเช�าดังกล�าวแล�วหรือไม�

 ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในการประมาณค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนจาก

 ลูกหนี้แต�ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ�การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค�าง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป�นอยู�ในขณะนั้น เป�นต�น 

 ค�าเผื่อการด�อยค�าของเงนลงทุนในตราสารทุน
 บรษัิทฯ จะตัง้ค�าเผือ่การด�อยค�าของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย�เผือ่ขาย และเงนิลงทนุทัว่ไป เม่ือฝ�ายบริหารใช�ดลุยพนิจิในการพจิารณาว�ามูลค�า

 ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล�าวได�ลดลงอย�างมีสาระสําคัญ และเป�นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข�อบ�งชี้ของการด�อยค�า การท่ีจะสรุปว�าเงินลงทุน

 ดังกล�าวได�ลดลงอย�างมีสาระสําคัญหรือเป�นระยะเวลานานหรือไม�นั้นจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจของฝ�ายบริหาร 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา
 ในการคํานวณค�าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ� ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องทําการประมาณอายุการใช�งานและมูลค�าซากเม่ือเลิกใช�งานของ

 อาคารและอุปกรณ� และต�องทบทวนอายุการใช�งานและมูลค�าซากใหม�หากมีการเปลี่ยนแปลงเช�นนั้นเกิดข้ึน

 นอกจากนี้ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องสอบทานการด�อยค�าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�ในแต�ละช�วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด�อยค�าหาก

 คาดว�ามูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนต่ํากว�ามูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�นั้น ในการนี้ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวข�องกับการคาดการณ�

 รายได�และค�าใช�จ�ายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย�นั้น

 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
 ในการบนัทกึและวดัมูลค�าของค�าความนิยมและสินทรพัย�ไม�มีตวัตน ณ วนัทีไ่ด�มา ตลอดจนการทดสอบการด�อยค�าในภายหลงั ฝ�ายบริหารจําเป�น

 ต�องประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว�าจะได�รบัในอนาคตจากสนิทรพัย� รวมท้ังการเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการคาํนวณหามลูค�าป�จจบัุนของ

 กระแสเงินสดนั้นๆ

 เงนสํารองประกันชวต
 เงินสํารองประกันชีวิตคํานวณตามวิธีของคณิตศาสตร�ประกันภัย ซ่ึงประมาณจากข�อสมมติป�จจุบันหรือข�อสมมติท่ีกําหนดต้ังแต�วันเริ่มรับ

 ประกัน โดยสะท�อนถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุดตามระยะเวลา ซ่ึงสะท�อนการประมาณอย�างดีท่ีสุดในเวลานั้น และปรับเพ่ิมด�วยความเส่ียงและค�า

 การเบ่ียงเบน โดยข�อสมมติหลักที่ใช�จะเกี่ยวข�องกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บป�วย อายุ และอัตราคิดลด

 ผลประโยชน�ของพนักงานหลังการเลิกจ�างงาน
 ผลประโยชน�ของพนักงานหลังการเลิกจ�างงาน ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย ซ่ึงต�องอาศัยข�อสมมติฐานต�างๆ ในการ

 ประมาณการน้ัน เช�น จํานวนเงินเดือนท่ีคาดว�าจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตและอัตราคิดลด เป�นต�น

 คดีฟ�องร�อง
 บรษัิทฯ มีหนีส้นิทีอ่าจจะเกดิข้ึนจากการถกูฟ�องร�องเรยีกค�าเสยีหาย ซ่ึงฝ�ายบริหารได�ใช�ดลุยพนิจิในการประเมนิผลของคดท่ีีถกูฟ�องร�องแล�ว

 และเช่ือม่ันว�าจะไม�มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม�ได�บันทึกประมาณการหน้ีสินดังกล�าว ณ วันท่ีในงบการเงิน
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5. Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times requires management to 

make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported 

amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and estimates are as follows:

 Leases 
 In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to use 

 judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into consideration 

 terms and conditions of the arrangement. 

 Allowance for doubtful accounts
 In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based upon, among 

 other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition. 

 Impairment of equity investments
 The Company treats available-for-sale equity investments and other investments as impaired when the management judges that 

 there has been a significant or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment 

 exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgment.

 Property, buildings and equipment/Depreciation
 In calculating depreciation of buildings and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and 

 salvage values of the Company’s buildings and equipment and to reviews estimated useful lives and salvage values when there are 

 any changes.

 In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for impairment on a periodical basis and 

 record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. 

 This requires judgements regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.

 Intangible assets
 The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment testing, require management to make 

 estimates of cash flows to be generated by the asset and to choose a suitable discount rate in order to calculate the present value of 

 those cash flows.

 Life insurance premium reserve
 Life insurance premium reserve is calculated under the actuarial method, based on the current assumptions or on assumptions 

 established at inception of the contract which reflect the best estimate at the time increased with a margin for risk and adverse 

 deviation. The main assumptions used relate to mortality, morbidity, longevity, and discount rates.

 Employee retirement benefits
 Employee retirement benefit costs are based on actuarial calculations.  Inherent within these calculations are assumptions as 

 to salary increases and discount rate, among others.

 Litigation 
 The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used judgment to assess of the 

 results of the litigation and believes that no loss will result. Therefore no contingent liabilities are recorded as at the balance sheet date.



98

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

388,975,003
-

2,139,007
391,114,010

5,327,590,054
2,241,935,329

(17,764,182)

2,312,419,010
9,864,180,211

2,974,326,525
50,000,316

28,285,216
3,052,612,057

12,916,792,268

53,702,571,518
7,205,000,000
8,609,041,960

(7,500,000)
8,601,541,960

69,509,113,478

29,587,830
29,587,830

82,846,607,586

4,010,700
-

15,908,839
19,919,539

3,461,386,897
2,213,300,894

(1,559,783)
1,007,593,929

6,680,721,937

1,240,374,194
100,000,688

25,818,322
1,366,193,204
8,046,915,141

41,690,042,139
4,695,637,979
7,666,328,342

(7,500,000)
7,658,828,342

54,044,508,460

29,587,830
29,587,830

62,140,930,970

391,114,010
-

-
391,114,010

7,442,273,588
2,421,906,623

-
-

9,864,180,211

2,999,568,272
53,043,785

-
3,052,612,057

12,916,792,268

5,200,000
14,719,539

-
19,919,539

4,410,791,600
2,269,930,337

-
-

6,680,721,937

1,261,253,943
104,939,261

-
1,366,193,204
8,046,915,141

หลักทรัพย�เพื่อค�า
ตราสารทุน
   หุ�นสามัญ
   ใบสําคัญแสดงสิทธิ
   ส�วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
   มูลค�าเงินลงทุน
รวมหลักทรัพย�เพื่อค�า
หลักทรัพย�เผื่อขาย
ตราสารทุน
   หุ�นสามัญ
   หน�วยลงทุน
   ขาดทุนที่ยังไม�เกิดข้ึน
   จากอัตราแลกเปลี่ยน
   ส�วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
     มูลค�าเงินลงทุน

ตราสารหนี้
   พันธบัตร - สุทธิ
   หุ�นกู� - สุทธิ
   ส�วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
    มูลค�าเงินลงทุน

รวมหลักทรัพย�เผื่อขาย
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด
พันธบัตร - สุทธิ
ตั๋วเงิน 
หุ�นกู�
หัก: ค�าเผ่ือการด�อยค�า
หุ�นกู� - สุทธิ
รวมตราสารหนี้ท่ีจะถือ
  จนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
หุ�นสามัญ
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย�

Trading securities
Equity securities
   Ordinary shares
   Warrants
   Surplus on changes in values
     of investments
Total trading securities
Available-for-sale securities
Equity securities
   Ordinary shares
   Unit trusts
   Unrealised losses on exchange 
   
 Surplus on changes in values
     of investments

Debt securities
   Bonds - net
   Debentures - net
   Surplus on changes in values
     of investments

Total available-for-sale securities
Held-to-maturity debt securities
Bonds - net
Notes 
Debentures 
Less: Allowance for impairment
Debentures - net
Total held-to-maturity
  debt securities
Other investments
Ordinary shares
Total other investments
Total investments in securities

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

6. เงนลงทุนในหลักทรัพย�
   Investments in securities

2553 / 2010 2552 / 2009

มูลค�ายุติธรรม
Fair Value

มูลค�ายุติธรรม
Fair Value

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหน�าย

Cost/ 
Amortised cost

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหน�าย

Cost/ 
Amortised cost



99

หลักทรัพย�เผ่ือขาย
พันธบัตร - สุทธิ
หุ�นกู� - สุทธิ

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด
พันธบัตร - สุทธิ
ต๋ัวเงิน - สุทธิ
หุ�นกู� - สุทธิ

รวม

หลักทรัพย�เผ่ือขาย
พันธบัตร - สุทธิ
หุ�นกู� - สุทธิ

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด
พันธบัตร - สุทธิ
ต๋ัวเงิน - สุทธิ
หุ�นกู� - สุทธิ

รวม

Available-for-sale securities
Bonds - net
Debentures - net

Held-to-maturity debt securities
Bonds - net
Notes 
Debentures - net

Total

Available-for-sale securities
Bonds - net
Debentures - net

Held-to-maturity debt securities
Bonds - net
Notes 
Debentures - net

Total

-
-
-

2,678,476,713
3,020,000,000
   260,555,725
5,959,032,438
5,959,032,438

-
51,637,820
51,637,820

6,752,476,873
2,750,637,979
   296,402,466
9,799,517,318
9,851,155,138

711,855,809
53,043,785

764,899,594

8,354,369,647
395,000,000

3,066,625,523
11,815,995,170
12,580,894,764

-
53,301,441
53,301,441

6,907,146,636
395,000,000

2,136,939,977
9,439,086,613
9,492,388,054

2,287,712,463
-

2,287,712,463

42,669,725,158
3,790,000,000
5,274,360,712

51,734,085,870
54,021,798,333

1,261,253,943
-

1,261,253,943

28,030,418,630
1,550,000,000
5,225,485,899

34,805,904,529
36,067,158,472

2,999,568,272
53,043,785

3,052,612,057

53,702,571,518
7,205,000,000
8,601,541,960

69,509,113,478
72,561,725,535

1,261,253,943
104,939,261

1,366,193,204

41,690,042,139
4,695,637,979
7,658,828,342

54,044,508,460
55,410,701,664

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีระยะเวลาครบกําหนดดังนี้

Investments in debt securities as at 31 December 2010 and 2009 will be due as follows:

2553 / 2010

2552 / 2009

ครบกําหนดภายใน / Due within

ครบกําหนดภายใน / Due within

1 ป�
1 Year

1 ป�
1 Year

1 - 5 ป�
1 - 5 Years

1 - 5 ป�
1 - 5 Years

เกิน 5 ป�
Over 5 Years

เกิน 5 ป�
Over 5 Years

รวม
Total

รวม
Total
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บริษัทฯ ได�วางพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจํานวน 13,146.02 

ล�านบาท (2552: 10,486.8 ล�านบาท) เป�นเงินสํารองประกันชีวิตและ

หลักทรัพย�ประกันวางไว�กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต

ตามท่ีกล�าวไว�ในหมายเหตุ 15 และ 16

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตั๋วสญัญาใช�

  เงินและต๋ัวแลกเงินซึ่งจัดประเภทเป�นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ

  กําหนดซ่ึงแสดงมูลค�าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน�ายจํานวนรวม

  1,700 ล�านบาท (2552: 700 ล�านบาท) ตั๋วเงินดังกล�าวออกโดย

  ธนาคารพาณิชย� ในประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชย�

  ต�างประเทศมีอายุท่ีเหลือประมาณ 6-11 ป� และมีเงื่อนไขของ

  สิทธิในการชําระคืนก�อนกําหนดหรือเรียกเงินฝากเพ่ิมโดย

  ผู�ออกตราสาร 

(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช�

  เงินและต๋ัวแลกเงินซึ่งจัดประเภทเป�นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ

  กําหนดซ่ึงแสดงมูลค�าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน�ายจํานวนรวม 

