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สวนที่ 1 หนาที่ 1 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

ดวยเจตนารมณอันแนวแนท่ีตองการเห็นสังคมไทยมีความสงบสุข โดยใหประชาชนมีหลักประกันทางการเงิน

ท่ีมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ฯพณฯ ควง อภัยวงศ (อดีนายกรัฐมนตรี)  พระยาศรีวิศาลวาจา คุณชิน โสภณพนิช และ

คหบดีผูมีเกียรติ อีกหลายทานไดรวมกันกอต้ังบริษัทประกันชีวิตขึ้น โดยใชช่ือวา "บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด" 

และไดเริ่มดําเนิน กิจการต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2494 เปนตนมา 

ในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทไดเนนไปในดานสวัสดิการสงเคราะหเปนสวนใหญ จนกระท่ังถึงป 

2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานท่ีปรึกษาของบริษัทในขณะนั้น ไดแนะนําใหบริษัทเริ่มพัฒนาดานประกันชีวิตอยาง

จริงจัง โดยได มอบหมายใหคุณวัย วรรธนะกุล ผูซ่ึงมากไปดวยประสบการณและคุณวุฒิเปนท่ียอมรับท้ังภายในและ

ตางประเทศมาวางโครงสราง และจัดองคกรการบริหารโดยอาศัยคําแนะนําจาก Mr.K.V. Claridge , F.I.A.ผูเช่ียวชาญ

ดานคณิตศาสตรประกันชีวิตของบริษัท  สวิสรีอินชัวรันส คอมปะนี แหงประเทศสวิตเซอรแลนด 

เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด ไดทําการเปล่ียนช่ือเปน "บริษัท กรุงเทพ

ประกันชีวิต จํากัด" บงบอกถึงความเปนบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ

และไดใหการสนับสนุน ธุรกิจของบริษัทดวยดีมาโดยตลอด 

ตอมาเมื่อ วันท่ี 17 ธันวาคม 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด ไดแปรสภาพเปน บริษัท มหาชน จํากัด 

เพื่อใหบริษัท มีความโปรงใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและใหบริการ

ท่ีดีแกประชาชน 

ปจจุบัน นอกจากการประกอบธุรกิจดานการประกันชีวิตแลว บริษัทยังมุงเนนในการสรางความมั่นคงทางการ

เงินใหแกประชาชนทุกกลุม รวมถึงการเสริมสรางคุณคาชีวิตโดยการใหคําแนะนําดานการวางแผนทางการเงินอยาง

รอบดานอีกดวย 

 

 1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย 

 วิสัยทัศน (Vision) 

 “ใหคนไทยเห็นประโยชน การประกันชีวิต และทําประกันชีวิตใหเหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณคา

ชีวิต” 

 ภารกิจ (Mission) 

 “ บริษัทมีความมุงมั่นท่ีจะเปนผูนําในการสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับประชาชนทุกกลุม ดวยการปกปอง

คุณคาชีวิต การใหคําแนะนําดานการวางแผนการเงิน และบริการท่ีประทับใจ ผานตัวแทน คูคา และพนักงานท่ีมีความ

จริงใจ และ มีความรูระดับแนวหนาของประเทศ ” 

 คานิยมองคกร (Value) 

ศรัทธา :: ในการเปนผูสงมอบการประกันชีวิต มีความมุงมั่นในการสรางเสริมใหผูคนเห็นประโยชนและ

คุณคาการทําประกันชีวิต 

รับผิดชอบ  :: มุงมั่นใหงานสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคท่ีไดรับมอบหมาย ภายในเวลาท่ีกําหนด 

ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเคารพในสิทธิของผูอ่ืน  
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จริงใจ :: สรางความไววางใจใหลูกคา และผูมาติดตอ ดวยการบริการท่ีประทับใจเกินความคาดหมาย มี

การส่ือสารและการใหขอมูลท่ีเปดเผยตรงไปตรงมา 

พัฒนาตน   ::  มีใจมุงมั่นและเปาหมายท่ีชัดเจน มีความคิดริเริ่ม แสวงหาความรูใหม ๆ สงผลใหเกิดการพัฒนา

ตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จนกาวขึ้นสูความสําเร็จในอาชีพ 

ทํางานเปนทีม  ::  ทํางานเชิงรุกอยางมีเปาหมาย มีการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ มุงมั่นสูจุดหมายท่ีวางไว

รวมกันอยางสรางสรรค เปนกําลังใจและเปนมิตรตอเพื่อนรวมงาน 

 นโยบาย (Policies) 

1.  นโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทมีเจตนารมณท่ีจะสงเสริมใหบริษัทเปนองคกรท่ีดําเนินกิจการภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี โดยมุงเนนความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ ภายใตกฎระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

เพื่อผลประโยชนสูงสุดตอองคกร ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน มีความโปรงใสตรวจสอบได มีจริยธรรม

และจรรยาบรรณ ซ่ือสัตยในการประกอบธุรกิจและรับผิดชอบตอสังคม                                                                                            

2.  นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษัทกําหนดใหมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกรอยางเปนระบบ และครอบคลุมความ

เส่ียงในทุกๆ ดาน โดยจัดใหมีการระบุปจจัยและเหตุท่ีมาของความเส่ียง มีการประเมิน วิเคราะห จัดลําดับความสําคัญ

ของความเส่ียง มีการจัดการ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเส่ียง เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัท บรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายเปนสําคัญ 

3.  นโยบายดานการบริการดวยคุณภาพ ISO 

บริษัทมีความมุงมั่นตอการสรางสรรคงานบริการภายใตระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ซ่ึงพนักงานทุกทานมีหนาท่ีปฏิบัติตามระบบคุณภาพท่ีไดกําหนดไว และมีการปรับปรุงอยาง

ตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อใหการบริการไดคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกตองสมบูรณ สะดวกรวดเร็ว อันจะกอใหเกิดความ

ประทับใจแกลูกคาทุกทาน ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

4.  นโยบายดานบุคลากร 

บริษัทมุงเนนการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสรางใหเปนผูมีความรูความสามารถ มี

ความเช่ียวชาญและเปนมืออาชีพ ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกในการบริการและรับผิดชอบตอสังคม 

ปลูกฝงคานิยมเพื่อนําไปสูความเช่ือมั่น ศรัทธาและความนาเช่ือถือ มีความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของธุรกิจการ

ประกันชีวิต ในนามของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซ่ึงดําเนินธุรกิจดวยปรัชญาแหงการเปนผูใหแก

สังคมเปนสําคัญ 

5.  นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนทรัพยากรระบบฐานองคความรูแบบบูรณาการ และ

ทันสมัยดวยขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา สามารถสนับสนุนและตอบสนองความตองการของผูใช รวมท้ังพัฒนาให

เกิดความสัมพันธและสอดคลองกันท้ังระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตระบบการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลและความลับของลูกคา 

6.  นโยบายดานการตลาด 

การตลาดท่ีมุงเนนการสรางความเช่ือมั่นในองคกร สรางความผูกพันดวยการมอบคุณคาและการ

ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอยางเปนระบบในทุกๆ ดาน ตอบสนองปรัชญาของธุรกิจผานผลิตภัณฑและการบริการใน

แนวทางท่ีสอดคลองกับการประกันชีวิต ภายใตหลักการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาและซ่ือสัตยเปนสําคัญ 

สนับสนุน สงเสริมคูคาและพันธมิตร ไมขัดแยงทางธุรกิจ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการตลาดเพื่อเสริมสราง

มูลคาเพิ่ม และศักยภาพในการแขงขันและการดําเนินธุรกิจ 
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7.  นโยบายดานการเงินและการลงทุน 

รักษาสภาพคลองท่ีเพียงพอ บริหารสวนตางระหวางผลตอบแทนจากการลงทุน และภาระท่ีมีตอผู

เอาประกันท่ีเหมาะสมในระยะยาว โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เนนการลงทุนในตราสารระยะ

ยาวท่ีมีคุณภาพ เพื่อควบคุมความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย และจํากัดความเสียหายของเงินลงทุน 

ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงภาระท่ีมีตอผูเอาประกัน และฐานะทางการเงินของบริษัท เปนสําคัญ 

8.  นโยบายดานการประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร 

มุงเนนการส่ือสารเชิงกลยุทธ ท่ีสะทอนปรัชญาและทัศนคติท่ีสรางความนาเช่ือถือ และภาพลักษณท่ี

ดี เพื่อการขับเคล่ือนเรื่องราวทุกกาวจังหวะขององคกรสูสาธารณะ เพื่อการรับรู ตระหนักในเอกลักษณและตราสินคา

ของบริษัท สรางการยอมรับ และความผูกพัน 

9. นโยบายดานสังคมและส่ิงแวดลอม 

บริษัทมุงมั่นดําเนินธุรกิจดวยจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม โดยมีสวนในการเสริมสรางความมั่นคง

ทางการเงินซ่ึงนําไปสูความมั่นคงและความสุขในชีวิตของประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมท้ังใหความสําคัญตอ

ส่ิงแวดลอมเพื่อความย่ังยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

บริษัทสงเสริมใหพนักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององคกรและของ

ตนเองตอสังคม ในดานการศึกษา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม โดยดําเนินกิจกรรมสงเสริมสังคมอยางเปน

รูปธรรม 

บริษัทใหความสําคัญตอการเสริมสราง ส่ิงแวดลอมอยางยั่ ง ยืน โดยสง เสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของบริษัท ซ่ึงประกอบดวยพนักงานและครอบครัว ตัวแทน คูคา และพันธมิตร ดวยการใช

ทรัพยากรอยางคุมคา ดวยหลักการใชอยางประหยัดลดการสูญเปลา การนํามาใชซํ้า หรือการใชวัสดุท่ีผานกระบวนการ

แปรสภาพตามความเหมาะสมแลวแตกรณี และโดยสนับสนุนกิจกรรมฟนฟูธรรมชาติ อนุรักษส่ิงแวดลอม และปลูกฝง

จิตสํานึกการรักษาส่ิงแวดลอมในมิติตางๆ ใหเยาวชน เพื่อผลระยะยาวและความย่ังยืน 

10.   นโยบายดานสิทธิมนุษยชน 

� บริษัทสนับสนุนการคุมครองสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท 

ตามหลักสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  

- บริษัทสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคล ใหการยอมรับและเคารพ

สิทธิเสรีภาพอันควรของผูอ่ืน โดยคํานึงถึง ศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชน ใน

สังคมประชาธิปไตยภายใตกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย 

- บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูมีสวนไดเสีย โดยไมเลือกปฏิบัติแกบุคคลใดๆ ดวย

เรื่องเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม ความสมบูรณของรางกาย ความเช่ือทาง

วัฒนธรรม หรือ ความเช่ือทางการเมือง ภายใตกฎหมายและมาตรฐานสากลดานการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน 

- บริษัทเคารพตอสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการไดรับคาตอบแทนการทํางาน สวัสดิการ 

และการประเมินผลงานท่ีเปนธรรม สิทธิการลาหยุดงานเพื่อทําภารกิจท่ีจําเปน หรือเพื่อ

พักผอนเปนครั้งคราวโดยไดรับคาจางตามกฎหมายแรงงาน รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับการคุมครองแรงงาน 

- บริษัทสนับสนุนและจัดใหมีความปลอดภัยในสถานประกอบการท้ังในดานสุขอนามัย 

อาคารสถานท่ี และการดูแลรักษาความสะอาดของสภาพแวดลอม 

- บริษัทสนับสนุนการมีสิทธิในหลักประกันทางสังคมท่ีรัฐจัดใหแกประชาชน 
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� กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล เสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก ตลอดจนศักด์ิศรีของความเปนมนุษยซ่ึงกันและกัน ภายใตกรอบของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

� บริษัทบริหารงานดวยความจริงใจ และรับผิดชอบดูแลลูกคาใหไดรับสิทธิความคุมครอง และสิทธิ

ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย อยางเปนธรรม และจัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียนเพื่อแกไขเรื่องรองเรียนดวยความ

ยุติธรรม 

11.   นโยบายตอตานการทุจริต 

  บริษัทจะตอตานการทุจริต และไมยอมรับการใหหรือการรับของขวัญ สินบน หรือ ผลประโยชนอ่ืน

ใด ท่ีมีเจตนาจูงใจใหเกิดการดําเนินการ หรือเกิดการกระทําการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมาย 

  บริษัทตองมีจรรยาบรรณและมีความมุงมั่นในการปองกันมิใหเกิดการทุจริต รวมถึงมีหนาท่ีในการ

กําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อการตอตานการทุจริต อีกท้ังตองมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทไดกําหนดไว

อยางสม่ําเสมอ 

  ผูบริหารและพนักงานของบริษัทมีหนาท่ีปองกันและดูแลไมใหเกิดการทุจริต หากพบการทุจริตหรือ

พบเหตุท่ีสอไปในทางทุจริต ใหแจงตอผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

12.   นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน  

  การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

  บริษัทมีหนาท่ีและจรรยาบรรณในการกําหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และมุงมั่นในการปองกันมิให

บริษัทเปนแหลงฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของและแนวทางปฏิบัติท่ีสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก

เงินกําหนดขึ้นอยางเครงครัด 

  บริษัทกําหนดนโยบายลําดับรองและมาตรการตางๆ เพื่อรองรับนโยบายขางตน อันไดแกนโยบาย

การรับลูกคา นโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคา แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา รวมท้ังการกํากับดูแลใหบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติตามนโยบายมาตรการ และแนวทาง

ปฏิบัติดังกลาว อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

นโยบายการรับลูกคา 

บริษัทมีหนาท่ีตองจัดใหลูกคาแสดงตน ดําเนินการตรวจสอบพิสูจนทราบและระบุตัวตนของลูกคา

กอนพิจารณาอนุมัติรับลูกคา ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคา 

บริษัทมีหนาท่ีบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคา กอนพิจารณาอนุมัติรับลูกคาตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 

บริษัทมีหนาท่ีตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จนกวาจะ

ยุติความสัมพันธกับลูกคาตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

การกํากับดูแลใหบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติตามนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอก

เงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของบริษัท 

(1) บริษัทกําหนดใหผูบริหารทุกระดับ พนักงาน ตัวแทน รวมท้ัง นายหนาของบริษัท ปฏิบัติตาม

นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายโดยเครงครัด 



 

สวนที่ 1 หนาที่ 5 

(2) บริษัทกําหนดใหมีผูบริหารท่ีมีอํานาจทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเปนผูติดตอประสานงานกับสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

(3) บริษัทกําหนดมาตรการการควบคุมความเส่ียงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชบริการตางๆ ของบริษัท 

(4) บริษัทสนับสนุนและสงเสริมให คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตัวแทน รวมท้ัง นายหนา

ของบริษัท มีความรูความเขาใจดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) บริษัทกําหนดใหมี คําส่ัง ระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับนโยบายดานการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(6) ผูบริหารทุกระดับ พนักงาน ตัวแทน รวมท้ัง นายหนาของบริษัท ตองปฏิบัติตามนโยบาย และ

ระเบียบวิธีปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายโดยเครงครัด 

 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

 รางวัลแหงความภูมิใจ 

- บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล “Thailand’s Corporate Brand Rising Star 2013” 

ซ่ึงเปนรางวัลท่ีมอบใหแก บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีมีอัตราการเติบโตของมูลคาแบรนดองคกรสูงสุดใน

หมวดการเงิน จากการทําวิจัยเรื่อง การประเมินคาและจัดอันดับแบรนดองคกรในไทย โดยคณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การศึกษาดังกลาววัดมูลคาแบรนดองคกรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 8 หมวดอุตสาหกรรม โดยนําขอมูลจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 

3 ปจํานวน 492 องคกร เปรียบเทียบตัวเลขการเติบโตท้ังในสวนของการบัญชี การเงิน และการตลาด ครอบคลุมถึง

มูลคาสินทรัพย มูลคาหุน และยอดขาย ท่ีมีการเติบโตตอเนื่อง ซ่ึงบริษัทมีการเติบโต 34.95% มีมูลคาแบรนดองคกร 

35,210 ลานบาท ซ่ึงถือวามีพัฒนาการของมูลคาแบรนดองคกรท่ีเติบโตแบบกาวกระโดด จากการท่ีบริษัทให

ความสําคัญกับการพัฒนาองคกร พรอมๆกับการบริหารการเงิน การใหบริการลูกคา การพัฒนาผลิตภัณฑ และการ

เสริมสรางความเช่ือถือในแบรนด 

- บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (Annual General Meeting, AGM) ประจําป 

2556 ในระดับ “ดีเย่ียม” เปนปท่ี 3 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

- บริษัทไดรับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance rating, 

CG rating) ป 2556 ในระดับ “ 4 ดาว” เพิ่มขึ้นจากปกอนท่ีไดในระดับ 3 ดาว ซ่ึงเปนโครงการท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพยฯ เปนผูดําเนินการ โดยมีบริษัท ไทยเรทต้ิงแอนดอินฟอรเมช่ันเซอรวิส จํากัด (TRIS)  ทําหนาท่ี

เปนผูจัดอันดับ  
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การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหแข็งแกรง  

       -  ดานการส่ือสาร สรางการรับรูและความเช่ือมั่นในแบรนด 

ในป 2556 บริษัทไดเพิ่มการรับรูของแบรนดเพื่อเขาถึงกลุมคนเพิ่มมากขึ้น ดวยการเพิ่มงบประมาณในการใช

ส่ือและโฆษณาตางๆ หลายประเภท ดังนี้ 

• โฆษณาผานทีวี วิทยุ เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ นิตยสาร 

• ส่ือ outdoor ตางๆ เชน Billboard รมสนาม เตนท ปาย 

• การออกบูธในงานตางๆ 

         -  ดานระบบการดําเนินงานและการจัดการ 

บริษัทมุงมั่นตอการสรางสรรคงานบริการภายใตระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 

ในดานการดําเนินงานกรมธรรมสามัญสายประกันชีวิต ฝายประกันกลุม และสํานักงานสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

การบริการกระจายสูสาขาท่ัวทุกภูมิภาคแบบครบวงจร โดยในป 2556 บริษัทไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 

9001:2008 เพิ่มอีก 11 สาขา รวมเปน 42 สาขาจากท้ังหมด 75 สาขา และในอนาคตบริษัทมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มระดับ

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพใหกระจายสูสาขาอยางตอเนื่องตอไป 

 นอกจากนี้บริษัทยังมีหนวยงานปฏิบัติการนายหนาหนวยลงทุน ซ่ึงสนับสนุนการซ้ือและขายหนวยลงทุน

ใหกับตัวแทนของบริษัทเพื่อเปนท่ีปรึกษาและนําเสนอในการวางแผนการเงินอยางครบวงจร 

- ดานชองทางการจัดจําหนาย 

บริษัทไดพัฒนาชองทางการขายตรงผาน Tele marketing โดยไดเริ่มจําหนายผานชองทางนี้เมื่อ มิถุนายน 

2556 เพื่อสามารถเขาถึงกลุมลูกคาใหมไดมากขึ้น โดยเริ่มจากฐานลูกคาจากชองทางการขายเดิมท่ีมีอยู เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาชองทางนี้ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในปตอๆ ไป  

- ดานการบริการ 

บริษัทไดจัดต้ัง Service Center ท่ีสํานักงานใหญ โดยการใหบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) แก

ลูกคาและตัวแทน ซ่ึงจะสามารถเปดทําการไดในเดือนมกราคม 2557 

นอกจากนี้ 

- ดานการพัฒนาคุณภาพตัวแทนและการสรางทีมท่ีปรึกษาทางการเงิน  

ในป 2556 บริษัทมีตัวแทนท่ีไดรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ (TNQA) ท้ังส้ิน 599 คน จากท้ัง

ธุรกิจ 3,117 คน เปนอันดับท่ี 3 ของธุรกิจ และ มีท่ีปรึกษาการวางแผนทางการเงินท่ีผานการอบรมจากสถาบันช้ันนํา

และไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต) จํานวน 482 คน ซ่ึงการมุงมั่น

พัฒนาดังกลาวเพื่อสนับสนุนภารกิจของบริษัทในการท่ีจะเปนผูนําทางการเงินในการสรางความมั่นคงใหประชาชนทุก

กลุมและใหคําแนะนําดานการวางแผนการเงินไดอยางครบวงจร 

 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

บริษัทมิไดมีการดําเนินธุรกิจผานบริษัทยอย หรือบริษัทรวม 

 

1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 

การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิไดมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจอ่ืนของผูถือหุนรายใหญ 

อยางมีนัยสําคัญ 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ 

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจประกันชีวิต โดยเบ้ียประกันภัยรับสวนหนึ่งจะถูกกันไวเปนเงินสํารองประกันชีวิต 

โดยมีการดําเนินการบริหารเงินสํารองประกันชีวิตสวนนี้โดยนําไปลงทุน 

ภายใตพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2551ปจจุบัน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลัก คือ การประกันชีวิต การประกันชีวิต

เปนวิธีการท่ีบุคคลกลุมหนึ่งรวมกันเฉล่ียภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสีย

รายไดในยามชรา โดยท่ีเมื่อบุคคลใดตองประสบกับภัยเหลานั้น ก็ไดรับเงินเฉล่ียชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน

แกตนเองและครอบครัว โดยบริษัททําหนาท่ีนําเงินดังกลาวไปจายใหแกผูประสบภัยหรือผูรับผลประโยชน  

ในอดีตบริษัทเริ่มประกอบการธุรกิจประกันชีวิตโดยเนนกรมธรรมประกันชีวิตสามัญประเภทคุมครองตลอดชีวิต 

ปจจุบันบริษัทไดทําการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและกอใหเกิดประโยชนกับ

ลูกคาสูงสุด โดยหลักแลวการทําประกันชีวิตจะใหผลประโยชนกับผูเอาประกันในสองรูปแบบหลัก คือ ผลประโยชน

ทางดานความคุมครอง และผลประโยชนทางดานการออมทรัพย ผูเอาประกันไดรับประโยชนทางดานความคุมครอง

โดยบริษัทประกันจะชําระเงินคุมครองใหกับผูรับประโยชน หากผูเอาประกันเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต 

สําหรับประโยชนทางดานการออมทรัพย ผูเอาประกันจะไดรับเงินผลประโยชนในระหวางระยะเวลาของสัญญา

ประกันภัย  

2.1.1 ประเภทการประกันชีวิต  

 ปจจุบันบริษัทมีแบบประกันท่ีสามารถเสนอใหกับลูกคามากกวา 50 แบบ แบงตามประเภทการประกันได

ดังตอไปนี้ 

2.1.1.1 ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance) 

เปนการประกันชีวิตรายบุคคลท่ีจํานวนเงินเอาประกันภัยขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระเบ้ียของแตละ

บุคคล ความคุมครองและระยะเวลาในการชําระเบ้ียขึ้นอยูกับแบบของการประกันแตละแบบ เชน 5 ป  10 ป  15 ป หรือ

จนผูทําประกันมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่งท่ีกําหนดไว โดยอาจมีงวดการชําระเบ้ียประกันภัยเปนรายป  ราย 6 เดือน  ราย 

3 เดือนหรือรายเดือน การทําประกันชีวิตประเภทนี้ผูเอาประกันจะไดรับผลประโยชนหลักคือความคุมครองและการออม

ทรัพย โดยประกันชีวิตสามัญแบบตางๆ จะมีสัดสวนผลประโยชนของความคุมครองและการออมทรัพยตางกันออกไป 

ประกันชีวิตสามัญมีลักษณะแบบประกันดังนี้ 

(1) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) 

                     หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีกําหนดเงื่อนไขการจายเงินเอาประกันใหกับผูรับผลประโยชนเมื่อผูทํา

ประกันเสียชีวิตหรือ จายเงินเอาประกันใหแกผูเอาประกันในกรณีท่ีผูเอาประกันมีชีวิตอยูในวันท่ีกรมธรรมครบกําหนด

สัญญา ซ่ึงโดยท่ัวไป    จะกําหนดวันครบอายุสัญญาเมื่อผูเอาประกันมีอายุครบ 90 หรือ 99 ป และเปนแบบประกันชีวิต

สามัญท่ีเนนผลประโยชนดานความคุมครองและไดรับความนิยมมากประเภทหนึ่ง โดยท่ัวไปแบบประกันแบบตลอดชีพ 

จะกําหนดการชําระเบ้ียตลอดชีพ แตบางแบบอาจจะลดระยะเวลาชําระเบ้ียลงเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของ

ลูกคา เชน ชําระเบ้ีย 15 ป 20 ป หรือ จนถึงอายุ 60 ป  

(2) แบบช่ัวระยะเวลา (Term Insurance) 

                      หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีกําหนดเงื่อนไขการจายเงินเอาประกันใหแกผูรับประโยชนในชวงระยะเวลา

หนึ่งๆ เมื่อผูทําประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย โดยท่ัวไปมีระยะเวลาคุมครอง 

หรืออายุกรมธรรม 5 ป ถึง 15 ป แบบประกันลักษณะนี้มีจุดเดนท่ีอัตราเบ้ียประกันภัยตํ่า  
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(3) แบบสะสมทรัพย (Endowment Insurance) 

                     หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีกําหนดเงื่อนไขการจายเงินเอาประกันใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูทําประกัน

เสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในกรมธรรม หรือจายเงินเอาประกันภัยใหกับผูทําประกันภัย เมื่อผูทําประกันภัยมีชีวิต

อยูจนครบสัญญาประกันภัย ซ่ึงอาจมีทางเลือกการชําระเบ้ียหลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชนใน

ระหวางระยะเวลาของสัญญาประกันภัย ทําใหแบบประกันนี้เปนแบบประกันชีวิตสามัญท่ีเพิ่มผลประโยชนดานการออม

ทรัพย 

(4) แบบบํานาญ (Pension) 

                      การประกันชีวิตแบบเงินไดประจํา เหมาะสําหรับผูท่ีคาดวาจะยังชีพ และมีอายุยืนยาว เปนการประกัน

ชีวิตเพื่อคุมครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการสูญเสียรายไดเมื่อมีอายุมากขึ้นหรือเมื่อพนวัยทํางาน 

บริษัทประกันชีวิต จะจายเงินจํานวนหนึ่งเทากันอยางสม่ําเสมอใหแกผูเอาประกันชีวิตทุกเดือนหรือทุกป นับแตผูเอา

ประกันชีวิตเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ป หรือ 60 ป เปนตน แลวแตเงื่อนไขในกรมธรรมประกันชีวิตท่ีกําหนดไว 

สําหรับระยะเวลาการจายเงินขึ้นอยูกับความตองการของผูเอาประกันชีวิตท่ีจะเลือกซ้ือ 

(5) สัญญาเพิ่มเติม (Rider) 