  1,090 ล�านบาท (2552: 850 ล�านบาท) ตัว๋เงนิดงักล�าวออกโดยสาขา

  ของธนาคารพาณิชย�ต�างประเทศ มีอายุท่ีเหลือประมาณ

   6 ป� และมีเงือ่นไข โดยบริษัทฯจะได�รบัเงินต�นพร�อมดอกเบ้ียเม่ือ

  ครบกําหนดตามสัญญา

(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช�

  เงินและต๋ัวแลกเงินซึ่งจัดประเภทเป�นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ

  กาํหนดซ่ึงแสดงมลูค�าตามวิธรีาคาทุนตดัจําหน�ายจํานวนรวม 600 

  ล�านบาท ตั๋วเงินดังกล�าวออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย�ต�าง

  ประเทศ มีอายุท่ีเหลอืประมาณ 9 ป� และมีเงือ่นไขของสทิธิในการรบั

  ดอกเบ้ียอ�างอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (CMT Index)

(ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช�

  เงินและต๋ัวแลกเงินซึ่งจัดประเภทเป�นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ

  กําหนดซ่ึงแสดงมูลค�าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน�ายจํานวนรวม 

  400 ล�านบาท ตัว๋เงนิดงักล�าวออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย�

  ต�างประเทศ มีอายุท่ีเหลือประมาณ 10 ป� และมีเงื่อนไขของการ

  เวนคืนตั๋ว เม่ือเกิด Credit Event กับหลักทรัพย�อ�างอิง

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช�เงินและตั๋วแลกเงินดังกล�าวมีองค�ประกอบ

ของอนุพันธ�แฝงซึ่งไม�มีความสัมพันธ�ใกล�ชิดกับตราสารหลักยกเว�นเงิน

ลงทุนตาม (ข)

The Company has pledged government and state enterprise 
bonds of Baht 13,146.02 million (2009: Baht 10,486.80 million) as 
life assurance policy reserve and assets pledged with the Registrar 
in accordance with the Life Assurance Act as mentioned in Notes 
15 and 16.

 (a) As at 31 December 2010, the Company has investments of 
  Baht 1,700 million (2009: Baht 700 million) in promissory notes 
  and bills of exchange, which have been classified as held-to-
  maturity investments and are presented at amortised cost. 
  Such notes were issued by local banks and branches of foreign 
  commercial banks, have remaining lives of 6 - 11 years, and 
  contain conditions related to early redemption rights or put 
  options obliging the Company to purchase additional notes 
  released by issuers.

 (b) As at 31 December 2010, the Company has investments 
  of Baht 1,090 million (2009: Baht 850 million) in promissory
  notes and bills of exchange, which have been classified as 
  held-to-maturity investments and are presented at amortised 
  cost. Such notes were issued by branches of foreign 
  commercial banks, have remaining lives of 6 years, and 
  contain conditions whereby settlement of principal and interest 
  is to be received on the maturity date per the agreement.

 (c) As at 31 December 2010, the Company has investments 
  of Baht 600 million in promissory notes and bills of exchange, 
  which have been classified as held-to-maturity investments 
  and are presented at amortised cost. Such notes were issued 
  by branches of foreign commercial banks, have remaining lives 
  of 9 years, and contain conditions whereby settlement of 
  principal and interest is to be received based on the rate 
  of return of government bond (CMT Index).

 (d) As at 31 December 2010, the Company has investments of 
  Baht 400 million in promissory notes and bills of exchange, 
  which have been classified as held-to-maturity investments and 
  are presented at amortised cost. Such notes were issued by 
  branches of foreign commercial banks, have remaining lives of 
  10 years, and contain conditions whereby settlement of principal 
  is based on the credit event.

The promissory notes and bills of exchange contain embedded 
derivatives that are not closely related to the host contract instruments,
except for one structured note as described in (b).
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7. Loans and accrued interest
As at 31 December 2010 and 2009, the balances of loans and 

accrued interest are aged by principal and accrued interest as follows: 

7. เงนให�กู�ยืมและดอกเบ้ียค�างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของเงินให�กู�ยืม

และดอกเบ้ียค�างรับโดยจําแนกอายุตามเงินต�นและดอกเบ้ียท่ีค�างชําระ

แสดงได�ดังนี้

กําไรท่ียังไม�เกิดข้ึนจากหลักทรัพย�เพ่ือค�า
กําไรจากการขายหลักทรัพย�เพ่ือค�า
กําไรจากการขายหลักทรัพย�เผื่อขาย
กําไรจากการขายตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด
กําไรท่ียังไม�เกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขาย
   เงินตราต�างประเทศล�วงหน�า
กลับรายการขาดทุนจากการด�อยค�าหลักทรัพย�
รวม

Unrealised gains from trading securities
Gains from sales of trading securities 
Gains from sales of available-for-sale securities
Gains from sales of held-to-maturity securities
Unrealised gains on foreign exchange contracts

Reversal of impairment loss
Total

2,139,007
202,615,935
225,873,311

4,000,000

16,200,000
5,016

450,833,269

15,039,539
62,387,202
38,322,340
84,070,775

11,150,000
24,990,719

235,960,575

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

2553 / 2010 2552 / 2009

ยังไม�ถึงกําหนดชําระ 

Current

เกินกว�ากําหนดชําระ

Overdue:

 น�อยกว�า 6 เดือน 

 Less than 6 months

 มากกว�า 12 เดือน 

 Over 12 months

รวม 

Total

หัก: ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

Less: Allowance

 for doubtful accounts

เงินให�กู�ยืมและ

 ดอกเบ้ียค�างรับ - สุทธิ 

Loans and accrued

 interest - net

1,517,437,651

-

-

1,517,437,651

-

1,517,437,651

108,983,658

-

-

108,983,658

-

108,983,658

623,913,961

1,270,928

1,286,677

626,471,566

(66,408)

626,405,158

2,691,501

-

79,478

2,770,979

(79,478)

2,691,501

14,090,179

-

112,743

14,202,922

-

14,202,922

-

-

3,353

3,353

-

3,353

111,675,159

-

82,831

111,757,990

(79,478)

111,678,512

2,267,116,958

1,270,928

1,482,251

2,269,870,137

(145,886)

2,269,724,251

2,155,441,791

1,270,928

1,399,420

2,158,112,139

(66,408)

2,158,045,731

ดอกเบ้ีย
ค�างรับ

Accrued
Interest

ดอกเบ้ีย
ค�างรับ

Accrued
Interest

ดอกเบ้ีย
ค�างรับ

Accrued
Interest

ดอกเบ้ีย
ค�างรับ

Accrued
Interest

เงินต�น
Principal

เงินต�น
Principal

เงินต�น
Principal

เงินต�น
Principal

รวม
Total

รวม
Total

2553 / 2010

กรมธรรม�ประกันภัย
เป�นประกัน

Policy Loans

ทรัพย�สินจํานอง
เป�นประกัน

Mortgage Loans
ระยะเวลาค�างชําระ
Outstanding Period

อ่ืนๆ
Other Loans

บริษัทฯ บันทึกกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย�ในระหว�างป�สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 โดยรวมรายการดังต�อไปน้ี

The Company recorded gains from investments in securities 
during the years ended 31 December 2010 and 2009 by included 
the following
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(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

ยังไม�ถึงกําหนดชําระ 

Current

เกินกว�ากําหนดชําระ

Overdue:

 น�อยกว�า 6 เดือน 

 Less than 6 months

 6 - 12 เดือน

 6 - 12 months

 มากกว�า 12 เดือน 

 Over 12 months

รวม 

Total

หัก: ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

Less: Allowance

 for doubtful accounts

เงินให�กู�ยืมและ

 ดอกเบ้ียค�างรับ - สุทธิ 

Loans and accrued

 interest - net

1,216,888,712

-

-

-

1,216,888,712

-

1,216,888,712

88,566,671

-

-

-

88,566,671

-

88,566,671

670,430,505

1,741,387

495,793

5,099,353

677,767,038

(2,605,722)

675,161,316

2,874,655

10,354

15,896

340,006

3,240,911

(340,006)

2,900,905

11,909,960

-

-

120,777

12,030,737

-

12,030,737

-

-

-

4,886

4,886

-

4,886

91,441,326

10,354

15,896

344,892

91,812,468

(340,006)

91,472,462

1,990,670,503

1,751,741

511,689

5,565,022

1,998,498,955

(2,945,728)

1,995,553,227

1,899,229,177

1,741,387

495,793

5,220,130

1,906,686,487

(2,605,722)

1,904,080,765

ดอกเบ้ีย
ค�างรับ

Accrued
Interest

ดอกเบ้ีย
ค�างรับ

Accrued
Interest

ดอกเบ้ีย
ค�างรับ

Accrued
Interest

ดอกเบ้ีย
ค�างรับ

Accrued
Interest

เงินต�น
Principal

เงินต�น
Principal

เงินต�น
Principal

เงินต�น
Principal

รวม
Total

รวม
Total

2552 / 2009

กรมธรรม�ประกันภัย
เป�นประกัน

Policy Loans

ทรัพย�สินจํานอง
เป�นประกัน

Mortgage Loans
ระยะเวลาค�างชําระ
Outstanding Period

อ่ืนๆ
Other Loans

เงนิให�กู�ยืมแก�พนกังานตามโครงการสวสัดกิาร กาํหนดวงเงนิกู�ยืมกรณี

บุคคลค้ําประกันไม�เกิน 100,000 บาท กรณีมีหลักทรัพย�ค้ําประกันไม�เกิน 

50 เท�าของเงินเดือน คิดอัตราดอกเบ้ียร�อยละ 6 และร�อยละ 5 ต�อป� ตาม

ลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินให�กู�ยืมแก�พนักงานและตัวแทนมี

จํานวนเงิน 55.91 ล�านบาท (2552: 42.76 ล�านบาท)

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน
 ในการพิจารณาความสัมพันธ�ระหว�างกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันแต�ละ

รายการ บริษัทฯ คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ�มากกว�ารูปแบบทาง

กฎหมาย

Loans provided to employees are in accordance with employee’s 
benefits plan under a credit line of Baht 100,000 or less for personal 
guarantee loans. In case of secured loans, the credit line is not to 
exceed 50 times the employee’s salary. The interest rates for the 
loans charge at the rates of 6% and 5% per annum, respectively. 
As at 31 December 2010, loans to employees and agents totaled 
Baht 55.91 million (2009: Baht 42.76 million).

8. Related party transactions
In considering each possible related party relationship, attention 

is directed to the substance of the relationship, and not merely the 
legal form.
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ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร การถือหุ�นและมีกรรมการบางส�วนร�วมกัน

Bangkok Bank PCL. Banking Shareholding and related by way of common 

  directors

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันภัย การถือหุ�นและมีกรรมการบางส�วนร�วมกัน

Bangkok Insurance PCL. Insurance Shareholding and related by way of common 

  directors

บริษัท ไทยรับประกันภัยต�อ จํากัด (มหาชน) ประกันภัย มีกรรมการบางส�วนร�วมกัน

Thai Reinsurance PCL. Insurance Related by way of common directors

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด ประกันชีวิต เป�นบริษัทย�อยของบริษัท ไทยรับประกันภัยต�อ

  จํากัด (มหาชน)

Thaire Life Assurance Co., Ltd. Life assurance Subsidiary of Thai Reinsurance Pcl.

บริษัท สรชัยวิวัฒน� จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย� มีกรรมการบางส�วนร�วมกัน

Sorachai Vivatn Co., Ltd. Property development Related by way of common directors 

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� จํากัด (มหาชน) การแพทย� มีผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

Bumrungrad Hospital PCL. Health care services Related by way of common directors

  and shareholders

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด การแพทย� มีกรรมการบางส�วนร�วมกัน

The Phyathai 1 Hospital Co., Ltd. Health care services Related by way of common directors

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด  การแพทย� มีกรรมการบางส�วนร�วมกัน

The Phyathai 2 Hospital Co., Ltd. Health care services Related by way of common directors

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด การแพทย� มีกรรมการบางส�วนร�วมกัน

The Phyathai 3 Hospital Co., Ltd. Health care services Related by way of common directors

บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด อุตสาหกรรม มีกรรมการบางส�วนร�วมกัน

Rajburi Sugar Co., Ltd. Industry Related by way of common directors

บริษัท นารายณ�ร�วมพิพัฒน� จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ถือหุ�นโดยบุคคลที่เกี่ยวข�องกับผู�ถือหุ�น

  รายใหญ�ของบริษัทฯ

Narai Ruamphiphat Co., Ltd. Property development Holding by an individual related to the

  major shareholder of the Company

บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จํากัด ให�เช�าทรัพย�สิน มีผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

Bangkok Business Building (1987) Co., Ltd.  Rental of assets Related by way of common directors

  and shareholders

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน
Name of Related Parties

ประเภทกิจการ
Type of Business

ความสัมพันธ�กับบริษัทฯ
Relationship with the Company

ลักษณะความสัมพันธ�ระหว�างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

สามารถสรุปได�ดังนี้

 The relationship between the Company and its related parties 
are summarized below: 
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รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน
Name of Related Parties

ประเภทกิจการ
Type of Business

ความสัมพันธ�กับบริษัทฯ
Relationship with the Company

บริษัท โรแยลคลีฟ บีช โฮเต็ล จํากัด ท�องเท่ียวและสันทนาการ  ถือหุ�นโดยบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับกรรมการของบริษัทฯ

Royal Cliff Beach Hotel Co., Ltd. Tourism & Leisure Holding by an individual related to a director

  of the Company

บริษัท ทริส คอร�ปอเรช่ัน จํากัด ธุรกิจบริการ มีผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

Tris Corporation Ltd.  Services Shareholding and related by way

  of common directors

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม มีผู�ถือหุ�นบางส�วนร�วมกัน

Union Textile Industries PCL.  Industry Related by way of common shareholders

บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร มีกรรมการบางส�วนร�วมกัน

Charoen Pokphand Foods PCL. Agriculture Related by way of common directors

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ถือหุ�นโดยบุคคลที่เกี่ยวข�องกับผู�ถือหุ�น

จํากัด (มหาชน)  รายใหญ�ของบริษัทฯ

TICON Industrial Connection PCL. Property development Holding by an individual related to the major 

  shareholder of the Company

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร�ส จํากัด (มหาชน) ป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ� มีกรรมการบางส�วนร�วมกัน

Indorama Ventores PCL. Petrochemical Related by way of common directors

บริษัท อาเซียคลังสินค�า จํากัด ให�เช�าทรัพย�สิน ถือหุ�นโดยผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท

Asia warehouse Co., Ltd. Rental of assets Holding by the major shareholder of the Company

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด พาณิชย� มีกรรมการบางส�วนร�วมกัน

Ex-chai Distribution System Co., Ltd. Commercial Related by way of common directors

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด จัดการกองทุน มีผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

BBL Asset Management Co., Ltd. Asset management  Related by way of common directors

  and shareholders

บริษัทหลักทรัพย�บัวหลวง จํากัด (มหาชน) หลักทรัพย� เป�นบริษัทย�อยของผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทฯ

Bualuang Securities PCL. Securities Subsidiary of the major shareholder

  of the Company

คุณพนิต ป�ญญาบดีกุล ตัวแทน บุคคลที่เกี่ยวข�องกับผู�บริหารบริษัทฯ

Khun Panit Panyabordekul Agent Related by way of the Company’s management
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ในระหว�างป� บริษัทฯ มีรายการธรุกจิท่ีสาํคัญกบักจิการทีเ่กีย่วข�องกนั

รายการธุรกิจดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�าและเกณฑ�ตามท่ี

ตกลงกันระหว�างบริษัทฯ และกิจการเหล�าน้ัน ซ่ึงเป�นไปตามปกติธุรกิจ

โดยสามารถสรุปได�ดังนี้

During the years, the Company had significant business 

transactions with its related parties. Such transactions, which have 

been concluded on commercial terms and bases agreed upon in the 

ordinary course business between the Company and those parties 

are as follows:

เบ้ียประกันภัยรับ 3,875,200 3,834,023 เป�นปกติทางการค�าของการรับประกันภัย

Premiums Written   Normal commercial terms for underwriting

เบ้ียประกันภัยต�อ 2,695,005 2,607,209 เป�นปกติทางการค�าของการประกันภัยต�อตามประเภท

Premiums ceded   ของการประกันภัยและสัญญาประกันต�อ

   Normal commercial terms for reinsurance depending

   on type of insurance and reinsurance contract

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ 1,212,770,112 1,000,549,011 อัตราตามสัญญาท่ีตกลงกันโดยคิดเป�นอัตราร�อยละต�อ

Commissions and brokerages   เบ้ียประกันภัยรับ

   At a mutually agreed percentage of premiums written

ค�าสินไหมจ�ายและค�าตรวจสุขภาพ 74,096,851 65,172,611 เป�นปกติทางการค�าของการรับประกันภัย

Claims payments and diagnosis charges   Normal commercial terms for underwriting

ดอกเบ้ียรับ - เงินฝาก 17,325,292 35,444,610 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทท่ีเกี่ยวข�องกัน

ธนาคาร ตั๋วสัญญา ใช�เงินและหุ�นกู�   คิดให�กับลูกค�าท่ัวไป

Interest income - deposits at banks,   Same rates as those offered by financial institutions

promissory notes and debentures   and related companies to general customers 

ดอกเบ้ียรับ - เงินให�กู�ยืม 7,834,080 9,830,711 อัตราเดียวกับอัตราท่ีบริษัทฯ คิดให�กับผู�กู�ยืมท่ัวไปท่ีมี

โดยมีหลักทรัพย� จํานองเป�นประกัน   หลักทรัพย�จํานอง

Interest income - mortgage loans    Same rates as the Company charged to general

   borrowers who mortgage assets as collateral

เงินป�นผลรับ 98,609,805 70,023,966 ตามท่ีประกาศจ�าย

Dividend income   The declared amount

ค�าธรรมเนียมธนาคาร 61,135,516 52,481,435 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทท่ีเกี่ยวข�องกัน

Bank charges   คิดให�กับลูกค�าท่ัวไป

   Same rates as those charged by financial institutions 

   and related companies to general customers

ค�าใช�จ�ายท่ีเกี่ยวข�องกับการขายหุ�น - 37,369,600 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินคิดให�กับลูกค�าท่ัวไป

(แสดงรวมอยู�ในส�วนเกินมูลค�าหุ�น)   Same rates as those charged by financial institutions

The expenses incurred in making   and related companies to general customers

the offering (including in premium 

on share capital)  

นโยบายการกําหนดราคา
Pricing Policy

2553 / 2010 2552 / 2009

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)
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นโยบายการกําหนดราคา
Pricing Policy

2553 / 2010 2552 / 2009

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

ค�าเบ้ียประกันภัยจ�าย 1,040,141 1,342,542 เป�นปกติทางการค�าของการรับประกันภัย

Insurance premium   Normal commercial terms for underwriting

ค�าเช�าอาคารและค�าบริการ 72,655,332 71,045,867 สาํหรับอาคารสํานกังานใหญ�ค�าเช�าตารางเมตรละประมาณ 

Building space rental and services   90 บาทต�อเดือน และต้ังแต� 1 สิงหาคม 2553 ค�าบริการ

   ตารางเมตรละประมาณ 29 บาทต�อเดือน (ก�อน 1 

                                                สิงหาคม 2553 คิดค�าบริการตารางเมตรละประมาณ 

   20 บาทต�อเดือน) ตามสัญญาเช�าระยะยาว และค�าเช�า

   ตารางเมตรละประมาณ 44 บาท 138 บาทต�อเดือน และ

   ค�าบริการตารางเมตรละประมาณ 91 บาท 307 บาทต�อเดือน

   สาํหรับอาคารเช�าของสาขาค�าเช�าตารางเมตรละประมาณ 

   100 บาท 150 บาท 188 บาทและ 315 บาทต�อเดือน

   และค�าบริการตารางเมตรละประมาณ 342 บาท และ 

   200 บาทต�อเดือน

   

   Head office building: Rental fee of approximately 

   Baht 90 per square meter per month and service fee 

   of Baht 29 per square meter per month since 1 August 

   2010 (before 1 August 2010: fee of Baht 20 per square 

   meter) for long-term agreement and approximately 

   Baht 44, Baht 138 per square meter per month and 

   service fees approximately Baht 91, Baht 307 per 

   square meter per month.

    Branch office buildings: Rental fees of approximately 

   Baht 100, Baht 150, Baht 188 and Baht 315 per square 

   meter per month and service fees of approximately 

   Baht 342 and Baht 200 per square meter per month.

เบ้ียประกันภัยรับจากช�องทางการจัดจําหน�าย Bancassurance 

สําหรับป� 2553 และ 2552 มีจํานวนโดยประมาณร�อยละ 56.38 และร�อย

ละ 43.75 ของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ ตามลําดับ

For the years ended 2010 and 2009, the premium generated from 

the Bancassurance distribution channel represented approximately 

56.38% and 43.75% of total net premium written, respectively.
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384,338,080

52,135,522

37,667,275

22,197,195

113,994,710
610,332,782

1,000,000

166,700

10,000,000
11,166,700

-

842,860,038

625,643,394
1,468,503,432

100,000,000

1,046,231,974

-

275,467,784

49,866,522

41,677,975

21,189,853

98,759,042
486,961,176

1,000,000

166,700

10,000,000
11,166,700

-

1,078,921,092

488,260,554
1,567,181,646

110,000,000

-

5,000,000

624,750,000

167,452,200

105,304,248

78,908,275

114,581,115
1,090,995,838

-

927,596,110

697,373,385
1,624,969,495

404,250,000

108,912,000

92,117,792

72,275,000

63,290,880
740,845,672

3,252,448

1,142,734,625

490,121,220
1,632,855,845

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

2553 / 2010 2552 / 2009

มูลค�ายุติธรรม
Fair Value

มูลค�ายุติธรรม
Fair Value

ราคาทุน 
Cost

ราคาทุน 
Cost

เงินลงทุนในหุ�นทุนในตลาดหลักทรัพย�
Investments in listed stocks
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   
Bangkok Bank PCL.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)   
Bangkok Insurance PCL.
บริษัท ไทยรับประกันภัยต�อ จํากัด (มหาชน)
Thai Reinsurance PCL.
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� จํากัด (มหาชน)
Bumrungrad Hospital PCL.
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)
TICON Industrial Connection PCL.

เงินลงทุนในหุ�นทุนนอกตลาดหลักทรัพย�
Investments in non-listed stocks
บริษัท ทริส คอร�ปอเรช่ัน จํากัด
Tris Corporation Co., Ltd.
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน)
Union Textile Industries PCL.
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด   
BBL Asset Management Co., Ltd.

เงินลงทุนในหลักทรัพย� - ใบสําคัญแสดงสิทธิ
Investments in securities - warrant
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)
TICON Industrial Connection PCL.
เงินลงทุนในหลักทรัพย� - หน�วยลงทุน
Investments in securities - unit trusts
กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 
Bualuang Thanasanplus Fund
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�ไทคอน
TICON Property Fund

เงินลงทุนในหลักทรัพย� - หุ�นกู�
Investments in securities - debenture
บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods PCL. 
เงินลงทุนในหลักทรัพย� - หุ�นกู�ต�างประเทศ
Investments in securities - debenture in foreign curre
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL. 
เงินลงทุนในหลักทรัพย� - ตั๋วเงิน
Investments in securities - note
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL. 

 บริษัทฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญของสินทรัพย�และหน้ีสินท่ี

เกี่ยวข�องกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

ดังนี้

 As at 31 December 2010 and 2009, The Company had the 

following significant balances of assets and liabilities with its related 

parties: 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

2553
2010

2552
2009

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

เงินฝากสถาบันการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เงินให�กู�ยืมโดยมีหลักทรัพย�จํานองเป�นประกัน

บริษัท สรชัยวิวัฒน� จํากัด

ค�าเช�าอาคารจ�ายล�วงหน�า (รวมอยู�ในสินทรัพย�อ่ืน)

บริษัท นารายณ�ร�วมพิพัฒน� จํากัด

ค�าสินไหมค�างจ�าย

(รวมอยู�ในเงินจ�ายตามกรมธรรม�ประกันภัยค�างจ�าย)

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� จํากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด

เงินค�างจ�ายเก่ียวกับการประกันภัยต�อ

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จค�างจ�าย (รวมอยู�ในหนี้สินอื่น)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ค�าเช�าอาคารและค�าบริการค�างจ�าย (รวมอยู�ในหนี้สินอื่น)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บริษัท สรชยัวิวัฒน� จํากัด

บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด

บริษัท นารายณ�ร�วมพิพัฒน� จํากัด

บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จํากัด

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� จํากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด

Deposits at financial institution

Bangkok Bank PCL.

Mortgage loan

Sorachai Vivatn Co., Ltd.

Prepaid office rental (including in other assets)

Narai Ruamphiphat Co., Ltd.

Claim payables

(including in unpaid policy benefits)

Bumrungrad Hospital PCL.

The Phyathai 1 Hospital Co., Ltd.

The Phyathai 2 Hospital Co., Ltd.

The Phyathai 3 Hospital Co., Ltd.

Due to reinsurer

Thaire Life Assurance Co., Ltd.

Accrued commission and brokerage

expenses (including in other liabilities)

Bangkok Bank PCL.

Accrued office rental and services charge

(including in other liabilities)

Bangkok Insurance PCL.

Sorachai Vivatn Co., Ltd.

Rajburi Sugar Co., Ltd.

Narai Ruamphiphat Co., Ltd.

Bangkok Business Building (1987) Co., Ltd.

Bumrungrad Hospital PCL.

The Phayathai 1 Hospital Co., Ltd.

The Phayathai 2 Hospital Co., Ltd.

The Phayathai 3 Hospital Co., Ltd.

519,816,930

99,678,834

117,029,112

4,350,683

2,044,893

4,349,956

3,128,216

13,873,748

1,265,420

282,449,788

67,083

9,210

63,788

77,139

66,780

-

-

-

-

284,000

1,039,639,970

128,645,874

128,822,494

3,715,348

2,084,270

3,494,984

1,653,957

10,948,559

864,248

209,796,568

69,086

128

60,024

62,390

62,454

184,835

10,800

73,080

40,930

563,727
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2553
2010

2552
2009

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

เงินสด

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทไม�กําหนดระยะเวลาจ�ายคืน

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ�ายคืนเม่ือส้ินกําหนด

     ระยะเวลาและบัตรเงินฝาก

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

หัก: เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีระยะเวลาครบกําหนด

       เกินกว�า 3 เดือน  

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดือน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

Cash

Deposits at banks with no fixed maturity date

Deposits at banks with fixed maturity date and 

   negotiable certificates of deposits

Total cash and deposits at financial institutions

Less: Deposits at financial institutions 

   with maturity of more than 3 months

Short-term investment with original maturity within 3 months

Cash and cash equivalents

4,934,607

554,598,352

300,000,000

859,532,959

(300,000,000)

4,799,320,236

5,358,853,195

4,882,043

888,182,809

825,000,000

1,718,064,852

(705,000,000)

8,380,741,224

9,393,806,076

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บรหาร
ในป� 2553 บริษัทฯ มีค�าใช�จ�ายสําหรับเงินเดือน โบนัส ค�าเบ้ียประชุม 

เงินบําเหน็จ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีบริษัทฯ สมทบให�และ

อ่ืนๆ ของกรรมการและผู�บริหาร เป�นจํานวน 53.53 ล�านบาท (2552: 50

ล�านบาท)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได�จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ�นสามัญของ

บริษัทฯ จํานวน 20 ล�านหน�วย ให�แก�พนักงานของบริษัทฯ รายละเอียด

ของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล�าวได�แสดงไว�ในหมายเหตุ 18

9. เงนสดและรายการเทียบเท�าเงนสด
 Cash and cash equivalents

Directors and management’s remuneration
In 2010 the Company paid salaries, meeting allowances, 

bonuses, contributions to the provident fund and others to their

directors and management totaling Baht 53.53 million (2009: Baht 

50 million).

In addition, the Company has allocated 20 warrants to its 

employees without charge. The details of the warrants are presented 

in Note 18.

As at 31 December 2010 and 2009, bank deposits in saving 

accounts, fixed deposits and short-term investment carried interests 

between 0.25 and 6.10 percent per annum.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินฝากออมทรัพย� เงินฝาก

ประจํา และต๋ัวเงินมีอัตราดอกเบ้ียระหว�างร�อยละ 0.25 ถึง 6.10 ต�อป� 
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10.   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�
   Property, buildings and equipment

31 ธันวาคม 2552

31 December 2009

ซ้ือเพ่ิม

Purchases

ปรับปรุง

Adjust

จําหน�าย/ตัดจําหน�าย

Disposals/written-off

โอนเข�า (โอนออก)

Transfer in (out)

31 ธันวาคม 2553

31 December 2010

31 ธันวาคม 2552

31 December 2009

ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�

Depreciation for the year

ค�าเสื่อมราคา - จําหน�าย/

 ตัดจําหน�าย

Depreciation - disposals/

 written-off

31 ธันวาคม 2553

31 December 2010

31 ธันวาคม 2552

31 December 2009

31 ธันวาคม 2553

31 December 2010

2552 / 2009

2553 / 2010

77,326,800

-

-

-

-

77,326,800

-

-

-

-

77,326,800

77,326,800

306,710,572

15,067,941

-

(816,581)

3,085,000

324,046,932

187,598,508

22,339,989

(816,503)

209,121,994

119,112,064

114,924,938

36,632,960

-

-

-

-

36,632,960

11,295,999

1,831,648

-

13,127,647

25,336,961

23,505,313

359,506,638

55,562,190

519,862

(23,243,570)

690,000

393,035,120

259,475,173

41,951,426

(22,328,659)

279,097,940

100,031,465

113,937,180

30,762,565

-

-

(8,805,000)

-

21,957,565

18,457,171

3,776,783

(8,804,930)

13,429,024

12,305,394

8,528,541

35,000

4,565,000

-

-

(3,775,000)

825,000

-

-

-

-

35,000

825,000

810,974,535

75,195,131

519,862

(32,865,151)

-

853,824,377

476,826,851

69,899,846

(31,950,092)

514,776,605

334,147,684

339,047,772

57,297,883

69,899,846

ท่ีดิน
Land

เครื่องตกแต�ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ�
สํานักงาน

Furniture and
fixtures and

office
equipment

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง

อาคาร
Buildings

and buildings
improvements

งาน
ระหว�าง
ก�อสร�าง

Construction
in progress

อาคารชุด
Condominium

ยานพาหนะ
Vehicles

รวม
Total

ราคาทุน / Cost:

ค�าเสื่อมราคาสะสม / Accumulated depreciation:

มูลค�าสุทธิตามบัญชี / Net book value:

ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�ซ่ึงรวมอยู�ในงบกําไรขาดทุน / Depreciation charged in income statements for the year

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษัิทฯ มีอาคารและอปุกรณ�จาํนวนหนึง่

ซ่ึงตัดค�าเสื่อมราคาหมดแล�วแต�ยังใช�งานอยู� มูลค�าตามบัญชีก�อนหักค�า

เสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัย�ดงักล�าวมีจาํนวนเงนิประมาณ 264.47 ล�าน

บาท (2552: 272.06 ล�านบาท) 

11.  เบี้ยประกันภัยค�างรับ
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกันภยั

ค�างรับจําแนกตามระยะเวลาผ�อนผันตามเงื่อนไขกรมธรรม�ประกันภัย

แสดงได�ดังนี้

 As at 31 December 2010, certain of the buildings and equipment 

items of the Company have been fully depreciated but are still in 

use. The cost before deducting accumulated depreciation of those 

assets amounted to Baht 264.47 million (2009: Baht 272.06 million).

11.  Premium due and uncollected
 As at 31 December 2010 and 2009, the balances of premium 

due and uncollected are classified in relation to the grace period 

granted on the condition of the policy, as follows: 

2553
2010

2552
2009

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

ค�างรับไม�เกินระยะเวลาผ�อนผัน

ค�างรับเกินระยะเวลาผ�อนผัน

รวมเบี้ยประกันภัยค�างรับ

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2552

เพ่ิมข้ึน

ปรับปรุง

โอนเข�า / (โอนออก)

31 ธันวาคม 2553

ค�าตัดจําหน�ายสะสม

31 ธันวาคม 2552

ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�

31 ธันวาคม 2553

มูลค�าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2552

31 ธันวาคม 2553

ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�ซ่ึงรวมอยู�

ในงบกําไรขาดทุน

2552

2553

39,793,548

8,838,601

(519,862)

764,378

48,876,665

22,724,180

7,363,955

30,088,135

17,069,368

18,788,530

749,378

4,440,888

-

(764,378)

4,425,888

-

-

-

749,378

4,425,888

40,542,926

13,279,489

(519,862)

-

53,302,553

22,724,180

7,363,955

30,088,135

17,818,746

23,214,418

5,297,354

7,363,955

Cost

31 December 2009

Increase

Adjust

Transfer in (out)

31 December 2010

Accumulated amortisation

31 December 2009

Amortisation charged for the year

31 December 2010

Net book value

31 December 2009

31 December 2010

Amortisation charged in income 

statements for the year 

2009

2010

Grace period not exceeded

Grace period exceeded

Total premium due and uncollected

1,257,197,632

53,343,106

1,310,540,738

1,099,993,818

35,279,182

1,135,273,000

12.  สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
  Intangible assets

โปรแกรม
คอมพิวเตอร�
Software

ระบบงาน
ระหว�างติดตั้ง

System 
development
in progress

รวม
Total
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13.  สินทรัพย�อื่น
  Other assets

14.  หน้ีสินอื่น
  Other liabilities

2553
2010

2553
2010

2552
2009

2552
2009

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

ค�าเช�าอาคารจ�ายล�วงหน�า

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า

เงินมัดจํา 

อ่ืนๆ

รวม

ค�าบําเหน็จค�างจ�าย

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

ภาษีเงินได�หัก ณ ท่ีจ�ายค�างจ�าย

เบ้ียประกันภัยท่ีได�รับเงินแล�ว

 แต�กรมธรรม�ยังไม�อนุมัติ

เงินรับรอการโอนบัญชี

เจ�าหน้ีกรณียกเว�นเบี้ย

เจ�าหน้ีตามสัญญาซ้ือขาย

 เงนิตราต�างประเทศล�วงหน�า

อ่ืนๆ

รวม

Prepaid rental expenses

Accounts receivable from sales of investments

Prepaid expenses

Deposits

Others

Total 

Accrued commission expenses

Accrued expenses

Withholding tax payable

Premium received for policies 

 not yet approved

Amounts received awaiting transfer

Unpaid benefits to life policies 

 exempted premium

Forward contracts payables

Others

Total

117,029,111

8,258,080

24,960,298

18,077,292

11,095,389

179,420,170

604,751,763

329,831,421

19,716,519

76,962,715

125,158,636

89,503,128

39,487,950

57,408,470

1,342,820,602

128,822,493

4,909,350

25,290,230

16,827,141

9,302,534

185,151,748

548,414,193

286,264,491

31,589,219

82,233,741

83,861,356

86,317,389

15,354,900

48,953,522

1,182,988,811



113

15.  Assets pledged with registrar
 As at 31 December 2010 and 2009, the following assets 

have been pledged with the Registrar in accordance with the 

Life Assurance Act. 

16.  Assets reserved with registrar
 As at 31 December 2010 and 2009, the following assets have 

been pledged as life assurance policy reserve with the Registrar in 

accordance with the Life Assurance Act.

17.   Share capital
  On 14 September 2009, the Company issued an initial public 

offering of 200 million ordinary shares at the price of Baht 13.50 per 

share. Total proceed from the Company’s newly share offering was 

Baht 2,700 million, with a share premium of Baht 2,424.82 million, net 

of related expenses incurred in making the offering. The Company 

registered the change in its paid-up share capital to be Baht 1,200 

million with the Ministry of Commerce on 22 September 2009.