                     สัญญาเพิ่มเติมเปนสัญญาท่ีบริษัทประกันชีวิตทําใหกับผูท่ีมีกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท เพื่อให

ความคุมครองเพิ่มเติมจากกรมธรรมหลักท่ีผูเอาประกันไดทํากับบริษัทแลว บริษัทมีสัญญาเพิ่มเติมใหผูเอาประกันเลือก 

2 ประเภทหลัก ๆ คือ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (Personal Accident; PA) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ซ่ึงสัญญา

เพิ่มเติมอุบัติเหตุใหความคุมครองการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพให

ความคุมครองเก่ียวกับการชดเชยคารักษาพยาบาล ท่ีเกิดขึ้น ไมวาจะเกิดจากการเจ็บปวยหรือจากอุบัติเหตุ  

2.1.1.2 การประกันชีวิตกลุม (Group Life Insurance) 

                ประกันกลุมเปนการประกันชีวิตท่ีกรมธรรมหนึ่งจะมีผูเอาประกันชีวิตรวมกันต้ังแต 5 คนขึ้นไป สวนมากจะ

เปนกลุมของพนักงานบริษัท ซ่ึงเปนสวัสดิการท่ีบริษัทหางราน และองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐบาล และเอกชนจัดใหกับ

ลูกจางหรือสมาชิก โดยมีหลักการพิจารณาความเส่ียงของบุคคลในกลุมท้ังหมดดวยอัตราเฉล่ีย ไมวาจะเปน อายุ เพศ 

หนาท่ีการงาน หรือจํานวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคํานวณออกมาเปนอัตราเบ้ียประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช

กับบุคคลทุกคนในกลุมนั้น และเนื่องจากประกันกลุมมีคาใชจายในการรับประกันหลาย ๆ อยางต่ําลง จึงเปนผลดีและมี

สวนทําใหเบ้ียประกันภัยรวมโดยสวนใหญ ต่ํากวาการประกันชีวิตรายบุคคล โดยปกติกรมธรรมประกันชีวิตกลุมจะเปน

สัญญาปตอป ซ่ึงตองเก็บเบ้ียทุกป ยกเวนกรมธรรมท่ีออกแบบพิเศษซ่ึงอาจชําระเบ้ียเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลา

คุมครองก็ได 

 

2.1.1.3 แบบคุมครองสินเช่ือ    

                 หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีคุมครองการเสียชีวิต หรือ คุมครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ดวยจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีลดลงรายงวด   
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สัดสวนผลผลิตแยกตามกลุมธุรกิจ 

สัดสวนผลผลิตรายใหม หรือเบ้ียประกันรับปแรก ของบริษัท ประจําป 2554 - 2556 แบงตามประเภทการ

ประกันไดดังตอไปนี้ 

ประเภทการประกัน 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

สามัญ -  ชําระเบ้ียครั้งเดียว 101.95 1.23 2,425.46 27.66 1,881.85 17.86 

สามัญ 6,600.65 79.73 4,628.16 52.79 6,534.10 62.02 

      ตลอดชีพ 498.51 6.02 661.09 7.54 579.48 5.50 

      ช่ัวระยะเวลา 1.55 0.02 11.33 0.13 42.41 0.40 

      สะสมทรัพย 5,846.56 70.62 3,688.02 42.07 5,686.54 53.98 

     สัญญาเพ่ิมเติม 254.04 3.07 267.72 3.05     225.67 2.14 

ประกันกลุม 1,575.82 19.04 1,713.77 19.55 2,118.74 20.11 

ผลผลิตรวมทั้งส้ิน 8,278.43 100.00 8,767.39 100.00 10,534.69 100.00 

หมายเหตุ:  เบ้ียประกันรับปแรก หักเบ้ียประกันสงคืนใหกับผูเอาประกันที่ยกเลิกกรมธรรม 

 

ป 2554 เบ้ียรับปแรกของบริษัททุกประเภทธุรกิจ มีจํานวนท้ังส้ิน 8,278.43 ลานบาท เติบโตลดลงรอยละ 

9.11 ป 2555 มี จํานวนท้ังส้ิน 8,767.39 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 5.91 และ ป 2556 มี จํานวนท้ังส้ิน  

10,534.69  ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.16 โดยผลผลิตในแตละประเภทการประกัน เปนดังนี้ 

• ผลผลิตประเภทสามัญ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท ป 2554 มีเบ้ียรับปแรก 6,600.65 ลานบาท คิด

เปนอัตราสวนรอยละ 79.73 ของผลผลิตทุกประเภท และมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงรอยละ 11.48 สําหรับป 2555 มี

เบ้ียรับปแรก 4,628.16 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 52.79 ของผลผลิตทุกประเภท ลดลงรอยละ 29.88 และป 

2556 มีเบ้ียรับปแรก 6,534.10 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 62.02 ของผลผลิตทุกประเภท เพิ่มขึ้นรอยละ 41.18 

• เบ้ียรับปแรกของแบบประกันชีวิตตลอดชีพในป 2554 มีจํานวนท้ังส้ิน 498.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป

กอน รอยละ 29.80  สําหรับป 2555 มีจํานวนท้ังส้ิน 661.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 32.61 และป 2556 มี

จํานวนท้ังส้ิน 579.48 ลานบาท ลดลงจากปกอน รอยละ 12.35 

• ระหวางผลผลิตของแบบประกันตางๆ ในประกันชีวิตประเภทสามัญนั้น การประกันแบบสะสมทรัพยมีอัตรา

เติบโตสูงท่ีสุด และมีสัดสวนสูงสุด โดยในป 2554 มีเบ้ียประกันภัยปแรก ถึง 5,846.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.62 

ของเบ้ียประกันรับปแรกรวม ลดลงรอยละ 14.43 สําหรับป 2555 มีเบ้ียประกันภัยปแรก ถึง 3,688.02 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 42.07 ของเบ้ียประกันรับปแรกรวม ลดลงรอยละ 36.92 และป 2556 มีเบ้ียประกันภัยปแรก ถึง 5,686.54 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 53.98 ของเบ้ียประกันรับปแรกรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 54.19 

• ในสวนสัญญาเพิ่มเติม ป 2554 มีจํานวนเบ้ียประกันรับปแรก 254.04 ลานบาท เพิ่มจากปกอน รอยละ 

6.52  ป 2555 มีจํานวนเบ้ียประกันรับปแรก 267.72 ลานบาท เพิ่มจากปกอน รอยละ 5.39 และป 2556 มีจํานวนเบ้ีย

ประกันรับปแรก 225.67 ลานบาท ลดลงจากปกอน รอยละ 15.71 

• ประกันกลุม ป 2554 มีสัดสวนในผลผลิตรวมท้ังส้ินรอยละ 19.04 ดวยเบ้ียรับปแรกรวม 1,575.82 ลาน

บาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 4.55  สําหรับป 2555 มีสัดสวนในผลผลิตรวมท้ังส้ินรอยละ 19.55 ดวยเบ้ียรับป

แรกรวม 1,713.77 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 8.75 และ ป 2556 มีสัดสวนในผลผลิตรวมท้ังส้ินรอยละ 

20.11 ดวยเบ้ียรับปแรกรวม 2,118.74 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 23.63 
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สัดสวนเบ้ียประกันรับปตอไป และเบ้ียประกันรับรวมของบริษัท ประจําป 2554 - ป 2556 แบงตามประเภทการ

ประกันไดดังนี้ 

เบี้ยประกันรับปตอไปและเบี้ยประกันรับรวม 

ประเภทการประกัน 

ป 2554 ป 2555 

เบี้ยรับปตอไป เบี้ยรวม เบี้ยรับปตอไป เบี้ยรวม 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

เบ้ียชําระครั้งเดียว-สามัญ - - 101.95 0.32 - - 2,425.46 7.00 

สามัญ 22,569.92 96.96 29,170.57 92.44 25,139.66 97.17 29,767.82 85.93 

      ตลอดชีพ 1,538.48 6.61 2,036.98 6.46 1,887.07 7.29 2,548.17 7.36 

     ช่ัวระยะเวลา 53.64 0.23 55.19 0.17 38.79 0.15 50.12 0.14 

     สะสมทรัพย 19,492.50 83.74 25,339.07 80.30 21,601.52 83.49 25,289.54 73.01 

     สัญญาเพ่ิมเติม 1,485.30 6.38 1,739.34 5.51 1,612.27 6.23 1,879.99 5.43 

ประกันกลุม 707.82 3.04 2,283.65 7.24 733.15 2.83 2,446.93 7.06 

ผลผลิตรวมทั้งส้ิน 23,277.74 100.00 31,556.17 100.00 25,872.81 100.00 34,640.20 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  เบ้ียประกันรับปตอไปและเบ้ียรับรวม หักเบ้ียประกันสงคืนใหกับผูเอาประกันที่ยกเลิกกรมธรรม 

สําหรับเบ้ียประกันภัยรับปตอไปและเบ้ียประกันรับรวมของบริษัทในป 2554 บริษัทมีเบ้ียประกันรับปตอไป

ท้ังส้ิน 23,277.74 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น รอยละ 34.99  และเบ้ียรับรวม ท้ังส้ิน 31,556.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 

19.75  

สําหรับในป 2555 บริษัทมีเบ้ียประกันรับปตอไปท้ังส้ิน 25,872.81 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น รอยละ 11.15 

และเบ้ียรับรวม ท้ังส้ิน 34,640.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.77 

สําหรับในป 2556 บริษัทมีเบ้ียประกันรับปตอไปท้ังส้ิน 28,544.50 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น รอยละ 10.33  

และเบ้ียรับรวม ท้ังส้ิน 39,079.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.81 โดยสามารถพิจารณาแยกตามประเภทการประกันได

ดังนี้ 

• ผลผลิตประเภทสามัญ ในป 2554 มีเบ้ียปตอไปท้ังส้ิน 22,569.92 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอน

รอยละ 35.97 และมีอัตราคงอยูของกรมธรรม (Persistency rate)1 สูงถึงรอยละ 94 ซ่ึงเปนอัตราท่ีสูงกวาอัตราความ

ย่ังยืนของกรมธรรมโดยรวมของอุตสาหกรรมท่ี รอยละ 88 ในปเดียวกัน  สําหรับในป 2555 มีเบ้ียปตอไปท้ังส้ิน 

25,139.66 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 11.39 และมีอัตราคงอยูของกรมธรรม  รอยละ 86 ซ่ึงเปนอัตราท่ี

ประเภทการประกัน 

ป 2556 

เบี้ยรับปตอไป เบี้ยรวม 

จํานวนเงิน (ลาน

บาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

เบ้ียชําระครั้งเดียว-สามัญ - - 1,881.85 4.82 

สามัญ 27,738.24 97.18 34,272.34 87.70 

     ตลอดชีพ 2,402.57 8.42 2,982.05 7.63 

     ช่ัวระยะเวลา 25.33 0.09 67.74 0.17 

     สะสมทรัพย 23,597.43 82.67 29,283.97 74.93 

     สัญญาเพ่ิมเติม 1,712.92 6.00 1,938.58 4.96 

ประกันกลุม 806.25 2.82 2,924.99 7.48 

ผลผลิตรวมทั้งส้ิน 
28,544.50 100.00 39,079.19 

100.0

0 
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ตํ่ากวาอัตราความย่ังยืนของกรมธรรมโดยรวมของอุตสาหกรรมท่ี รอยละ 88  ในป 2556 มีเบ้ียปตอไปท้ังส้ิน 

27,738.24 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 10.34 และมีอัตราคงอยูของกรมธรรม รอยละ 86 ซ่ึงเปนอัตราท่ี

ตํ่ากวาอัตราความย่ังยืนของกรมธรรมโดยรวมของอุตสาหกรรมท่ี รอยละ 88 สําหรับเบ้ียรับรวม  ในป 2554 มีจํานวน

ท้ังส้ิน 29,170.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 21.26 ในป 2555 มีจํานวนท้ังส้ิน 29,767.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 

2.05 และในป 2556 มีจํานวนท้ังส้ิน 34,272.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15.13 

• ประกันกลุม ในป 2554 มีเบ้ียรับปตอไป 707.82 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.84 และมีเบ้ียรับรวม 

2,283.65 ลานบาท ขยายตัวจากปกอน รอยละ 6.14 สําหรับในป 2555 มีเบ้ียรับปตอไป 733.15 ลานบาท เติบโต

เพิ่มขึ้นรอยละ 3.58  และมีเบ้ียรับรวม 2,446.93 ลานบาท ขยายตัวจากปกอน รอยละ 7.15 และสําหรับในป 2556 มี

เบ้ียรับปตอไป 806.25 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.97  และมีเบ้ียรับรวม 2,924.99 ลานบาท ขยายตัวจากปกอน 

รอยละ 19.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การตลาดและการแขงขัน  

นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑและบริการ 

ในป 2556 บริษัทยังคงดําเนินนโยบายตอเนื่องจากป 2555  ในดานผลิตภัณฑและบริการท่ีสงเสริมการวางแผน

การเงินอยางรอบดานใหกับประชาชนท่ัวไป  โดยมีกลยุทธหลักในป 2556 ดังนี้ 

(1) กลยุทธการแขงขัน 

• ดานผลิตภัณฑ 

บริษัทมีนโยบายผลิตภัณฑท่ีเสริมสรางความมั่งค่ังและมั่นคงทางการเงินใหกับประชาชนทุกกลุม   

ประกอบดวย ผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมท้ังการออมและความคุมครอง  ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความหลากหลายต้ังแต