15.  หลักทรัพย�ประกันวางไว�กับนายทะเบียน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ได�วางหลักทรัพย�

ประกันไว�กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตดังนี้

16.  ทรพัย�สินท่ีจัดสรรไว�เป�นเงนสํารองวางไว�กบันายทะเบยีน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ได�วางหลักทรัพย�ไว�

เป�นเงินสํารองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต

ดังต�อไปน้ี

17.   ทุนจดทะเบียน
  เม่ือวันที ่14 กนัยายน 2552 บริษัทฯ ได�รบัเงินจากการขายหุ�นสามญั

ต�อประชาชนเป�นการทัว่ไปจํานวน 200 ล�านหุ�น ในราคาหุ�นละ 13.50 บาท 

เป�นเงนิทัง้สิน้ 2,700 ล�านบาท โดยมสี�วนเกนิมลูค�าหุ�น (สทุธจิากค�าใช�จ�าย

ท่ีเกี่ยวข�องกับการขายหุ�น) จํานวน 2,424.82 ล�านบาท บริษัทฯ ได�

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล�วเป�น 1,200 ล�านบาท กับกระทรวง

พาณิชย�แล�วเม่ือวันที่ 22 กันยายน 2552

2553
2010

2553
2010

2552
2009

2552
2009

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

รวม

State enterprise bond

Government bonds

State enterprise bonds

Total

20,000,000

4,780,291,574

8,345,723,786

13,126,015,360

20,000,000

4,516,546,937

5,950,251,426

10,466,798,363
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18.   ใบสําคัญแสดงสิทธ
  เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 2 

ของบรษัิทฯ ได�มีมติอนมัุติให�ออกใบสาํคัญแสดงสทิธชินดิระบุช่ือและโอน

เปลี่ยนมือไม�ได�เพ่ือการเสนอขายแก�พนักงานจํานวน 20 ล�านหน�วย โดย

บริษัทฯ ได�จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล�าวให�แก�พนักงานของบริษัทฯ 

ดังนี้

 ท้ังนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล�าวมีอายุ 5 ป� นับต้ังแต�วันที่ออกใบ

สําคัญแสดงสิทธิหรือเม่ือพ�นสภาพการเป�นพนักงานของบริษัทฯ โดยมี

อัตราใช�สทิธิคอื ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ1 หน�วย มีสทิธซ้ืิอหุ�นสามญัได�จาํนวน 

1 หุ�น ในราคาใช�สิทธิเท�ากับราคาหุ�นที่เสนอขายต�อประชาชนท่ัวไป

19.   สํารองตามกฎหมาย
  ภายใต�บทบัญญัตขิองมาตรา 116 แห�งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ.2535 บริษัทฯ ต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ส�วนหนึ่งไว�เป�น

ทุนสาํรองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจําป�หักด�วยยอดขาดทุน

สะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล�าวไม�สามารถนําไปจ�าย

เงินป�นผลได�

 ในป� 2552 บริษัทฯ ได�จัดสรรกําไรสุทธิเป�นสํารองตามกฎหมาย

จํานวน 44.9 ล�านบาท

 These warrants expire 5 years from the issue date or on the 

termination date of employment, if earlier. The exercise ratio is 1 

warrant to 1 new ordinary share and the exercise price is the public 

offering price. 

19.  Statutory reserve
  Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies 

Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory 

reserve at least 5% of its net income after deducting accumulated 

deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10% of the 

registered capital. The statutory reserve is not available for dividend 

distribution.

 In 2009, the Company transferred net income amounting to 

Baht 44.9 million to the statutory reserve.

18.   Warrants
  On 23 November 2007, Extraordinary General Meeting No. 2 

of the Company’s shareholders passed a resolution approving the 

issuance of 20 million registered and non-transferrable warrants 

to subscribe to the Company’s ordinary shares, to be allotted to 

employees as follow:

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ

Unallocated warrants

อนุมัติโดย
Approved by

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจัดสรร
Allocated warrants

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2551

The Executive Board of Directors of the Company, on 29 May 2008

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2552

The Board of Directors of the Company, on 11 August 2009

11.50 ล�านหน�วย

11.50 million units

1.35 ล�านหน�วย

1.35 million units

8.50 ล�านหน�วย

8.50 million units

7.15 ล�านหน�วย

7.15 million units
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20.  กําไรต�อหุ�นข้ันพ้ืนฐาน
 กาํไรต�อหุ�นขัน้พ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสทุธิสาํหรับป�ด�วยจํานวน

ถัวเฉล่ียถ�วงน้ําหนักของหุ�นสามัญท่ีออกอยู�ในระหว�างป� 

 กําไรต�อหุ�นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับป�ด�วยผลรวม

ของจาํนวนหุ�นสามญัถวัเฉลีย่ถ�วงน้าํหนักทีอ่อกอยู�ในระหว�างป�กบัจํานวน

ถัวเฉล่ียถ�วงน้ําหนักของหุ�นสามัญท่ีบริษัทฯอาจต�องออกเพ่ือแปลงหุ�น

สามัญเทียบเท�าปรับลดท้ังสิน้ให�เป�นหุ�นสามัญ โดยสมมติว�าได�มีการแปลง

เป�นหุ�นสามัญ ณ วันต�นป�หรือ ณ วันออกหุ�นสามัญเทียบเท�า

 กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐานและกําไรต�อหุ�นปรับลดสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แสดงการคํานวณได�ดังนี้

20.   Basic earnings per share
  Basic earnings per share is calculated by dividing the net 

income for the year by the weighted average number of ordinary 

shares in issue during the year.

  Diluted earnings per share is calculated by dividing net income 

for the year by the weighted average number of ordinary shares in 

issue during the year plus the weighted average number of ordinary 

shares which would need to be issued to convert all dilutive potential 

ordinary shares into ordinary shares. The calculation assumes that 

the conversion took place either at the beginning of the year or on 

the date the potential ordinary shares were issued.

  Basis earning per share and diluted earnings per share for 

the years ended 31 December 2010 and 2009 were calculated as 

follows:

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

กําไรต�อหุ�นข้ันพ้ืนฐาน

Basic earnings per share

กําไรสุทธิ 

Net income

ผลกระทบของหุ�นสามัญเทียบเท�า

   ปรับลด

Dilutive effect of warrants

กําไรต�อหุ�นปรับลด

Diluted earnings per share

กําไรสุทธิท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นสามัญ

   สมมติว�ามีการแปลงเป�นหุ�นสามัญ

   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ

Net income of ordinary 

   shareholder assuming the 

   conversion of warrants to

   ordinary shares

2,796,484

-

2,796,484

1,200,000

6,199

1,206,199

2.330

2.318

1,185,692

-

1,185,692

1,059,180

-

1,059,180

1.119

1.119

2553 / 2010 2553 / 2010 2553 / 20102552 / 2009 2552 / 2009 2552 / 2009

กําไรสุทธิ (พันบาท)
Net income

(Thousand Baht)

กําไรต�อหุ�น (บาท)
Earnings

per share (Baht)

จํานวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ�วงน้ําหนัก (พันหุ�น)

Weighted average number
of shares (Thousand shares)

21.   การเสนอข�อมูลทางการเงนจําแนกตามส�วนงาน
  บริษัทฯ ดาํเนินกจิการในส�วนงานทางธุรกจิเดยีวคือธรุกจิประกันชีวติ

และดําเนินธุรกิจในส�วนงานทางภูมิศาสตร�เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น

รายได� กาํไรและสนิทรพัย�ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงนิจงึเกีย่วข�องกบัส�วน

งานธุรกิจและส�วนงานทางภูมิศาสตร�ตามท่ีกล�าวไว�

21.   Financial information by segment
  The Company’s operations involve a single industry segment 

in life insurance and are carried on in the single geographic area 

in Thailand. As a result, all of the revenues, operating profits and 

assets as reflected in these financial statements pertain to the 

aforementioned industry segment and geographic area.
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22.   กองทุนสํารองเลี้ยงชพ
  บริษัทฯ และพนักงานได�ร�วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

พนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 โดยท่ี

พนักงานจ�ายสมทบเข�ากองทุนเป�นรายเดือนในอัตราร�อยละ 5 ถึง 8 ของ

เงนิเดอืน และเงินทีบ่ริษัทฯ จ�ายสมทบเข�ากองทุนเป�นรายเดอืนเป�นจํานวน

ไม�เกินร�อยละ 5 ถึง 8 ของเงินเดือนพนักงานที่จ�ายเข�ากองทุนขึ้นอยู�กับ

อายุการทํางานของพนกังาน และจะจ�ายให�พนกังานเมือ่พนักงานนัน้ออก

จากงานตามระเบียบว�าด�วยกองทุนดังกล�าว ในระหว�างป� 2553 บริษัทฯ 

จ�ายเงินสมทบเข�ากองทุนเป�นจํานวน 23.07 ล�านบาท (2552: 21.69 ล�าน

บาท) ซ่ึงรวมอยู�ในค�าใช�จ�ายของบริษัทฯ

23.   เงนป�นผลจ�าย
  เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ

มีมติอนุมัติ ในเรื่องการจ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 

0.20 บาท รวมเป�นเงิน 200 ล�านบาท ท้ังนี้ บริษัทฯได�รับความเห็นชอบ

จาก คปภ. ให�จ�ายเงินป�นผลดังกล�าวได�ในอัตราหุ�นละ 0.135 บาท

รวมเป�นเงิน 135 ล�านบาท เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได�จ�าย

เงินป�นผลระหว�างกาลดังกล�าวให�แก�ผู�ถือหุ�นเรียบร�อยแล�ว

 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ

มีมติอนมัุตจิ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถอืหุ�นในอตัราหุ�นละ 0.15 บาท รวมเป�น

เงนิ 180 ล�านบาท ซ่ึงได�รับความเห็นชอบให�จ�ายเงินป�นผลจาก คปภ. เม่ือ

วันที่ 22 เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ได�จ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นในวัน

ท่ี 26 พฤษภาคม 2553 เรียบร�อยแล�ว

 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

มีมติอนมัุตจิ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถอืหุ�นในอตัราหุ�นละ 0.20 บาท รวมเป�น

เงิน 240 ล�านบาท ซ่ึงได�รับความเห็นชอบให�จ�ายเงินป�นผลจาก คปภ. 

เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2553 โดยบริษัทฯ ได�จ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นใน

วันที่ 16 กันยายน 2553 เรียบร�อยแล�ว

24.   ภาระผูกพัน
  บริษัทฯ ได�เข�าทําสัญญาเช�าดําเนนิงานทีเ่กีย่วข�องกบัการเช�าพ้ืนท่ีใน

อาคาร รถยนต�และอุปกรณ� อายุของสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ  

3 ถงึ 24 ป� สาํหรับการเช�าพ้ืนที่ในอาคาร และประมาณ  1 ถงึ 5 ป� สาํหรับ

การเช�ารถยนต�และอุปกรณ� สัญญาดังกล�าวเป�นสัญญาท่ีบอกเลิกไม�ได� 

22.   Provident fund
  The Company and its employees jointly established a provident 

fund in accordance with the Provident Fund Act. B.E. 2530. Such fund 

is monthly contributed to both by the employees at rates ranging from 

5% to 8% of their basic salaries and the Company at rates ranging 

from 5% to 8% of the employees’ basic salaries, based on length 

of service. The fund will be paid to the employees upon termination 

in accordance with the rules of fund. During 2010, a total of Baht 

23.07 million (2009: Baht 21.69 million) has been contributed to the 

fund and recorded as expenses by the Company.

23.   Dividends paid
  On 17 April 2009, the Annual General Meeting of the 

shareholders approved the payment of dividend of Baht 0.20 per 

share to the Company’s shareholders, a total of Baht 200 million. 

However, the OIC approved a dividend payment of Baht 0.135 per 

share, or a total of Baht 135 million. On 15 July 2009, the Company 

already made the dividend payment.

 On 27 April 2010, the Annual General Meeting of shareholders

approved the payment of dividend of Baht 0.15 per share to the 

Company’s shareholders, a total of Baht 180 million with the 

approval of the OIC on 22 April 2010. On 26 May 2010, the Company 

already made the dividend payment.