ผลิตภัณฑเพื่อการคุมครองชีวิตระยะยาว (Whole Life) หรือประเภทคุมครองท่ีมีระยะเวลา (Term) ผลิตภัณฑประเภท

บํานาญ (Pension) ไปจนถึง ผลิตภัณฑเพื่อการสะสมทรัพย (Endowment)ท่ีสรางผลตอบแทนท่ีดี  และสินเช่ือธุรกิจ  

ผลิตภัณฑแตละประเภทมีการพัฒนาในเรื่องของระยะเวลาคุมครองและการชําระเบ้ียประกันเพื่อใหผูบริโภคทุกกลุม

สามารถเลือกผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับการวางแผนการเงินในแตละชวงชีวิตในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมของบริษัทฯ 

จะคํานึงถึงความตองการของลูกคา  และความย่ังยืนของธุรกิจในระยะยาว 

 

 

 
1 อัตราความคงอยูของกรมธรรม (Persistency rate) คํานวณจากเบ้ียประกันรับปตอของปปจจุบันหารดวยเบ้ียรับรวม

ของปกอนหนาหักดวยเบ้ียประกันรับครั้งเดียวของปกอนหนา 
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• ดานบริการ  

บริษัทใหความสําคัญในการบริการแตละชองทาง ท้ังชองทางธนาคาร ชองทางตัวแทน และชองทาง 

ขายตรงในชองทางตัวแทน บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเพิ่มจํานวนเพื่อใหเขาถึงประชาชนทุกกลุม และการพัฒนา

คุณภาพทีมงานท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีความเช่ียวชาญและไดรับใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหมากเพียงพอ เพื่อชวยเผยแพรแนวคิดการวางแผนการเงินรอบดานและ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในการวางแผนการเงินท่ีมากขึ้น  

บริษัทยังคงนโยบายการสรางและพัฒนาทีมท่ีปรึกษาประกันชีวิต ท่ีมีความรูและมีประสิทธิภาพใน 

การใหบริการลูกคาอยางตอเนื่อง  โดยสนับสนุนใหทีมท่ีปรึกษาประกันชีวิตมีความสามารถในระดับตัวแทนคุณภาพ

ดีเดนแหงชาติ (TNQA)  

• ดานความรวมมือกับคูคาและพันธมิตรทางธุรกิจ 

  บริษัทไดสานตอความรวมมือกับธนาคารท่ีเปนพันธมิตรและกําหนดเปาหมายรวมกันในการผลักดัน

ผลิตภัณฑทางการเงินและการใหบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา นําเสนอผาน

สาขาและสํานักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพท่ีมีอยูท่ัวประเทศกวา 1,000 แหง ท้ังในกลุมลูกคาเงินฝากและกลุมสินเช่ือ   

  นอกจากพันธมิตรหลักในดานชองทางจําหนาย บริษัทไดรวมมือกับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

รวมบัวหลวง จํากัด ในการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑเพื่อการลงทุน ตอบโจทยลูกคาท่ีตองการทางเลือกในการออม

เพื่อไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น และบริษัทกรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑประกันภัย

ทรัพยสิน   

• ดานการส่ือสารการตลาดและกิจกรรมเพ่ือสรางสัมพันธกับลูกคา 

บริษัทใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานการส่ือสารการตลาดอยางครบวงจร เพื่อสรางการรับรู 

และเขาถึงความตองการท่ีแทจริงของลูกคา โดยมีจุดยืนท่ีชัดเจนในการเปนผูนําในการสรางความมั่นคงทางการเงิน

ใหกับประชาชนทุกกลุม ในปนี้บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร สรางการรับรู/จดจําใน      

แบรนด เผยแพรแนวคิดดานการวางแผนการเงินใหกับลูกคาและประชาชนท่ัวไป ผานส่ือตางๆ จัดสัมมนาใหความรูดาน

การวางแผนการเงิน และกิจกรรมทดลองวางแผนการเงินดวยตนเอง เพื่อใหลูกคาไดสัมผัสประสบการณจริงและมี

ทัศนคติท่ีดีตอการประกันชีวิต 

(2) การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

โครงสรางเบี้ยประกันภัยรับ จําแนกตามชองทางจําหนาย ป 2554 

ชองทางการจําหนาย 

*เบี้ยปแรก เบี้ยรับปตอไป เบี้ยรวม 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

ตัวแทน 1,315.45 15.89 9,677.15 41.57 10,992.59 34.84 

ผานชองทางธนาคาร 6,706.42 81.01 12,807.13 55.02 19,513.55 61.84 

ชองทางอื่น 256.56 3.10 793.46 3.41 1,050.02 3.33 

ผลผลิตรวมทั้งส้ิน 8,278.43 100.00 23,277.74 100.00 31,556.17 100.00 

 

โครงสรางเบี้ยประกันภัยรับ จําแนกตามชองทางจําหนาย ป 2555 

ชองทางการจําหนาย 

*เบี้ยปแรก เบี้ยรับปตอไป เบี้ยรวม 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

ตัวแทน 1,600.06 18.25 10,436.54 40.34 12,036.59 34.75 

ผานชองทางธนาคาร 6,925.90 79.00 14,624.44 56.52 21,550.33 62.21 

ชองทางอื่น 241.44 2.75 811.84 3.14 1,053.28 3.04 

ผลผลิตรวมทั้งส้ิน 8,767.39 100.00 25,872.81 100.00 34,640.20 100.00 



 

สวนที่ 1 หนาที่ 13 

โครงสรางเบี้ยประกันภัยรับ จําแนกตามชองทางจําหนาย ป 2556 

ชองทางการจําหนาย 

*เบี้ยปแรก เบี้ยรับปตอไป เบี้ยรวม 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

ตัวแทน 1,986.34 18.86 11,248.55 39.41 13,234.89 33.87 

ผานชองทางธนาคาร 8,305.63 78.84 16,416.72 57.51 24,722.34 63.26 

ชองทางอื่น 242.72 2.30 879.23 3.08 1,121.95 2.87 

ผลผลิตรวมทั้งส้ิน 10,534.69 100.00 28,544.50 100.00 39,079.19 100.00 

  หมายเหตุ : *เบ้ียปแรกรวมเบ้ียชําระครั้งเดียว 

 

เบ้ียประกันภัยรับรวมของบริษัทแยกตามชองทางจําหนายในป 2556 ประกอบดวยชองทางจําหนายหลัก 3 

ชองทาง ตามลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย โดยมีเบ้ียประกันภัยรับรวมจากชองทางธนาคารเปนชองทางหลัก ท่ีรอย

ละ 63.26 รองลงมาคือ ชองทางตัวแทนอยูท่ีรอยละ 33.87 และชองทางอ่ืนๆ อยูท่ีรอยละ 2.87 และมีนโยบายดาน

ชองทางจําหนายท่ีสําคัญ ดังนี้ 

• ดานชองทางจําหนายผานตัวแทน 

ภาพรวมธุรกิจ : เบี้ยรับรวม และเบี้ยปแรกรวมเบี้ยชําระครั้งเดียวชองทางจําหนายผานตัวแทน ป 2556 

บริษัท 

เบี้ยรับรวม 
เบี้ยปแรกรวม 

เบี้ยชําระคร้ังเดียว 

จํานวน 

(ลานบาท) 

สวนแบง

ตลาด 
%+/- 

จํานวน 

(ลานบาท) 

สวนแบง

ตลาด 
%+/- 

1. เอไอเอ 100,407 41.51 5.12 19,753 36.09 5.45 

2. ไทยประกันชีวิต 47,216 19.52 11.27 10,551 19.28 8.88 

3. เมืองไทยประกันชีวิต 17,069 7.06 14.20 5,578 10.19 25.32 

4. กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิต 15,143 6.26 25.15 4,374 7.99 18.25 

5. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต 14,068 5.82 3.49 2,409 4.40 0.85 

6. กรุงเทพประกันชีวิต 13,234 5.47 9.96 1,986 3.63 24.14 

7.ไทยสมุทรประกันชีวิต 13,087 5.41 -6.78 3,329 6.08 -17.64 

ธุรกิจ 241,871 100.00 7.66 54,729 100 6.34 

        ขอมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย เรียงอันดับตามเบ้ียรับรวม 

 

ในป 2556 บริษัทมีอัตราเติบโตท่ีสูงของเบ้ียปแรกรวมเบ้ียชําระครั้งเดียวจากชองทางจําหนายผานตัวแทน 

โดยเปนอัตราเติบโตท่ีสูงกวาธุรกิจคอนขางมาก  ทําใหบริษัทมีเบ้ียรับรวมขึ้นเปนอันดับท่ี 6 ของธุรกิจ โดยเกิดจาก

ความสําเร็จในการผลักดันกลยุทธการใหบริการวางแผนการเงินรอบดานอยางตอเนื่องจากป 2555   ซ่ึงเปนจุดเดนใน

การสรางความแตกตางและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท 

ในดานของทีมงาน บริษัทเพิ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาทีมท่ีปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้น ดวยหลักสูตรความรู

พื้นฐานเก่ียวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย เพื่อขึ้นทะเบียนผูขายหลักทรัพย (Single License)  ควบคู

ไปกับการพัฒนาคุณภาพตัวแทนเพื่อใหมีความเปนมืออาชีพอยางตอเนื่อง  ปจจุบันบริษัทมีท่ีปรึกษาทางการเงินมือ

อาชีพท่ีผานการอบรมจากสถาบันช้ันนําและไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) กวา 500 คน  และตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติอีก 599 คน เปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการเติบโต การสราง

กําไร และความย่ังยืนของบริษัทในอนาคต  

 

 

 



 

สวนที่ 1 หนาที่ 14 

• ดานชองทางจําหนายผานธนาคาร 

ภาพรวมธุรกิจ : เบี้ยรับรวม และเบี้ยปแรกรวมเบี้ยชําระครั้งเดียวชองทางจําหนายผานธนาคาร ป 2556 

บริษัท 

 

เบี้ยรับรวม 

เบี้ยปแรกรวม 

เบี้ยชําระคร้ังเดียว 

จํานวน 

(ลานบาท) 

สวนแบง

ตลาด 
%+/- 

จํานวน 

(ลานบาท) 

สวนแบง

ตลาด 
%+/- 

1. เมืองไทยประกันชีวิต 40,898 23.73 27.87 21,286 26.13 28.10 

2. ไทยพาณิชยประกันชีวิต 39,326 22.82 8.44 16,757 20.57 -2.19 

3. กรุงเทพประกันชีวิต 24,722 14.35 14.72 8,306 10.20 19.92 

4. กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิต 21,601 12.54 33.07 9,401 11.54 24.34 

5. พรูเด็นเชียลประกันชีวิต 8,134 4.72 132.55 5,415 6.65 185.69 

6. ไทยประกันชีวิต 7,147 4.15 23.09 3,973 4.88 -9.83 

7.เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต 6,712 3.90 27.93 2,866 3.52 26.24 

ธุรกิจ 172,323 100.00 19.95 81,468 100.00 15.09 

       ขอมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย เรียงอันดับตามเบ้ียรับรวม 

ในป 2556 บริษัทมีเบ้ียรับรวมในชองทางธนาคารเปนอันดับท่ี 3 ของธุรกิจ  บริษัทใหความสําคัญใน 

การสรางความรวมมืออยางเขมแข็งกับธนาคารในระดับนโยบาย รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติการและการสราง

สัมพันธภาพท่ีดีรวมกันในระดับปฏิบัติการอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีคูแขงขันสามารถดําเนินการไดยาก 

นอกเหนือจากความรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัทไดเสริมสรางความรูดานการประกันชีวิต 

และทักษะการขายใหม ๆ ใหกับบุคลากรของธนาคารเพื่อสามารถใหบริการลูกคาไดอยางเหมาะสม  ครบถวนตาม

รายละเอียดกรมธรรมท่ีนําเสนอตอลูกคา และถูกตองตามหลักเกณฑนายหนาประกันชีวิตตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  

รวมถึงสนับสนุนการใหบริการลูกคาและประสานงานภายในสาขาธนาคาร  โดยจัดสงทีมเจาหนาท่ีพัฒนาการตลาดเขา

ดูแลอํานวยความสะดวกในทุกสาขาธนาคารท่ัวประเทศดวย   

• ดานชองทางจําหนายอื่น ๆ 

บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มชองทางจัดจําหนายใหมท่ีมีศักยภาพใหมากขึ้น เพื่อปดชองวางทาง 

การตลาดและสรางโอกาสในการขยายฐานลูกคากลุมใหม บริษัทจึงเพิ่มชองทาง Tele marketing ในเดือนมิถุนายน 

2556 

 

(3) กลุมลูกคาเปาหมาย 

 บริษัทดําเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ การประกันชีวิตประเภทสามัญและกลุม  โดยมีลักษณะของกลุม

ลูกคาเปาหมาย ดังนี้ 

• ประกันชีวิตประเภทสามัญ  

  เปนประกันชีวิตรายบุคคลสําหรับผูมีรายไดและเงินออมท่ัวไป ท้ังในสวนของผลิตภัณฑสะสมทรัพยท่ี

เนนกลุมลูกคารายไดระดับปานกลางถึงระดับบน และผลิตภัณฑเพื่อการคุมครองท่ีเนนกลุมลูกคาทุกระดับท่ีตองการ

สรางหลักประกันเพื่อความมั่นคงใหกับชีวิตและธุรกิจ  โดยจัดจําหนายผานท้ังชองทางจําหนายผานตัวแทนและ