 On 11 August 2010, the Meeting of Board of directors approved 

the payment of dividend of Baht 0.20 per share to the Company’s 

shareholders, a total of Baht 240 million with the approval of the 

OIC on 8 September 2010. On 16 September 2010, the Company 

already made the dividend payment.

24.   Commitments
  The Company has entered into several lease agreements in 

respect of the lease of office building space, motor vehicles and 

equipments. The terms of the agreements are generally between 3 

and 24 years for lease of building space and are generally between 

1 and 5 years for lease of motor vehicles and equipments. Operating 

lease agreements cannot be cancelled.
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีต�องจ�าย

ในอนาคตดังต�อไปน้ี

25.   หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้น
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีคดถีกูฟ�องร�องเรยีกค�าเสยีหาย

จํานวนประมาณ 33.78  ล�านบาท (2552: 25.83 ล�านบาท) จากการเป�น

ผู�รบัประกันภยั ซ่ึงผลของการพจิารณาคดดีงักล�าวยังไม�สิน้สดุ บรษัิทฯ จงึ

ยังไม�ได�ตั้งสํารองสําหรับความเสียหายข�างต�น เนื่องจากความไม�แน�นอน

เกี่ยวกับผลของการพิจารณาคดี

26.   เคร่องมือทางการเงน
   26.1  นโยบายการบรหารความเสี่ยง

  ความเสี่ยงด�านการให�สินเชื่อ 

  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซ่ึงเกิดจากเงินให�กู�ยืม

และเบ้ียประกันภยัค�างรบัไม�มีสาระสาํคัญ เนือ่งจากผู�กู�ยืมและผู�เอาประกัน

ภยัของบริษัทฯ กระจายอยู�ในอตุสาหกรรมท่ีแตกต�างกนัและภูมิภาคต�างๆ

ในประเทศ และมูลค�าสงูสดุของความเส่ียงคอืมูลค�าตามบัญชีของสนิทรพัย�

ดังกล�าวตามท่ีแสดงไว�ในงบดุล

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีต�องจ�าย

ในอนาคตดังต�อไปน้ี

 As at 31 December 2009, the Company has outstanding 

commitments as follows: 

 As at 31 December 2010, the Company has outstanding 

commitments as follows: 

25.   Contingent liabilities
  As at 31 December 2010, the Company has been sued for 

damaged totaling approximately Baht 33.78 million (2009: Baht 

25.83 million) as insurer. The outcomes of these causes have not 

yet been finalised due to uncertainty of these causes.

26.   Financial instruments 
   26.1 Financial risk management

  Credit risk

  Concentrations of the credit risk with respect to loans and 

premiums due and uncollected are insignificant due to the large number 

of customers comprising the customer base and their dispersion

across different industries and geographic regions in Thailand. 

The maximum exposure to credit risk is the book value of assets as 

presented in balance sheet.

จ�ายชําระภายใน / Pay within

จ�ายชําระภายใน / Pay within

1 ป�
1 year

1 ป�
1 year

1 - 5 ป�
1 - 5 years

1 - 5 ป�
1 - 5 years

เกิน 5 ป�
5 years

เกิน 5 ป�
5 years

รวม
Total

รวม
Total

Operating lease agreements

Services agreements

Total

Operating lease agreements

Services agreements

Total

22.59

23.82

46.41

28.87

33.17

62.04

4.70

22.10

26.80

5.64

18.78

24.42

14.53

32.20

46.73

25.60

41.05

66.65

41.82

78.12

119.94

60.11

93.00

153.11

สัญญาเช�าดําเนินงาน

สัญญาบริการ

รวม

สัญญาเช�าดําเนินงาน

สัญญาบริการ

รวม

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)
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  ความเส่ียงซ่ึงเกดิข้ึนจากเงนิให�กู�ยืมโดยมีกรมธรรม�เป�นประกันไม�มี

สาระสาํคัญ เนือ่งจากบรษัิทฯ ให�ผู�เอาประกันกู�ยืมเป�นจาํนวนเงนิทีน่�อยกว�า

มูลค�าเงินสดตามกรมธรรม�ท่ีมีกับบริษัทฯ และความเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนจาก

เงินให�กู�ยืมโดยมีทรัพย�สินจํานองเป�นประกันมีมูลค�าสูงสุดเท�ากับมูลค�า

ของเงินกู�ยืมหักด�วยมูลค�าท่ีบริษัทฯ สามารถรับชําระคืนจากสินทรัพย�ท่ี

นํามาจํานอง

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสาํคัญอันเกีย่วเน่ืองกบัเงิน

ฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย� และเงินให�กู�ยืม 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย�ทางการเงินที่สําคัญสามารถ

จัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ียได�ดังนี้

  There is insignificant risk from policy loans since the sum that 

the Company has lent to insured parties is less than cash value of 

their policies with the Company.  The maximum value of the risk 

arising from secured loans is the amount of the loan less the value 

which the Company is able to derive from the assets placed as 

collateral.

  Interest rate risk

  The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily 

to its deposits at financial institutions, investments in securities and 

loans. 

  As at 31 December 2010 financial assets classified by type of 

interest rate are summarised in the table below: 

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
Balance as at 31 December 2010

ไม�มีดอกเบ้ีย
No interest

อัตราดอกเบ้ียปรับ
ข้ึนลงตามอัตราตลาด
Floating interest rate

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี
Fixed interest rate

เงินฝากสถาบันการเงิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย� - สุทธิ

   พันธบัตร

   ต๋ัวเงิน

   หุ�นกู� 

เงินให�กู�ยืม - สุทธิ

รวม

Deposits at financial institutions

Investments in securities - net 

     Bonds

     Notes

     Debentures

Loans - net

Total

233,386,717

-

-

-

-

233,386,717

326,146,242

-

-

-

44,375,042

370,521,284

300,000,000

56,702,139,790

7,205,000,000

8,654,585,745

2,113,670,689

74,975,396,224

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย�ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ีย

คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตรา

ดอกเบ้ียใหม� (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม�ถึงก�อน) ได�ดังนี้

 As at 31 December 2010, the financial assets that carry fixed 

interest rates further classified based on the maturity date, or the 

repricing date if this occurs before the maturity date as follows:

เงินฝากสถาบันการเงิน

Deposits at financial institutions

เงินลงทุนในหลักทรัพย� - สุทธิ

Investments in securities - net

   พันธบัตร

 Bonds

 ตั๋วเงิน

 Notes   

  หุ�นกู�

 Debentures 

เงินให�กู�ยืม - สุทธิ

Loans - net

รวม

Total

-

2,678,476,713

3,020,000,000

260,555,726

1,112,974

5,960,145,413

300,000,000

9,066,225,456

395,000,000

3,119,669,308

16,594,534

12,897,489,298

-

44,957,437,621

3,790,000,000

5,274,360,711

2,096,963,181

56,118,761,513

300,000,000

56,702,139,790

7,205,000,000

8,654,585,745

2,113,670,689

74,975,396,224

5.35

4.61

3.87

5.57

6.70-8.00

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

1 - 5 ป�
1 - 5 years

เกิน 5 ป�
Over 5 years

รวม
Total

อัตราดอกเบ้ีย
ถัวเฉลี่ย
Average

interest rate
(ร�อยละต�อป�)

(% p.a.)

ภายใน 1 ป�
Within 1 year

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

  บริษัทฯ มีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นท่ีสาํคัญอันเกีย่วเนือ่งกบั

การลงทนุในพนัธบตัรและหน�วยลงทนุทีเ่ป�นสกลุเงนิต�างประเทศ และการ

ทําประกันภัยต�อกับบริษัทประกันชีวิตในต�างประเทศ บริษัทฯ ได�ตกลง

ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�าเพ่ือใช�เป�นเครื่องมือในการ

บริหารความเส่ียง

  Foreign currency risk

  The Company’s significant exposure to foreign currency risk 

is in respect of its investments in bonds and unit trusts which are 

denominated in foreign currencies and reinsurance with foreign 

reinsurers. The Company utilises forward exchange contracts to 

manage the risk. 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย�

ทางการเงินที่เป�นสกุลเงินตราต�างประเทศดังนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต�าง

ประเทศล�วงหน�าคงเหลือดังนี้

 As at 31 December 2010, the balances of financial assets 

denominated in foreign currencies are summarised below. 

   Foreign exchange contracts outstanding at 31 December 2010 

are summarized below. 

สกุลเงิน
Foreign currency

สกุลเงิน
Foreign currency

สินทรัพย�ทางการเงิน
Financial assets

จํานวนที่ซ้ือ
Bought amount

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
Average exchange rate as

at 31 December 2010

อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา
ของจํานวนที่ซ้ือ

Contractual exchange rate bought

  (ล�าน / Million) (บาทต�อหน�วยเงินตราต�างประเทศ /
   Baht per 1 foreign currency unit)
 เหรียญสหรัฐอเมริกา / US dollar 99.50 30.01

  (ล�าน / Million) (บาทต�อหน�วยเงินตราต�างประเทศ /
   Baht per 1 foreign currency unit)
 เหรียญสหรัฐอเมริกา / US dollar 99.50 29.80 - 41.00

   26.2  มูลค�ายุติธรรม
   มูลค�ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผู�ซ้ือและผู�ขายตกลงแลก

เปล่ียนสินทรัพย�กันในขณะท่ีท้ังสองฝ�ายมีความรอบรู� และเต็มใจในการ

แลกเปลีย่นและสามารถต�อรองราคากนัได�อย�างเป�นอสิระในลกัษณะท่ีไม�มี

ความเก่ียวข�องกัน

  วิธีการกําหนดมูลค�ายุติธรรมข้ึนอยู�กับลักษณะของเคร่ืองมือทาง

การเงนิ มูลค�ายุตธิรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล�าสดุหรือกาํหนดข้ึนโดย

ใช�เกณฑ�การวัดมูลค�าท่ีเหมาะสม

  

  

   26.2 Fair value
  A fair value is the amount for which an asset can be exchanged 

or a liability settled between knowledgeable, willing parties in an 

arm’s length transaction. The fair value is determined by depending 

on the nature of the instrument. 

  The fair value is determined by reference to the market price 

of the financial instrument or by using an appropriate valuation 

technique, depending on the nature of the instrument.
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 บริษัทฯ ใช�วธิกีารและข�อสมมติฐานในการประมาณมูลค�ายุตธิรรมของ

เครื่องมือทางการเงินดังนี้

  เงินลงทุนในหลักทรัพย�
  หลักทรัพย�ในความต�องการของตลาด มูลค�ายุติธรรมถือตามราคาท่ี

ซ้ือขายกันในตลาด

  เงนิลงทนุทัว่ไป มูลค�ายุตธิรรมไม�สามารถคาํนวณได�อย�างเหมาะสม 

จึงไม�มีการเป�ดเผย

  เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุ�นกู�และต๋ัวเงิน ซ่ึงมี

ระยะเวลาครบกําหนดไม�เกิน 90 วัน มูลค�ายุติธรรมถือตามราคาท่ีแสดง

ในงบดุล ส�วนท่ีเกิน 90 วันประมาณโดยวิธีการหาส�วนลดกระแสเงินสด 

โดยพิจารณาอัตราดอกเบ้ียป�จจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ

  ตราสารอนพัุนธ�ทางการเงนิแฝง มูลค�ายุตธิรรมถอืตามราคาท่ีคาํนวณ

โดยผู�ออกตราสาร

  

  เงินให�กู�ยืมโดยมีกรมธรรม�ประกันภัยเป�นประกัน

  มูลค�ายุติธรรมของเงินให�กู�ยืมโดยมีกรมธรรม�ประกันภัยเป�นประกัน

ถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุล

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553  ราคาตามบัญชีของเครือ่งมอืทางการเงนิ

ของบริษัทฯ ท่ีแตกต�างไปจากราคายุตธิรรมอย�างมีสาระสาํคัญมีดงัต�อไปน้ี

  The following methods and assumptions were used by the 

Company in estimating the fair values of financial instruments: 

  Investments in securities

  The fair values of listed securities are based on their quoted 

market prices.