ชองทางจําหนายผานธนาคาร 

• ประกันชีวิตประเภทกลุม   

  เปนประกันชีวิตรายกลุมบุคคลสําหรับกลุมลูกคาท่ีเปนองคกรธุรกิจ อุตสาหกรรมตาง ๆ โดยบริษัทให

ความสําคัญกับการขยายตลาดในกลุมลูกคาท่ีสามารถสรางผลกําไร มีความเส่ียงตอภาระคาสินไหมตํ่า นอกจากนี้ยัง

เพิ่มนโยบายขยายตลาดสําหรับกลุมลูกคาสินเช่ือ ท่ีตองการความคุมครองภาระหนี้สินดังกลาว เชน สินเช่ือบาน สินเช่ือ

ธุรกิจและบัตรเครดิต เปนตน โดยเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถสรางผลกําไร และสรางความมั่นคงใหกับบริษัทไดในระยะ

ยาว 



 

สวนที่ 1 หนาที่ 15 

ภาวะตลาดและการแขงขัน 

(1) ภาพรวมธุรกิจ 

ภาพรวมธุรกิจ : เบี้ยรับรวม และเบี้ยปแรกรวมเบี้ยชําระครั้งเดียว ป 2556 

บริษัท 

เบี้ยรับรวม 
เบี้ยปแรกรวม 

เบี้ยชําระคร้ังเดียว 

จํานวน 

(ลานบาท) 

สวนแบง

ตลาด 
%+/- 

จํานวน 

(ลานบาท) 

สวนแบง

ตลาด 
%+/- 

1. เอไอเอ 110,568 24.99 7.32 26,873 18.12 14.17 

2. เมืองไทยประกันชีวิต 60,249 13.62 23.29 27,613 18.61 27.45 

3. ไทยประกันชีวิต 55,030 12.44 12.66 14,769 9.97 3.21 

4. ไทยพาณิชยประกันชีวิต 45,496 10.18 8.56 18,233 12.31 -2.4 

5. กรุงเทพประกันชีวิต 39,079 8.83 12.81 10,535 7.11 20.16 

6. กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิต 37,730 8.53 30.45 14,611 9.86 24.40 

7. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต 25,090 5.67 10.58 5,898 3.98 12.51 

ธุรกิจ 442,496 100.00 13.07 148,136 100.00 13.47 

         ขอมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย เรียงอันดับตามเบ้ียรับรวม 

 

ธุรกิจในภาพรวมยังมีอัตราเติบโตอยางตอเนื่องจากป 2555 ท่ีรอยละ 13.07 โดยบริษัทมีเบ้ียรับรวมอยูใน

อันดับเดิมคืออันดับท่ี 5 ของธุรกิจ ดวยอัตราการเติบโตท่ีใกลเคียงกับธุรกิจ ในดานของการขยายตลาดใหมบริษัทมีเบ้ีย

ปแรกรวมเบ้ียชําระครั้งเดียวอยูในอันดับเดิมคืออันดับท่ี 6 ของธุรกิจ ดวยอัตราการเติบโตรอยละ 20.16 สูงกวาอัตรา

เติบโตในปท่ีผานมา และสูงกวาการเติบโตของธุรกิจชองทางจําหนายผานธนาคารยังเปนชองทางหลักท่ีชวยขยาย

ตลาดไดอยางรวดเร็ว จากการมีฐานลูกคาท่ีมีศักยภาพทางการเงิน และสาขาธนาคารท่ีมีอยูมากทําใหลูกคาสามารถ

เขาใชบริการไดสะดวก สงผลใหบริษัทประกันชีวิตท่ีมีชองทางจําหนายผานธนาคารเปนหลัก เชน เมืองไทยประกันชีวิต 

กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิต และกรุงเทพประกันชีวิต มีอัตราการเติบโตของเบ้ียรับปแรกรวมเบ้ียชําระครั้งเดียวในระดับ

ท่ีสูงกวาธุรกิจคอนขางมาก   

สําหรับธุรกิจสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องจากปจจัยหลัก คือ อัตราการถือครองกรมธรรมของประเทศซ่ึง

ยังอยูในระดับตํ่า นโยบายจากภาครัฐท่ีใหการสนับสนุนการประกันชีวิตท้ังในดานความรู การลดหยอนภาษี และการ

เขาถึงประกันชีวิตของประชาชนทุกระดับดวยประกันชีวิตไมโครอินชัวรันส การขยายตัวของสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยและ

รถยนต ตลอดจนการรับส่ือของผูบริโภคในดานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถรับรูทางเลือกการออมดวย

ผลิตภัณฑประกันชีวิต และใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการสรางความมั่งค่ังและความมั่นคงใหกับชีวิตไดมากขึ้น 

 

(2) ภาวะการแขงขันและกลยุทธ 

ธุรกิจประกันชีวิตมีการแขงขันท่ีสูงขึ้นทุกป โดยเฉพาะในชองทางจําหนายผานธนาคารท่ีเริ่มต้ังแตป  

2548 เปนตนมา เนื่องจากเปนฐานตลาดขนาดใหญท่ีมีเงินออมและมีกําลังซ้ือ รูปแบบการแขงขันหลักท่ีใชแบงได ดังนี้ 

• ดานชองทางจําหนาย 

ชองทางตัวแทน : การเพิ่มศักยภาพตัวแทนใหมีความรูในดานการวางแผนการเงิน และการสรางตัวแทนคุณภาพ 

ชองทางธนาคาร : ขยายความรวมมือกับพันธมิตรรายใหม และการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีตรงกับกลุมลูกคา 

ชองทางขายตรง : เพิ่มชองทางขายตรง ท้ังการขายผานโทรศัพท เคเบ้ิลทีวี และอินเตอรเน็ต 

• ดานการสรางภาพลักษณ มีการใชส่ือท้ังภาพยนตรโฆษณา การประชาสัมพันธและจัดกิจกรรม 

การตลาดรวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม 
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• ดานผลิตภัณฑ ท่ีไดรับความนิยมหลัก คือ ผลิตภัณฑสะสมทรัพยระยะส้ันท่ีใหผลตอบแทนสูงกวาดอกเบ้ียเงิน

ฝาก ผลิตภัณฑดานคุมครองอุบัติเหตุ สุขภาพและโรครายแรง โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือ ผูบริโภคท่ีมีรายได

ระดับกลางขึ้นไป  

• ดานบริการและการสรางความสัมพันธกับลูกคา มีการพัฒนาระบบขอมูลและการทําธุรกรรมผานระบบออนไลน 

การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกลูกคาในหางสรรพสินคา การพัฒนากิจกรรมสรางสัมพันธและเคมเปญพิเศษ

อยางสม่ําเสมอ 

 

 (3)  แนวโนมธุรกิจ 

สมาคมประกันชีวิตไทยประมาณการอัตราเติบโตของเบ้ียรับรวมในป 2557 ท่ีรอยละ 15 จากปจจัยสนับสนุน 

ดังนี้ 

• อัตราการถือครองกรมธรรมของประชากรไทยท่ียังอยูในระดับท่ีตํ่าท่ีรอยละ 31.76 (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 

2555) ทําใหโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจยังมีอีกมาก 

• การสนับสนุนของภาครัฐในการใหความรูและสนับสนุนใหประชาชนมีประกันชีวิต ชวยเพิ่มโอกาสในการ

ขยายตลาดไปสูระดับภูมิภาคมากขึ้น 

• การแขงขันดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีหลากหลาย ทําใหผลิตภัณฑประกันชีวิตเปนทางเลือกท่ี

นาสนใจสําหรับผูบริโภคมากขึ้น 

• โครงสรางประชากรไทยสูสังคมผูสูงวัยและอายุเฉล่ียของประชากรท่ีมีแนวโนมสูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการ

ขยายตลาดผลิตภัณฑในวัยเกษียณ เชน ผลิตภัณฑดานสุขภาพ ผลิตภัณฑบํานาญ  

• การขยายตัวของสาขาและจุดรับบริการท่ีสะดวกเพื่อการใหบริการ เพิ่มความสะดวกใหกับลูกคามากย่ิงขึ้น

การขยายตัวของเทคโนโลยี ท่ีเพิ่มความสะดวกแกผูบริโภคในการเลือกรับบริการทางการเงิน 

• การขยายตัวของธุรกิจสินเช่ือในดานตาง ๆ ท้ังสินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย สินเช่ือเชาซ้ือรถยนต

และสินเช่ือสวนบุคคล สรางโอกาสตอการขยายตัวของผลิตภัณฑเพื่อการคุมครองสินเช่ือ 

• การแขงขันดานการส่ือสารการตลาดอยางครบวงจร กระตุนใหเกิดการรับรูขาวสารความเคล่ือนไหวของ

ผลิตภัณฑและบริการทางดานการเงินและผลิตภัณฑประกันชีวิตมากย่ิงขึ้น 

• การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในป 2558 จะสรางโอกาสใหธุรกิจประกันชีวิตเติบโตและ

ขยายไปสูภูมิภาคอาเซียนไดมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ซ่ึงเปนตลาด

ใหมท่ีนาสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตท่ีดี 

 

2.3   การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

2.3.1 แหลงท่ีมาของเงินทุน 

(1)   แหลงท่ีมาของเงินทุน 

  แหลงท่ีมาสําคัญของเงินทุนของบริษัท ประกอบดวย สวนของผูถือหุน เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ และ

กําไรจากการลงทุนสุทธิ ณ ส้ินป 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุนท้ังส้ิน 13,276.54 ลานบาท เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 

31,066.70 ลานบาท และรายไดจากการลงทุน รวมถึง เงินปนผลรับจากการลงทุนในตราสารทุน/หนวยลงทุน ดอกเบ้ีย

รับ และกําไรจากการซ้ือขายเงินลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ จํานวนรวม 5,023.50  ลานบาท 

  ณ ส้ินป 2555 บริษัทมีสวนของผูถือหุนท้ังส้ิน 19,464.77 ลานบาท เพิ่มอัตรารอยละ 46.61 จากป 

2554   แหลงท่ีมาสําคัญของเงินทุนของบริษัทไดจากเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 34,127.63 ลานบาท และ รายไดจากการ

ลงทุน รวมถึง เงินปนผลรับจากการลงทุนในตราสารทุน/หนวยลงทุน ดอกเบ้ียรับ และกําไรจากการซ้ือขายเงินลงทุนใน

หลักทรัพยประเภทตางๆ จํานวนรวม 6,156.22  ลานบาท  
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 ณ ส้ินป 2556 บริษัทมีสวนของผูถือหุนท้ังส้ิน 22,263.66 ลานบาท เพิ่มอัตรารอยละ 14.38 จากป 

2555 แหลงท่ีมาสําคัญของเงินทุนของบริษัทไดจากเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 38,795.18 ลานบาท และ รายไดจากการ

ลงทุน รวมถึง เงินปนผลรับจากการลงทุนในตราสารทุน/หนวยลงทุน ดอกเบ้ียรับ และกําไรจากการซ้ือขายเงินลงทุนใน

หลักทรัพยประเภทตางๆ จํานวนรวม  7,601.04 ลานบาท 

(2)    แหลงท่ีใชไปของเงินทุน 

 บริษัทจะจัดสวนหนึ่งของเงินทุนจากเบ้ียประกันรับสุทธิไวสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท  

และสวนหนึ่งสําหรับเปนเงินสํารองประกันชีวิตเพื่อใชจายคาสินไหมทดแทน  ผลประโยชนใหกับผูเอาประกันหรือผูรับ

ประโยชนกับบริษัท หากผูเอาประกันเสียชีวิต หรือครบกําหนดชําระผลตอบแทน 

 แหลงใชไปของเงินทุนของบริษัทท่ีสําคัญในป 2554 ประกอบดวย ผลประโยชนจายตามกรมธรรม คา

สินไหมทดแทน และคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน จํานวนรวม 6,939.31 ลานบาท คาจางและบําเหน็จ

ใหกับนายหนา 2,439.19 ลานบาท และเงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน ท้ังส้ิน 20,196.61 ลานบาท 

 ณ ส้ินป 2555  แหลงใชไปของเงินทุนของบริษัท ประกอบดวย ผลประโยชนจายตามกรมธรรม คา

สินไหมทดแทน และคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน จํานวนรวม 7,971.39 ลานบาท คาจางและบําเหน็จ

ใหกับนายหนา 2,758.14 ลานบาท และเงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน ท้ังส้ิน 22,872.80 ลานบาท  

ณ ส้ินป 2556 แหลงใชไปของเงินทุนของบริษัท ประกอบดวย ผลประโยชนจายตามกรมธรรม คาสินไหม

ทดแทน และคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน จํานวนรวม 10,851.23 ลานบาท คาจางและบําเหน็จใหกับ

นายหนา  2,705.21 ลานบาท และเงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน ท้ังส้ิน 25,357.21 ลานบาท  

 

2.4    งานท่ียังไมไดสงมอบ 

  - ไมมี - 
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3.  ปจจัยความเส่ียง 

 
บริษัทดําเนินธุรกิจประกันชีวิตซ่ึงตองรับโอนความเส่ียงภัยมาจากภาคประชาชน ทําใหการบริหารจัดการจึง

ตองทําดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

บริษัทจึงใชระบบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร Enterprise Risk Management (ERM) โดยจัดทําแผนธุรกิจและ

กลยุทธใหสอดคลองกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) มีการบริหารการดํารงเงินกองทุนตามระดับความ

เส่ียง (Risk - Base Capital) และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ขอบังคับตางๆ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ท้ังนี้ ปจจัยท่ีบริษัทเห็นวาเปนความเส่ียงท่ีมี

นัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก 

1. ความเส่ียงจากการสรางรายไดจากการขาย จากความผันผวนของตลาดสรางความไมเช่ือมั่นในการออมเงิน

ผานการประกันชีวิตท่ีเปนสัญญาระยะยาว การแขงขันจากคูแขงในธุรกิจ ความเส่ียงจากการดําเนินงานท่ีไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว กระทบตอการสรางรายไดและผลกําไรของบริษัท อยางไรก็ดี บริษัทเช่ือมั่นและ

ยังคงใชกลยุทธการขยายฐานลูกคาท้ังรายใหมและลูกคาเดิม ผานการจัดการชองทางการขายท่ีเหมาะสมจาก

ชองทางการขายท่ีมีอยูและนําเสนอผานชองทางใหมๆ เชน การขายผานชองทางโทรศัพท ประกอบกับการ

วางแผนการตลาดและการบริหารตนทุนคาใชจายท่ีมีประสิทธิภาพ การสรางความนาเช่ือถือและการสราง

ภาพลักษณใหม ตลอดจนงานดานบริการท่ีพัฒนาและขยายสูสาขาใหเปนมาตรฐานเดียวกับสํานักงานใหญ 

จะยังสามารถลดความเส่ียงจากปจจัยตางๆ ได ในปนี้ 

2. ความเส่ียงจากการสูญเสียรายไดจากการลงทุน เปนการสูญเสียเงินลงทุนอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลง

ราคาของหลักทรัพยท่ีลงทุน ซ่ึงเปนไปตามอุปสงค และอุปทานของตลาดตามความผันผวนของภาวะ

เศรษฐกิจ และปจจัยทางการเมือง เปนความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอตลาดท้ังระบบ มักจะเรียกอีกช่ือวา Market 

Risk เปนความเส่ียงท่ีไมสามารถทําใหลดลงไดจากการกระจายการลงทุน ท้ังนี้บริษัทฯ จะตองลงทุนใน

สินทรัพยท่ีเหมาะสมเพื่อใหไดผลตอบแทนท่ีเพียงพอ สอดคลองกับภาระผูกพันและระดับตนทุนท่ีมีอยู บริษัท

ฯ จึงไดพิจารณาเพิ่มสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ 

ซ่ึงไดมีการพิจารณาเรื่องความเส่ียงและการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงจากสินทรัพยลงทุนควบคูไป

ดวย อีกท้ังบริษัทไดพิจารณาชองทางการประกอบธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจประกันชีวิตเพื่อ

ผลตอบแทนเพิ่มเติมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาถึงศักยภาพ ระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรของ

บริษัท ท้ังนี้บริษัทไดกําหนดกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุน ใหเปนไปตามขอกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยางเครงครัด 

3. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย เปนความเส่ียงท่ีสงผลกระทบตอการประเมินมูลคาสินทรัพย และหนี้สินของ

บริษัท สงผลตอความผันผวนของการดํารงเงินกองทุน บริษัทมีการจัดสรรเงินกองทุนตามประเภทความเส่ียง 

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาตลอดเวลาในการดําเนินธุรกิจบริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอ โดยในการ

จัดสรรเงินกองทุนจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนควบคูไปดวย ดังนี้ 

• ติดตามการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินผลกระทบตออัตราสวนความ

เพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) และเพิ่มการติดตามมากเปนพิเศษในชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อยางมีนัยสําคัญ 

• ในชวงท่ีอัตราดอกเบ้ียมีการปรับตัวดีขึ้น ทําใหบริษัทมีทางเลือกในการลงทุน จึงไดเนนการลงทุน

ในชวงอายุสินทรัพยในชวง 8-10 ป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Cash Flow Matching เพื่อลดระดับ 

Interest rate Risk Charge ลง อีกท้ังยังชวยลด Liquidity Risk ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย 

• แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย โดย

การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALM: Asset Liability Management) ใหออนไหวตอการ
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เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในระดับท่ีใกลเคียงกัน ท้ังการจัดพอรตการลงทุนเพื่อลด Duration 

Gap ระหวางสินทรัพยและหนี้สิน การพิจารณาการลงทุนใหสอดคลองกับผลิตภัณฑท่ีพัฒนาออกสู

ตลาด พรอมท้ังจัดหาโปรแกรมประยุกต ALM เพื่อเปนเครื่องมือในการประมาณการและการวางแผน

ท่ีเก่ียวของใหมีความถูกตอง แมนยํามากย่ิงขึ้น 

4. ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) จากการดําเนินธุรกิจท่ีเปนผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช และจากเหตุปจจัยภายนอกอ่ืนๆ บริษัทมีแผนงานในการ

เพิ่มระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนนัยสําคัญเก่ียวกับลูกคา เชนเหตุผลการยกเลิกกรมธรรม การเวนคืน เพื่อหา

มาตรการและแนวทางแกไขและปองกันไดอยางถูกตองและทันการณ ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงสงเสริมและ

มุงเนนการบริหารความเส่ียงในดานตางๆ ดังนี้ 

• ดานบุคลากร บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติงาน และสรรหาบุคคลากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการปฎิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุน

เครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

• ดานกระบวนการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับปรุงระบบงาน Work Flow ตางๆ ใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น พรอมจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในหนาท่ีหลัก เชน กระบวนการพัฒนาและ

ออกแบบผลิตภัณฑ กระบวนการจายสินไหม งานดานการเงินและการบัญชี 

• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ไดลงทุนและพัฒนาระบบงานสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานฐานขอมูลและระบบงานท่ีเก่ียวของ 

• ในระดับหนวยงาน บริษัทฯ กําหนดโครงสรางการบริหารความเส่ียง นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เพื่อใหบริษัทสามารถรับรูและบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได เพื่อใหมั่นใจไดวาการ

บริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการของบริษัทฯ มีความ 

 การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ (BCM: Business Continuity Management)บริษัทให

ความสําคัญตองานดานการใหบริการลูกคาไดอยางทันทวงทีเปนลําดับแรกหากเกิดสถานการณฉุกเฉิน จึงไดปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการและแผนงานบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ BCP (Business Continuity Plan) อยางตอเนื่อง 

โดยไดจัดทําคูมือแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจแยกตามสถานการณฉุกเฉิน และไดจัดใหมีการซอมสถานการณ

ฉุกเฉินและการทดสอบระบบงานศูนยปฏิบัติงานสํารองของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ ท่ีจัดเตรียมไวสามารถ

ใชงานไดดีตามแผนท่ีวางไว 
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4.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1 ตารางแสดงสินทรัพยของบริษัทท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสาขา (ไมรวมสํานักงานใหญ) จํานวน 75 สาขา โดยเปนทรัพยสินของบริษัท

เอง  จํานวน  26 แหง และเปนสาขาท่ีบริษัทเชาจํานวน  49  สาขา 

 

บริษัทมีทรัพยสินประเภท ท่ีดิน อาคารชุด ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง และอุปกรณ ดังนี้ 

- สํานักงานใหญของบริษัท ต้ังอยูเลขท่ี 23/115-121 รอยัลซิต้ีอเวนิว ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง 

  กรุงเทพฯ 10310 ซ่ึงบริษัททําสัญญาเชาระยะยาวกับผูใหเชา ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

- ท่ีดิน อาคารชุด ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง และอุปกรณสุทธิอ่ืนๆ ณ วันท่ี ส้ินป 2555 มีจํานวน 304.95  

   ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.1.1 ท่ีดินเปลา อาคารชุด และท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

 

ประเภททรัพยสิน 

มูลคาทางบัญชี 

ณ ส้ินป 2555 

(ลานบาท) 

พ้ืนท่ี 

(ตร.วา) 

ราคา

ประเมิน 

(ลานบาท) 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ 

ภาระ

ผูกพัน 
วัตถุประสงค 

ท่ีดินเปลา 

จํานวน 1 แปลง         

(จ.กาญจนบุรี) 

2.25 99.00 1.04 เปนเจาของ

กรรมสิทธิ 

-ไมมี- ท่ีต้ังสํานักงาน 

อาคารชุด 

จํานวน 1 หองชุด    

(สาขาเอกมัย) 

19.84 327.08 85.00 เปนเจาของ

กรรมสิทธิ 

-ไมมี- ท่ีต้ังสํานักงาน

สาขา 

ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

-   ท่ีดิน (26 สาขา) 

-   ส่ิงปลูกสราง 

(26 สาขา) 

 

99.84 

31.25 

 

1,534.55 

- 

 

162.13 

78.04 

 

เปนเจาของ

กรรมสิทธิ 

เปนเจาของ

กรรมสิทธิ 

 

-ไมมี- 

-ไมมี- 

 

ท่ีต้ังสํานักงาน 

ท่ีต้ังสํานักงาน 

รวม 153.18 1,960.63 326.21    

หมายเหตุ – ราคาท่ีดินและอาคารประเมินตามกฎการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ป 2554 
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4.1.2 เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานของบริษัท 

 

ประเภททรัพยสิน 

มูลคาทางบัญชี  

ณ ส้ินป 2555 

(ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

ยานพาหนะ 4.42 เปนเจาของกรรมสิทธิ -ไมมี- 

เครื่องใชสํานักงาน 56.83 เปนเจาของกรรมสิทธิ -ไมมี- 

คอมพิวเตอรและอุปกรณ 32.05 เปนเจาของกรรมสิทธิ -ไมมี- 

คาปรับปรุงทรัพยสินท่ีเชา 58.47 เปนเจาของกรรมสิทธิ -ไมมี- 

รวม 151.77 เปนเจาของกรรมสิทธิ -ไมมี- 

 

สรุปสัญญาท่ีสําคัญ 

สัญญาเชาท่ีดินและอาคาร 

คูสัญญา ผูเชา : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 ผูใหเชา : บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด 

วัตถุประสงค เพื่อเชาอาคารสําหรับใชเปนสํานักงาน เลขท่ี 23/115-121 อาคารฝงทิศ

ตะวันตก  รอยัลซิต้ี อเวนิว ถนนพระรามเกา เขตหวยขวาง กทม. 10310 

เน้ือท่ีประมาณ 11,766.24 ตารางเมตร 

ระยะเวลา 25 ป นับต้ังแตวันท่ี 29 ธันวาคม 2538 – วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

อัตราคาเชา อัตราคาเชาจายลวงหนา จํานวนรวม 294,156,000 บาท โดยแบงจาย 2 งวด 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จํานวน 174,000,000 บาท ชําระแลวเมื่อ 17 กรกฎาคม 2538 

2. จํานวน 120,156,000 บาท ชําระแลวเมื่อ 24 มกราคม 2539 

นอกจากนี้ บริษัทยังตองชําระคาเชารายเดือนในอัตรา 5 บาทตอตารางเมตร โดย

เริ่มต้ังแต วันท่ี 24 มกราคม 2539 โดยผูใหเชามีสิทธิปรับคาเชารายเดือนขึ้นได

รอยละ 10 ต้ังแต 1 มกราคม 2541 และสามารถปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 10 ทุกๆ 5 

ป  โดยปจจุบันบริษัทชําระคาเชารายเดือนในอัตรา 6.65 บาทตอตารางเมตร 

และชําระคาบริการสําหรับอาคารสวนกลางเดือนละ 10.00 บาทตอตารางเมตร 

และคาบริการสําหรับภายในโครงการเดือนละ 24.50 บาทตอตารางเมตร 

การบอกเลิกสัญญาเชา กรณีผูเชาหรือผูใหเชาผิดสัญญาเชา คูกรณีจะแจงเปนลายลักษณอักษรแกอีก

ฝาย ถาหากผาน 30 วัน แลวคูกรณียังไมแกไข สัญญาเชาสามารถยกเลิกได 

เง่ือนไขอื่นๆ  ผูใหเชาเปนผูจัดใหมีประกันวินาศภัยในสวนของตัวอาคาร โดยผูใหเชาเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจาย 
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สัญญาเชาท่ีดินและอาคาร 

คูสัญญา ผูเชา : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ผูใหเชา : บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด 

วัตถุประสงค เพื่อเชาอาคารสําหรับใชเปนสํานักงาน เลขท่ี 23/122-123  ช้ัน 6 และช้ัน 7 

อาคารฝงทิศตะวันออก รอยัลซิต้ี อเวนิว ถนนพระรามเกา เขตหวยขวาง กทม. 