  The fair values of other securities cannot be properly calculated, 

and therefore no disclosure is made.

  The fair values of deposits at financial institutions, bonds, 

debentures and notes with maturity periods of less than 90 days 

are based on their carrying values.  For those with maturity periods 

longer than 90 days, fair values are estimated using a discounted 

cash flow analysis based on the current interest rate and the 

remaining period to maturity.

  The fair value of debt securities in the form of embedded 

derivatives are based on the calculations made by the issuers.

  

Policy loans

  The fair value of policy loan is based on the amount presented 

in the balance sheet.

  As at 31 December 2010, the aggregate carrying values of the 

Company’s financial instruments which are significantly different from 

their aggregate fair values can be defined as follows: 

(หน�วย : บาท / Unit : Baht)

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด

พันธบัตร - สุทธิ

หุ�นกู� - สุทธิ

เงินลงทุนในต๋ัวเงินตามหมายเหตุ 6 (ก)   

 (ไม�รวมเงินฝากเพ่ิมในอนาคต)

เงินลงทุนในต๋ัวเงินตามหมายเหตุ 6 (ข)

เงินลงทุนในต๋ัวเงินตามหมายเหตุ 6 (ค)

เงินลงทุนในต๋ัวเงินตามหมายเหตุ 6 (ง)

Held-to-maturity debt securities

Bonds - net

Debenture - net

Investments in notes in Note 6 (a)

 (exclusion of put option)

Investments in notes in Note 6 (b)

Investments in notes in Note 6 (c)

Investments in notes in Note 6 (d)

53,702,571,518

8,601,541,960

1,700,000,000

1,090,000,000

600,000,000

400,000,000

58,800,600,467

9,143,725,439

1,672,178,849

1,493,426,290

634,290,000

          377,960,000

ราคาตามบัญชี
Carrying value

มูลค�ายุติธรรม
Fair value

  บริษัทฯ ยังคงบันทึกพันธบัตร หุ�นกู�และต๋ัวเงินข�างต�นในราคาตาม

บัญชี เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งใจจะถือเงินลงทุนจนครบกําหนด

  The Company has recorded the above bonds, debentures and 

notes at their book values because the Company intends to hold 

the investments to maturity.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

  เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 6 (ก)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ อาจต�องฝากเงินในอนาคตตาม

สัญญาเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช�เงินและตั๋วแลกเงินซ่ึงสามารถสรุปได�ดัง

ต�อไปน้ี  

  Investments in notes as Note 6 (a)

  As at 31 December 2010, the Company may need to deposit 

additional amounts in the future under the promissory notes and bills 

of exchange agreements, as summarised below. 

Within 1 year

1 - 3 years

Total

ภายใน 1 ป�

1 - 3 ป�

รวม

จ�ายภายใน Within หน�วย : ล�านบาท / Unit : Million Baht

1,100

500

1,600

27.   Capital management
  The primary objective of the Company’s capital management 

are to ensure that it has an appropriate financial structure, to preserves

the Company’s ability to continue its business as a going concern 

and to maintain capital reserve in accordance with Notifications 

of the OIC.

28.   Approval of financial statements
  These financial statements were authorised for issue by the 

Board of Directors on 23 February 2011.

27.   การบรหารจัดการทุนของบรษัทประกันชวต
  วัตถุประสงค�ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ การจัดให�

มีโครงสร�างทางการเงินที่เหมาะสมการดํารงไว�ซ่ึงความสามารถในการ

ดาํเนนิงานอย�างต�อเนือ่ง และการดํารงเงนิกองทนุให�เป�นไปตามข�อกาํหนด

ของ คปภ.

28.   การอนุมัติงบการเงน
 งบการเงินนี้ได�รับอนุมัติให�ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ 

เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2554
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รายการระหว�างกัน
Connected Transactions

ลักษณะของรายการระหว�างกัน
บริษัทมีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ซ่ึงเกี่ยวข�องกัน

โดยการถือหุ�น หรือการมีผู�ถือหุ�นและ/หรือกรรมการบางส�วนร�วมกัน 
โดยในการพจิารณาความสมัพันธ�ระหว�างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข�องกนั
นั้น บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ�ท่ีแท�จริงมากกว�าท่ีเป�นไป
ตามรูปแบบตามกฎหมาย หรือสัญญาท่ีกําหนดให�เป�นรายการส�วนใหญ�
ดังกล�าวเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีเป�นปกติธุรกิจและเป�นไปตามราคาท่ีคิดใน
อัตราท่ัวไป ซ่ึงได�มีการเป�ดเผยรายการระหว�างกนัไว�ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแล�ว

ความจําเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว�างกัน
รายการระหว�างกนัทีผู่�สอบบัญชีได�เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงนินัน้ เพ่ือช�วยสนบัสนนุการดาํเนิ นงานของบรษัิท เป�นการรกัษาและ
ขยายฐานลูกค�าของบริษัท และช�วยเสริมสร�างธุรกิจของบริษัท ให�มีความ
เจริญก�าวหน�าอย�างมั่นคง และในด�านความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว�างกันก็เป�นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซ่ึงบริษัทปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขและข�อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส�งเสรมิ
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเงื่อนไขการค�าท่ีเป�นมาตรฐาน 
ด�วยราคาท่ีเป�นธรรมตามราคาตลาด โดยคํานึงถึงประโยชน�สูงสุดของ
บริษัทเป�นสําคัญ

ข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว�างกัน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ 

มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให�เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
นโยบายในการดําเนินธรุกจิท่ีบริษัทดําเนินการกบักิจการอ่ืนท่ัวไป เพ่ือมิให�
เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในการทํารายการระหว�างกัน บริษัท
ปฏิบัติตามกฏหมายว�าด�วยหลักทรัพย� และข�อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเป�ดเผยรายการ
ระหว�างกันตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี หาก
แต�ว�ามีรายการระหว�างกันเกิดขึ้นก็จะเป�นไปตามเงื่อนไขท่ีเป�นปกติธุรกิจ
และเป�นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
ทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด�วย

นโยบายการทํารายการระหว�างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันท่ีบริษัทจะมีต�อไปในอนาคต

เป�นไปตามความจาํเป�น และความสมเหตุสมผลที่ได�อธบิายไว�ข�างต�น และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารตรวจสอบรายละเอยีด ความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย� และข�อ
บังคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือข�อกาํหนดของตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ท่ี
กาํหนดไว�เกีย่วกบัเร่ืองดงักล�าว รวมถงึการปฏบัิตติามข�อกาํหนดเก่ียวกบั
การเป�ดเผยข�อมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และเป�ดเผยรายการ
ระหว�างกันตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

อย�างไรก็ตาม บริษัทมุ�งดําเนินธุรกิจด�วยความชัดเจน โปร�งใส และ
ยุติธรรมต�อลูกค�า คู�ค�า ผู�ถือหุ�น ตลอดจนรักษาผลประโยชน�สูงสุดของ
บริษัทเป�นสําคัญ

The Characteristics of Connected Transactions
The Company occasionally has commercial dealings with 

connected organisations, which may be linked to the Company through 
shareholding or having a common shareholder(s) or director(s). 
The Company uses de facto relationships in determining whether a 
transaction is connected to the Company through individuals and/or 
organisations, as opposed to using legal and contractual definitions. 
Most connected transactions are made according to normal commercial
 terms and prices as disclosed in the notes to the financial statements.

The Essentials and Rationale of Connected Transactions
The connected transactions disclosed by the auditors in the notes 

to the financial statements are aimed at improving the operations,
maintaining as well as expanding customer base and promoting
sustainable growth of the Company. In rationale aspect, connected 
transactions that are undertaken conform to standard business 
practices. In doing so, the Company abides by all rules and regulations
of the Office of Insurance Commission and normal commercial terms, 
and applies fair market prices with due regard to serving the best 
interests of the Company. 

Approval Procedures of Connected Transactions
The company has many levels of internal control that can be 

implemented depending on the nature of connected transaction 
undertaken. Internal  control is also applicable to the inspection of 
business operations to meet the laws, rules and business policies 
in dealing with other companies to prevent conflicts of interest in 
connected transactions. The Company abides by the security law, 
regulations, notices, orders and requests of the Stock Exchange 
of Thailand and declares connected transactions in compliance 
with  accounting standards issued by the Federation of Accounting 
Professions. In the case of a  connected transaction, everything  will  
be carried out  in accordance with usual business conditions and 
market prices, and with suitability and reasonability of the transaction 
considered by the Audit Committee. 

Policy on Future Connected Transactions
All of the Company’s future transactions with connected 

parties will be carried out according to the aforementioned 
essentials and rationale. The Audit Committee will assess all
details as necessary, and the Company will abide by all relevant
securities laws and other relevant rules, regulations, orders
and announcements of the Stock Exchange of Thailand and
the Securities and Exchange Commission. The Company will
also adhere to all regulations on the disclosure of information
as well as the declaration of connected transactions in
accordance with accounting standards of the Federation of 
Accounting Professions. Above all, the Company will conduct 
business with transparency and fairness to all our customers, business
partners, and shareholders, striving at all times to sustain the utmost 
the business interests of the Company. 
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ทําเนียบสาขา
Branch Network

   ช่อสาขา สถานท่ีติดต�อ โทรศัพท� โทรสาร E-mail

ปทุมธานี  380 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิป�ตย� 0-2567-1414-6 0-2567-4729 pathumthani@bla.co.th 

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ศรีนครินทร�  4/43-44 หมู� 10 ส่ีแยกลาซาล ถ.ศรีนครินทร�   0-2383-4591-3 0-2758-8001 srinakarin@bla.co.th

 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260     0-2758-8002

สีลม 302 อาคารเอ็ส แอนด� เอ ช้ัน 6-7 ถ.สีลม 0-2233-0099 0-2233-4114 silom@bla.co.th

 แขวงสุริยวงศ� เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

อโศก 54 อาคาร บี.บี.บิลด้ิง ช้ัน 10-11 ห�องเลขท่ี 1101-2 0-2261-7766 0-2261-7755 asoke@bla.co.th

 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ   

 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

เอกมัย 23 / 66-73  อาคารสรชัย ช้ัน 19-20 0-2726-9777 0-2726-9676 eakamai@bla.co.th

 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ   

 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กาญจนบุรี 28/1-3 หมู� 9 ถ.อู�ทอง ต.ปากแพรก 0-34515-574 0-34515-578  kanchanaburi@bla.co.th

 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0-34621-616  

ชัยนาท 88/33-34 ถ.พหลโยธิน ต.บ�านกล�วย  0-5641-4645-6 0-5641-4647 chainat@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000  

นครปฐม 194 หมู� 1 ถ.ทรงพล ต.ลําพยา 0-3421-8582-3 0-3421-8584 nakhonpathom@bla.co.th

 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  

บ�านโป�ง 114/32-33 ถ.แสงชูโต ต.บ�านโป�ง 0-3234-4389-91 0-3220-1251 banpong@bla.co.th

 อ.บ�านโป�ง จ.ราชบุรี 70110 0-3220-0444

ประจวบคีรีขันธ� 27/56 ซ.หมู�บ�านบ�อฝ�าย ต.หัวหิน  0-3254-7354-5 0-3252-2805 prachuap@bla.co.th

 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ� 77110  

พระนครศรีอยุธยา 3/37-39  หมู� 1 ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย 0-3532-2001-4 0-3532-2005 ayuthaya@bla.co.th

 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000   

เพชรบุรี 116 หมู� 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร�ส�ม 0-3242-4190-1  0-3242-4409 pethchaburi@bla.co.th

 อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 0-3241-9842

ราชบุรี 26/15-16 ถ.เพชรเกษม ต.หน�าเมือง 0-3231-3152 0-3233-7517 ratchaburi@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0-3231-3434 

ลพบุรี 256/13-15 หมู� 2 ต.ท�าศาลา 0-3642-4304 0-36424-256 lopburi@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 0-3642-4361,612-448  

    

     