10310 

เน้ือท่ีประมาณ 3,173.00 ตารางเมตร 

ระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2554 – วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

อัตราคาเชา อัตราคาเชาจายลวงหนา เดือนละ 438,000.00 บาท โดยเริ่มชําระในวันท่ี                        

1 สิงหาคม 2254 เปนตนไป 

นอกจากนี้  บริษัทยังตองชําระคาบริการสําหรับอาคารสวนกลางเดือนละ 

878,795.00 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และคาบริการสําหรับภายในโครงการ

เดือนละ  95,190.00 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระพรอมกันกับคาเชา 

การบอกเลิกสัญญาเชา กรณีผูเชาหรือผูใหเชาผิดสัญญาเชา คูกรณีจะแจงเปนลายลักษณอักษรแกอีก

ฝาย ถาหากผาน 30 วัน แลวคูกรณียังไมแกไข สัญญาเชาสามารถยกเลิกได 

เง่ือนไขอื่นๆ  ผูใหเชาเปนผูจัดใหมีประกันวินาศภัยในสวนของตัวอาคาร โดยผูใหเชาเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

 

สัญญาเชาท่ีดินและอาคาร 

คูสัญญา ผูเชา : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 ผูใหเชา : บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด 

วัตถุประสงค เพื่อเชาอาคารสําหรับใชเปนหองเก็บกรมธรรม เลขท่ี 21/106-107 รอยัลซิต้ี อเว

นิว ถนนพระรามเกา เขตหวยขวาง กทม. 10310 

เน้ือท่ีประมาณ 727.12 ตารางเมตร 

ระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 – วันท่ี 31 ตุลาคม 2558 

อัตราคาเชา อัตราคาเชาจายลวงหนา เดือนละ 34,400.00 บาท โดยเริ่มชําระในวันท่ี                          

1 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป 

นอกจากนี้  บริษัทยังตองชําระคาบริการสําหรับอาคารสวนกลางเดือนละ 

51,600.00 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และคาบริการสําหรับภายในโครงการ

เดือนละ 21,039.20 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระพรอมกันกับคาเชา 

การบอกเลิกสัญญาเชา กรณีผูเชาหรือผูใหเชาผิดสัญญาเชา คูกรณีจะแจงเปนลายลักษณอักษรแกอีก

ฝาย ถาหากผาน 30 วัน แลวคูกรณียังไมแกไข สัญญาเชาสามารถยกเลิกได 

เง่ือนไขอื่นๆ  ผูใหเชาเปนผูจัดใหมีประกันวินาศภัยในสวนของตัวอาคาร โดยผูใหเชาเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจาย 
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สัญญาเชาท่ีดินและอาคาร 

คูสัญญา ผูเชา : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 ผูใหเชา : บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด 

วัตถุประสงค เพื่อเชาอาคารสําหรับใชเปนหอง Club S  เลขท่ี 23/129  ซอยศูนยวิจัย  ถนน

พระรามเกา เขตหวยขวาง กทม. 10310 

เน้ือท่ีประมาณ 428 ตารางเมตร 

ระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม  2556  –  วันท่ี 30 มิถุนายน  2559 

อัตราคาเชา อัตราคาเชาจายลวงหนา เดือนละ 87,000.00 บาท โดยเริ่มชําระในวันท่ี                          

1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป 

นอกจากนี้  บริษัทยังตองชําระคาบริการสําหรับอาคารสวนกลางเดือนละ 

131,280.00 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และคาบริการสําหรับภายในโครงการ

เดือนละ  12,840.00 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระพรอมกันกับคาเชา 

การบอกเลิกสัญญาเชา กรณีผูเชาหรือผูใหเชาผิดสัญญาเชา คูกรณีจะแจงเปนลายลักษณอักษรแกอีก

ฝาย ถาหากผาน 30 วัน แลวคูกรณียังไมแกไข สัญญาเชาสามารถยกเลิกได 

เง่ือนไขอื่นๆ  ผูใหเชาเปนผูจัดใหมีประกันวินาศภัยในสวนของตัวอาคาร โดยผูใหเชาเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

 

 

สัญญาประกันภัยท่ีสําคัญ 

กรมธรรมประกันภัยเลขท่ี 512-01551-11139 

คูสัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ประเภทการประกันภัย ประกันความเส่ียงภัยทรัพยสิน (Accidental Damage Property Insurance 

Policy) 

ทรัพยสินท่ีเอาประกัน เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง หองกรมธรรมของสํานักงานใหญ และ ส่ิงปลูกสราง                   

ตัวอาคาร (ท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท) เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงของอาคาร

สาขาอีก 75 สาขา 

ระยะเวลาประกันภัย 1 ป นับต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

วงเงินประกันภัย 969,200,409.00 บาท 

เบี้ยประกันภัย                              885,014.12 บาท 

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ยกเวนอาคารเชา ซ่ึงผูรับ

ผลประโยชนในอาคาร คือ ผูใหเชา 

 

กรมธรรมประกันภัยเลขท่ี 512-01559-101  และ  512-01559-102 

คูสัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ประเภทการประกันภัย การประกันภัยสําหรับเงิน ตอความเส่ียงบางชนิดเชน ความสูญเสียของเงินภายใน

ตูนิรภัยหรือภายในสถานท่ีเอาประกันภัย ความสูญเสียของเงินขณะขนสง ความ

เสียหายตอตูนิรภัยหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นกับเงินและทรัพยสินอ่ืนๆของ

บริษัท 

ทรัพยสินท่ีเอาประกัน เงิน ตูนิรภัย หองนิรภัย ตัวอาคาร และทรัพยสินอ่ืนๆของสํานักงานใหญ และ

สาขา อีก 75 สาขา 
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ระยะเวลาประกันภัย 1 ป นับต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

วงเงินประกันภัย 28,035,000.00 บาท 

เบี้ยประกันภัย                              139,458.45 บาท 

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

กรมธรรมประกันภัยเลขท่ี 512-01560-7 

คูสัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ประเภทการประกันภัย ประกันภัยปายโฆษณา สาขาพิจิตร 

ทรัพยสินท่ีเอาประกัน ปายโฆษณา  โครงเหล็กขนาดกวาง 8 เมตร x สูง 10.30 เมตร  หนา 1.60 เมตร 

ระยะเวลาประกันภัย 1 ป นับต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

วงเงินประกันภัย 400,000.00 บาท 

เบี้ยประกันภัย                              25,782.72 บาท 

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

กรมธรรมประกันภัยเลขท่ี 512-01560-8 

คูสัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ประเภทการประกันภัย ประกันภัยปายโฆษณา สาขาอุดรธานี 

ทรัพยสินท่ีเอาประกัน ปายโฆษณา  โครงเหล็กขนาดกวาง 11.90 เมตร x สูง 11.30 เมตร  หนา 1.60 

เมตร 

ระยะเวลาประกันภัย 1 ป นับต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

วงเงินประกันภัย 552,000.00 บาท 

เบี้ยประกันภัย                              35,580.71 บาท 

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

กรมธรรมประกันภัยเลขท่ี 513-01111-5746 

คูสัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ประเภทการประกันภัย ประกันภัยอัคคีภัย (ตึกซ้ือใหม) สาขาชลบุรี 

ทรัพยสินท่ีเอาประกัน อาคารเลขท่ี 102/4 หมูท่ี 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ระยะเวลาประกันภัย 1 ป นับต้ังแตวันท่ี 5 เมษายน 2556 ถึงวันท่ี 5 เมษายน 2557 

วงเงินประกันภัย 11,634,000.00 บาท 

เบี้ยประกันภัย                              14,997.12 บาท 

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

ประเภทการประกันภัย ประกันภัยรถยนต 

คูสัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ทรัพยสินท่ีเอาประกัน รถยนตจํานวน 20 คัน 

ระยะเวลาประกันภัย 1 ป นับต้ังแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2556 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2557 

วงเงินประกันภัย 19,770,000.00 บาท 

เบี้ยประกันภัยรวม พ.ร.บ.              712,404.93 บาท 

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
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สัญญาอื่นๆ 

ลักษณะสัญญา สัญญานายหนาประกันชีวิต สําหรับการจําหนายกรมธรรมประกันชีวิตผาน

ชองทางธนาคาร (Bancassurance) 

คูสัญญา ผูวาจาง : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 ผูรับจาง : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) 

วัตถุประสงค เพื่อวาจางธนาคารกรุงเทพ ในการดําเนินการเปนนายหนาเพื่อจัดจําหนาย

กรมธรรมประกันชีวิตใหกับบริษัท 

คาตอบแทน  บริษัทจะทําการชําระคาตอบแทนใหกับธนาคารกรุงเทพ เปนคาบําเหน็จตาม 

 กรมธรรม โดยพิจารณาจากชนิดและปริมาณผลผลิตท่ีเกิดขึ้นในแตละเดือน และ

จะพิจารณาสวนเกินของผลผลิตจากเปาหมายท่ีต้ังไวเปนรายปประกอบดวย 

 

4.2 การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทมิไดมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

4.3 การเปดเผยราคาประเมินทรัพยสิน 

- ไมมี -  
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีบริษัทเปนคูความหรือคูกรณี ซ่ึงเปนคดีหรือขอ

พิพาทท่ียังไมส้ินสุดและเปนคดีท่ีอาจมีผลกระทบตอสินทรัพยของบริษัท ดังนี้ 

1. บริษัทเปนจําเลยในคดีเรียกรองคาสินไหม เนื่องจากบริษัทไดทําการปฏิเสธการจายคาสินไหมกับผูเอาประกัน

สําหรับกรณีท่ีผูเอาประกันไดทําผิดขอตกลงท่ีระบุไวในกรมธรรม ท้ังส้ินจํานวน 10 คดี โดยมีการเรียกรองคาเสียหาย  

จํานวน 38.03 ลานบาท  คดีท่ีมีการเรียกรองคาเสียหายสูงสุดมีการเรียกรองคาเสียหายเปนเงินจํานวน 12.00 ลานบาท 

โดยปจจุบันบริษัทไดแตงต้ังทนายความเขาสูคดีดังกลาว เพื่อไมตองรับผิดตามขอกลาวหาดังกลาว   

2. บริษัทเปนจําเลยในคดีท่ีมีผูแอบอางเปนตัวแทนของบริษัทไปเก็บเบ้ียประกันชีวิตจากผูเอาประกันของบริษัท

จํานวน 7 แสนบาท โดยปจจุบันบริษัทไดแตงต้ังทนายความเขาสูคดีดังกลาว เพื่อไมตองรับผิดตามขอกลาวหา

ดังกลาว  
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6.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 

 

การประเมินมูลคาธุรกิจ (Embedded Value ) 

 

 การประเมินมูลคาธุรกิจ (Embedded Value) ของบริษัท ณ ส้ินป 2555  โดยมีบริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด เปนบริษัทท่ีปรึกษาในการประเมินมูลคาดังกลาว มีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ดังนี้ 

                                                                                                                

 สําหรับการประเมินมูลคาธุรกิจ (Embedded Value)  ของบริษัท ณ ส้ินป 2556 จะแลวเสร็จ และสามารถ

เปดเผยขอมูลดังกลาวไดประมาณเดือนเมษายน  2557 

 

 

 

 

 31 ธันวาคม 

 2555 2554 

 ลานบาท บาทตอหุน ลานบาท บาทตอหุน 

Embedded Value (EV) 30,610 25.40 25,406 21.17 

Value of One Year New Business (VNB) 1,910 1.59 1,605 1.34 

สมมุติฐานท่ีสําคัญ :     

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 5.00% 5.25% 

อัตราดอกเบ้ียคิดลด (Discount Rate) 10.00% 10.00% 
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สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

  

7.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,220,000,000 บาท เรียกชําระแลว 1,211,714,350   

บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ จํานวน 1,211,714,350  หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 

7.2 ผูถือหุน 

7.2.1  รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 

1. รายช่ือผูถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งลาสุด เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 

2556  

จํานวนหุนท่ีชําระแลว 1,211,714,350 หุน 

รายชื่อ 

ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 

จํานวนหุน 

(หุน) 

รอยละของหุนท่ีเรียก

ชําระแลวท้ังหมด 

1. MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.* 295,283,000 24.37 

2. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด 159,525,000 13.17 

3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 92,873,200 7.66 

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

56,103,400 

47,745,091 

4.63 

3.94 

6. คุณชาตรี โสภณพนิช 45,690,860 3.77 

7. บริษัท จตุบุตรโฮลด้ิง จํากัด 45,000,000 3.71 

8. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด 40,858,200 3.37 

9. นายเชิดชู โสภณพนิช 32,810,010 2.71 

10. บัวหลวงหุนระยะยาว        32,667,920 2.57 

                        

                  หมายเหตุ : * บริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส จํากัด ถือหุนบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  

                                    ผาน  MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A. 
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2. รายช่ือกลุมผูถือหุนใหญ 

        จํานวนหุนท่ีชําระแลว 1,211,714,350 หุน 

รายชื่อ 

ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 

จํานวนหุน 

(หุน) 

รอยละของหุนท่ีเรียก

ชําระแลวท้ังหมด 

MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.*  295,283,000  24.369  

กลุมโสภณพนิช  362,404,990   29.633  

     - บุคคลธรรมดา  147,386,290  12.163  

     - บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด 159,525,000  13.165 

     - บริษัท จตุบุตรโฮลด้ิง จํากัด  45,000,000   3.714  

     - หางหุนสวนสามัญบุญ  4,853,000  0.401  

     - บริษัท วัฒนชาญ จํากัด  2,300,000  0.190  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  92,873,200  7.665  

กลุมลิมทรง 81,931,100  6.762  

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน) 56,103,400  4.630  

บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด 40,858,200  3.372  

 

7.2.2  ในกรณีท่ีบริษัทมีการประกอบธุรกิจ holding company 

           บริษัทมิไดมีการประกอบธุรกิจ holding company 

 

7.2.3  ขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ 

       สัญญาระหวางผูถือหุนท่ีสําคัญ 

         มีการทําสัญญาระหวางผูถือหุนรายใหญสองกลุม คือ บริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส (“นิปปอนไลฟ”)  

และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยมีขอตกลงระหวางสองกลุมท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

1. นิปปอนไลฟและธนาคารกรุงเทพจะใหความรวมมือในการเสนอช่ือกรรมการท่ีอีกฝายเปนผูเสนอ

ในการประชุม  ผูถือหุน โดยคํานึงถึงสัดสวนการถือหุนท่ีแตละฝายถืออยูในบริษัท 

2. แตละฝายไดสิทธิท่ีจะซ้ือหุนจากผูถือหุนอีกฝายหนึ่งเปนรายแรก (First Right of Refusal) โดย