กรุงเทพฯ และปรมณฑล

ภาคกลาง

้ ้ ่

สํานักงานใหญ� : 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถ.พระราม 9 เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 โทรศัพท� 0-2777-8888

 โทรสาร 0-2777-8899

 Call Center 0-2777-8000
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ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

   ช่อสาขา สถานท่ีติดต�อ โทรศัพท� โทรสาร E-mail

สมุทรสงคราม 134/16-17 ถ.ทางเข�าเมือง ต.แม�กลอง   0-3471-1620 0-3471-4845 samutsongkram@bla.co.th

 อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000  0-3471-1315  

  0-3471-1774  

  0-3471-5894  

สมุทรสาคร 931/108-109 ถ.พระรามท่ี 2 ต.มหาชัย 0-34810-276-7 0-3487-0907 samutsakhorn@bla.co.th

 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  

สระบุรี   179/4 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว 0-3630-8202 0-3623-0460 saraburi@bla.co.th

 อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 0-3630-8205-6 

  0-3621-2632  

สุพรรณบุรี 292/7-10 หมู� 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย 0-3550-1158-9 0-3550-0566 supanburi@bla.co.th

 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0-3550-1160 

อ�างทอง 82 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง 0-3562-6396-7 0-3562-6395 angthong@bla.co.th

 อ.เมือง จ.อ�างทอง 14000 0-3561-1334  

กบินทร�บุรี 102  หมู� 16 ต.เมืองเก�า 0-3720-2533-4 0-3728-2930 kabinburi@bla.co.th

 อ.กบินทร�บุรี จ.ปราจีนบุรี  25240   

จันทบุรี 29/10-11 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม� 0-3931-3251 0-3932-3782 chanthaburi@bla.co.th

 อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000 0-3931-3870  

  0-3930-2927  

ฉะเชิงเทรา 456, 458, 460  ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง 0-3851-5805-7 0-3851-3859 chachoensoa@bla.co.th

 ต.หน�าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 0-3881-3028  

  0-3881-2454  

ชลบุรี 112/132-135 หมู� 1 ถ.พระยาสัจจา 0-3878-4261,3 0-3878-4262 chonburi@bla.co.th

 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0-3878-4389  

  0-3878-4198  

นครนายก 149/5-6 หมู� 7 ถ.สุวรรณศร ต.บ�านใหญ� 0-3732-0939 0-3732-0940 nakhonnayok@bla.co.th

 อ.เมือง จ.นครนายก  26000 0-3732-0482  

บ�านเพ 107/32 หมู� 2 ต.เพ  0-3865-2937-8 0-3865-2939 banphe@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ระยอง 21160   

พัทยา 62/3-4 หมู� 5 ต.นาเกลือ 0-3836-8064-5 0-3836-8066 pattaya@bla.co.th

 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   

ระยอง 83, 85, 87 ซ.6 ถ.ราษฎร�บํารุง ต.เนินพระ 0-3861-5015 0-3861-7152 rayong@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ระยอง 21000 0-3880-0449  

  0-3880-0184

กําแพงเพชร 631/3 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง 0-5571-4105-6 0-5571-4107 kamphaeng@bla.co.th

 อ.เมือง จ.กําแพงเพชร  62000   

เชียงคํา 25 หมู� 10 ต.หย�วน  0-5445-4258-9 0-5445-4260 chiangkham@bla.co.th

 อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110  

เชียงราย 208/3-4 หมู� 16 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง 0-5375-8767 0-5371-1243 chiangrai@bla.co.th

 อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 0-5375-8543  

  0-5375-8794  

เชียงใหม�  119/3 ถ.ช�างเผือก ต.ศรีภูมิ  0-5340-5318-9 0-5328-7250 chiangmai@bla.co.th

 อ.เมือง จ.เชียงใหม� 50200 0-5340-5374-6  

  0-5328-7251-3 

ตาก 5/2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง 0-5554-0601 0-5554-0683 tak@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ตาก 63000 0-5554-0625 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   ช่อสาขา สถานท่ีติดต�อ โทรศัพท� โทรสาร E-mail

ตะพานหิน 324/42-43 หมู� 3 ถ.ตะพานหิน-บางมูลนาก  0-5662-1333 0-5662-1800 taphanhin@bla.co.th   

 ต.ห�วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 0-5662-2223  

  0-5662-3323  

เถิน 6/2-3 หมู� 11 ถ.เถินบุรี ต.ล�อมแรด   0-5433-3494 0-5433-3493 thoen@bla.co.th

 อ.เถิน จ.ลําปาง 52160 0-5433-3493  

นครสวรรค� 36/6-8 ถ.โกสีย�ใต� ต.ปากนํ้าโพ 0-5622-8742-4 0-5622-8745 nakhonsawan@bla.co.th

 อ.เมือง จ.นครสวรรค� 60000  

พะเยา 556/4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง 0-5448-2112-3 0-5448-0281 phayao@bla.co.th

 อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5448-0220 

พิจิตร  2/256 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง   0-5665-1361-2 0-5665-1363 phichit@bla.co.th

 อ.เมือง จ.พิจิตร 66000  

พิษณุโลก 401/131 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 0-5522-1566-8 0-5524-2552 phitsanulok@bla.co.th

 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0-5524-6658 

เพชรบูรณ� 6/7- 8 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง  0-5672-2838 0-5672-0164 phetchabun@bla.co.th

 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ� 67000 0-5674-3592

ลําปาง 236/9 หมู� 1 ถ.ลําปาง-เชียงใหม� ต.ปงแสนทอง 0-5435-2623 0-5435-2624 lampang@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 0-5422-6063  

  0-5422-7063

สวรรคโลก 90/7,9 หมู� 3 ถ.จรดวิถีถ�อง ต.ย�านยาว 0-5564-1507 0-5564-1807 sawankhalok@bla.co.th

 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 0-5564-1218

กาฬสินธุ� 246/16-17 ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ� 0-4381-3435 0-4381-3126 kalasin@bla.co.th 

 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ� 46000 0-4382-1673  

ขอนแก�น  31/31-32 ถ.หน�าเมือง ต.ในเมือง 0-4324-4033 0-4324-4537 khonkhan@bla.co.th 

 อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000 0-4324-3534   

  0-4324-3826   

ชัยภูมิ 270/9-11 หมู� 6 ถ.ชัยภูมิ-สีค้ิว 0-4483-7072-3 0-4483-7074 chaiyaphum@bla.co.th 

 ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000    

ชุมแพ   1212-1213 หมู� 15 ถ.มะลิวัลย� ต.ชุมแพ 0-4338-5043-4 0-4338-5045 chumpae@bla.co.th 

 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก�น 40130   

นครพนม 175/3-4 ถ.บํารุงเมือง ต.ในเมือง 0-4252-0603 0-4252-0604 nakhonphanom@bla.co.th 

 อ.เมือง จ.นครพนม 48000 0-4252-1205   

  0-4252-0371   

นครราชสีมา 549/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 0-4424-3734 0-4424-6221 korat@bla.co.th 

 จ.นครราชสีมา 30000 0-4426-1736-7   

  0-4426-1815   

นครราชสีมา 2 2727/7-9 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง 0-4427-8688-9 0-4427-8724 korat2@bla.co.th 

 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4427-8690 
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นํ้าโสม 95-95/1 หมู� 1 ต.ศรีสําราญ อ.นํ้าโสม  0-4228-7314 0-4228-7315 namsom@bla.co.th 

 จ.อุดรธานี 41210 0-4228-7351 

บ�านผือ 79 หมู� 4 ถ.พลับผือ ต.บ�านผือ 

 จ.อุดรธานี 41160 0-4228-1525-6 0-4228-1523 banphue@bla.co.th 

บุรีรัมย� 129/3-4 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง 0-4461-4427-8 0-4461-4417 buriram@bla.co.th 

 อ.เมือง จ.บุรีรัมย� 31000

พิมาย 677/2-3 หมู�1 ถ.สระแก�ว ต.ในเมือง 0-4428-5411-2 0-4492-8328 phimai@bla.co.th

 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110   

โพนพิสัย 2/4-5 ม.1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย  0-4240-5681 0-4247-1025 phonphisai@bla.co.th 

 จ.หนองคาย  43120 0-4240-5723   

  0-4247-1383   

มหาสารคาม 1112/291-292 ถ.ริมคลองสมถวิล 0-4371-1789 0-4371-2025 mahasarakham@bla.co.th 

 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000   

ร�อยเอ็ด 38/8-9 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง 0-4352-0172 0-4351-3833 roiet@bla.co.th 

 อ.เมือง จ.ร�อยเอ็ด 45000 0-4352-0098   

เลย 29/8 ถ.ร�วมใจ ต.กุดป�อง 0-4281-2198 0-4281-2020 loei@bla.co.th  

 อ.เมือง จ.เลย 42000   

ศรีสะเกษ 1420/8-9 ถ.อุบล ต.เมืองใต� 0-4562-0304-5 0-4564-3571 srisaket@bla.co.th 

 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000   

สกลนคร 241/4 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม 0-4271-1834 0-4271-2861 sakonnakhon@bla.co.th 

 อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 0-4273-0394 

สุรินทร� 511-513 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง   0-4452-0247 0-4451-2092 surin@bla.co.th  

 อ.เมือง จ.สุรินทร� 32000 0-4452-0427 

หนองคาย 924/7 หมู� 14 ถ.ประจักษ� ต.ในเมือง 0-4241-3890-1 0-4241-3892 nongkhai@bla.co.th 

 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000   

หนองบัวลําภู 63 หมู� 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว 0-4231-2897-8 0-4231-2303 nongbualamphu@bla.co.th 

 อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 0-4236-0193   

  0-4236-0287 

อุดรธานี  94/2 หมู� 7 ซ.บ�านโนนยาง ถ.ทหาร 0-4224-9439 0-4224-9440 udon@bla.co.th 

 ต.หมากแข�ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  0-4224-9775-6   

  0-4224-9894   

อุบลราชธานี 188,190 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง 0-4524-4491 0-4524-4429 ubonratchathani@bla.co.th 

 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 0-4526-4093
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กระบ่ี 305/6 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า 0-7561-2142 0-7563-2866 krabi@bla.co.th

 อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 0-7561-2838

ชุมพร 181 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท�าตะเภา 0-7750-1871 0-7750-2727 chumphon@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 0-7757-1775 

ตรัง 59/61 ถ.ห�วยยอด ต.ทับเท่ียง 0-7521-1054 0-7521-1247 trang@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ตรัง 92000 0-7521-8826  

  0-7521-3875  

นครศรีธรรมราช 471 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง 0-7536-0201-3 0-7536-0204 nakhonsi@bla.co.th

 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000  

เบตง 24 ถ.คชฤทธ์ิ ต.เบตง   0-7323-0114 0-7324-5262 betong@bla.co.th

 อ.เบตง จ.ยะลา 95110 0-7324-5262

ป�ตตานี 400/53-54 หมู� 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล 0-7331-9068 0-7331-9068 pattani@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ป�ตตานี 94000 0-7331-9168  

ภูเก็ต 3/1 หมู� 3 ถ.เทพกษัตรีย� ต.รัษฎา 0-7623-6810-7 0-7623-6818 phuket@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  

ยะลา 317 ถ.สิโรรส ต.สะเต็ง 0-7321-3622 0-7321-5239 yala@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ยะลา 95000 0-7321-3825

ระนอง 130/260 ถ.ท�าเมือง ต.เขานิเวศน�   0-7783-2956 0-7783-2594 ranong@bla.co.th

 อ.เมือง จ.ระนอง 85000 0-7783-5903 

สุราษฎร�ธานี 4/26-27 หมู� 1 ถ.เล่ียงเมือง ต.บางกุ�ง 0-7722-5275-6 0-7722-5277 suratthani@bla.co.th

 อ.เมือง จ.สุราษฎร�ธานี 84000  

หาดใหญ� 830 อาคารบริษัทกรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 0-7446-4056-9 0-7446-4060 hatyai@bla.co.th

 ช้ัน 3, 4, 5 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ�      

 อ.หาดใหญ� จ.สงขลา  90110   

    

    

 

 