ฝายท่ีไดสิทธิ  ตองตอบรับคําเสนอภายใน 30 วันในกรณีท่ีบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย (หรือ 60 วัน ในกรณีท่ีบริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) 
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7.3 การออกหลักทรัพยอื่น 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

� ณ วันท่ี 11 กันยายน 2552 บริษัท ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหมของบริษัท 

จํานวน 20,000,000 หนวย จัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทกําหนด จํานวน 

12,850,000 หนวย คงเหลือท่ียังไมไดจัดสรร 7,150,000 หนวย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป 

และใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ราคาใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเทากับ 

13.50 บาทตอหุน โดยการใชสิทธิครั้งแรกคือ หลังจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป หลังจากนั้นให

ใชสิทธิไดทุกๆ วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ท้ังนี้ บริษัทได

ดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกพนักงานและผูบริหารของ

บริษัท (BLA - WA)  
 

ครั้ง

ท่ี 
วันท่ีใชสิทธิ 

จํานวนหุนท่ีใชสิทธิ 

(หุน) 

จํานวนเงินท่ีไดรับจากการใช

สิทธิ (บาท) 

1 28 กันยายน 2555 4,771,855 64,420,042.50 

2 28 ธันวาคม 2555 2,627,945 35,477,257.50 

3 29 มีนาคม 2556 3,401,500 45,920,250.00 

4 28 มิถุนายน 2556 799,050 10,787,175.00 

5 28 กันยายน 2556 114,000 1,539,000.00 

6 27 ธันวาคม 2556 92,300 1,246,050 

 

� ภายหลังเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2554 ท่ีประชุมของบริษัไดมีมติอนุมัติยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุนสามัญของบริษัทท่ีไมไดจัดสรรขางตนจํานวน 7.15 ลานหนวย และอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

รุนท่ี 2 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือไมไดจํานวน 7.15 ลานหนวย ใหแกพนักงาน และ/หรือผูบริหาร 

ซ่ึงราคาใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเทากับ 35 บาทตอหุน  

 

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัท มีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแตละปท่ีมี

ผลกําไรจากการดําเนินงาน แตจะตองไมมีขาดทุนสะสมในสวนของผูถือหุน อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาว

อาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ี การจายเงินปนผลของบริษัทตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตาม พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 32 
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8.  โครงสรางการจัดการ 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 15 คน ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 1 คน คือ กรรมการผูจัดการ 

ใหญ และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 14 คน ซ่ึงในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระ 5 คน  

ในป 2556 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมวาระปกติ จํานวน 6 ครั้ง โดยมีรายช่ือ และรายละเอียดการ

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแตละทาน สรุปดังนี้  

ลําดับ ชื่อ - นามกสุล ตําแหนง 
จํานวนครั้งท่ีจัดประชุม/ 

การเขารวมการประชุม 

1 นายเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานคณะกรรมการลงทุน 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

6/6 

2 นายสุนทร อรุณานนทชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการอิสระ 

5/6 

3 นายปราโมช พสุวัต ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง,

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

6/6 

4 นายประดิษฐ รอดลอยทุกข กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 6/6 

5 ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  

คาตอบแทน, กรรมการอิสระ, 

กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน    

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

6/6 

6 นางคมคาย  ธูสรานนท * ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี, กรรมการอิสระ, กรรมการบริหาร, 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท    

3/6 

7 นายชัย โสภณพนิช กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน, กรรมการผูมีอํานาจ 

ลงนามผูกพันบริษัท 

5/6 

8 นางรัชนี  นพเมือง กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

6/6 

9 นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการ, กรรมการบริหาร,  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

4/6 

10 นางประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ 6/6 

11 นายนาโอกิ บัน กรรมการ 5/6 

12 นายยุทากะ อิเดกูชิ กรรมการ 4/6 
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ลําดับ ชื่อ - นามกสุล ตําแหนง 
จํานวนครั้งท่ีจัดประชุม/ 

การเขารวมการประชุม 

13 นายทาเคชิ  ฟูกูดะ * กรรมการ, กรรมการบริหาร,

กรรมการบริหารความเส่ียง,  

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน, กรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี, กรรมการผูมีอํานาจลงนาม    

ผูกพันบริษัท 

4/6 

14 นางสาวพจณี คงคาลัย * กรรมการ 4/6 

15 นายโชน   โสภณพนิช กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการ

ลงทุน, กรรมการผูจัดการใหญ, 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

6/6 

 

 หมายเหตุ : * ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 

 ท้ังนี้ ไดแนบประวัติของกรรมการในเอกสารแนบ 1 

 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อ - นามกสุล ตําแหนง 

1 นายชาตรี โสภณพนิช ประธานท่ีปรึกษา 

2 นายชาติศิริ โสภณพนิช ท่ีปรึกษา 

3 นายปติ สิทธิอํานวย ท่ีปรึกษา 

4 นายเดชา ตุลานันท ท่ีปรึกษา 

5 นายสุวรรณ แทนสถิตย ท่ีปรึกษา 

 

8.2 คณะผูบริหาร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 5 คน ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อ - นามกสุล ตําแหนง 

1 นายโชน   โสภณพนิช กรรมการผูจัดการใหญ 

2 นายเรืองศักด์ิ  ปญญาบดีกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด 

3 นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน 

4 นางฉันทนา วิมุกตานนท ผูชวยผูจัดการใหญ สายประกันชีวิต 

5 นายฉัตรชัย โชตนาการ ผูอํานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ท้ังนี้ ไดแนบประวัติของผูบริหารในเอกสารแนบ 1 
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

Board of Directors 

คณะกรรมการบริหาร 

Executive Board of 
Directors 

กรรมการผูจัดการใหญ 
President 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
Risk Management Committee 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

Nominating and Remuneration 
Committee 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
Good Corporate Governance 

Committee 

คณะกรรมการลงทุน 
Investment Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

ฝายตรวจสอบ 
Internal Audit 
Department 

สายการตลาด 
Marketing Div. 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
Advisers to Board of 

Directors 

สายประกันชีวิต  
Life Operation Div. 

สายการลงทุน 
Investment Div. 

สายบัญชีและ
การเงิน 

Accounting & 
Finance Div. 

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Information 
Technology Div. 

ฝายวางแผนธรุกิจ 
Corporate Planning Dept. 

ฝายคณติศาสตร 
Actuarial Dept. 

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
Human Resource 

Management Dept. 

ฝายบริหารความเสี่ยง 
Risk Management Dept. 

สํานักกฎหมาย 
Legal Office 

สํานักกํากับการปฏิบัตงิาน 
Compliance Office 

ฝายธุรการ 
Administration Dept. 

ศูนยบริการการแพทย 
Medical Service Center 

โครงสรางบริษัท (Organization Chart) 
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8.3   เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2551 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2551 ไดแตงต้ังให นาย 

เสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล เปนเลขานุการบริษัท โดยใหมีหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  รวมถึงจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประชุมคณะกรรมการ โดยติดตามและ

ประสานงานใหบริษัทปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติประชุมผูถือหุน อีกท้ัง ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลรายงาน

สารสนเทศของบริษัท ตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ และติดตอส่ือสารกับผูถือหุนท่ัวไปใหไดรับ

ทราบสิทธิตางๆ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงดูแลกิจกรรมและการฝกอบรมของ

คณะกรรมการ (ประวัติเลขานุการบริษัทดูเอกสารแนบ 1) 

 

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

หลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการ   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจากความรูความสามารถ   

ความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดําเนินงานของ

บริษัท และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการของ

บริษัทช้ันนําในตลาดหลักทรัพยฯ และในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความ

เห็นชอบ และเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัท 

คาตอบแทนกรรมการบริษัท ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556  เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556  มีมติ 

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไมเกิน 14 ลานบาท ซ่ึงเทากับจํานวนคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติในป 2555    

รายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการมี ดังนี้  

1. คาเบ้ียประชุมเทากับท่ีไดรับอนุมัติในป 2556 คือ ครั้งละ 40,000 บาทตอคน ประธานกรรมการ  

และประธานกรรมการชุดยอยไดรับในอัตรา 2 เทา 

2. คาบําเหน็จ จายในอัตราเดียวกับป 2556 คือ ทานละ 450,000 บาท ประธานกรรมการไดรับใน 

อัตรา 2 เทา 
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คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน 
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หลักเกณฑคาตอบแทนผูบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง ดังนี้ 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงท่ีสูงกวา หรือเทียบเทารองผูจัดการใหญ เพื่อกําหนด

คาตอบแทนโดยพิจารณาปจจัยตางๆ จากหนาท่ีความรับผิดชอบ  ผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท   

การดําเนินงานตามนโยบายท่ีไดรับจากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใตสภาวการณเศรษฐกิจ

และสังคม  ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดีขึ้นใน

แตละป 

2. พิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงท่ีสูงกวาหรือเทียบเทารองผูจัดการใหญ ซ่ึงประกอบดวย

เงินเดือน และโบนัสประจําป โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเปรียบเทียบการจาย

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงสอดคลองกับแนวทางการเติบโตของผล

กําไร ตลอดจนมูลคาธุรกิจของบริษัท  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนําขอมูลท่ีได

เปรียบเทียบขอมูลยอนหลังไปใชในการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง เสนอขออนุมัติตอ

คณะกรรมการบริษัท 

 

คาตอบแทนผูบริหารท่ีเปนตัวเงิน 

 ในป 2556 คาตอบแทนของผูบริหาร จํานวน 6 คน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ      

เปนเงินรวม  39,884,409.00  บาท  เทียบกับป 2555 จํานวน 6 คน เปนเงิน  39,145,352.00 บาท และในป 2554 

จํานวน 5 คน เปนเงิน 33,990,728.00 บาท  

 

คาตอบแทนอ่ืนๆ  

บริษัทมีการตอบแทนพนักงานในรูปแบบของสวัสดิการคือมีการใหพนักงานกูยืมซ่ึงมีการใหกูยืม 2 แบบคือ  

1. การกูยืมโดยมีบุคคลคํ้าประกัน โดยวงเงินการกูยืมท่ีใหกับพนักงานจะอยูในชวง 50,000 บาท ถึง 

100,000  บาท โดยวงเงินท่ีใหแตละบุคคลจะพิจารณาจากอายุงานและเงินเดือนของพนักงาน พนักงาน

ท่ีกูยืมในประเภทนี้ตองจายดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเทากับ รอยละ 6 

2. การกูยืมโดยใชหลักทรัพยคํ้าประกัน โดยวงเงินการกูยืมจะขึ้นอยูกับมูลคาของหลักทรัพย โดยวงเงิน

ท่ีใหแตละบุคคลจะพิจารณาจากมูลคาของหลักทรัพยแลวยังตองพิจารณาจากเงินเดือนของพนักงานดวย 

พนักงานท่ีกูยืมในประเภทนี้ตองจายดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเทากับ รอยละ 5 

3. ใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงาน โดย

พิจารณาจากความเปนอาวุโส ตําแหนง และหนาท่ีความรับผิดชอบ ท้ังนี้ สัดสวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จัดสรรใหแกผูบริหาร คิดเปนรอยละ 15 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรท้ังหมด 
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8.5  บุคลากร 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีพนักงานรวมท้ังส้ินจํานวน 1,327 คน จํานวนพนักงานแบงตามสายงาน        

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

สังกัดคณะกรรมการตรวจสอบ 7 10 10 

สังกัดกรรมการผูจัดการใหญ2 313 335 114 

สายการลงทุน 17 17 17 

สายบัญชีและการเงิน 93 92 93 

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 29 37 

สายประกันชีวิต 172 164 405 

สายการตลาด 606 631 651 

รวม 1,236 1,278 1,327 

 

 

              คาตอบแทนพนักงานท่ีเปนตัวเงิน 

ประเภทคาตอบแทน 
จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

เงินเดือน และโบนัส 481,108,121.53 532,770,897.87 572,484,006.88 

เงินสมทบกองทุนและอ่ืนๆ 33,304,494 33,313,511 37,316,836 

 

 

ขอพิพาทดานแรงงาน 

-ไมมี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 พนักงานซ่ึงสังกัดกรรมการผูจัดการใหญประกอบดวย พนักงานฝายธุรการ พนักงานสํานักกฎหมาย  พนักงานสํานัก

กํากับการปฏิบัติงาน พนักงานฝายบริหารทรัพยากรบุคคล พนักงานศูนยบริการทางการแพทย  พนักงานฝาย

คณิตศาสตร พนักงานฝายวางแผนธุรกิจ  พนักงานฝายบริหารความเส่ียง 
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สวัสดิการอื่นๆ 

บริษัทมีการสงเสริมทางดานสวัสดิการใหแกพนักงานเชน เครื่องแบบพนักงาน  คารักษาพยาบาลพนักงาน

และครอบครัว  ประกันชีวิตกลุม  การใหสินเช่ือแกพนักงาน  เงินชวยเหลือกรณีตางๆ  นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัด

กิจกรรมสันทนาการเพื่อสงเสริมความสามัคคีและการประสานงานระหวางพนักงาน เชน  การจัดงานปใหม   โครงการ 

Happy   BLA Home   เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสรางความสุขอยางมีความสมดุลระหวางตนเอง ครอบครัว และสังคม 

ดวยกิจกรรมตาง ๆ   8 ดานดวยกัน ไดแก Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้ําใจงาม)  Happy Relax (การ

ผอนคลาย)  Happy Brain (หาความรู) Happy Soul (การมีคุณธรรม หิริ โอตัปปะ)  Happy Money (ใชเงินเปน) 

Happy Family (ครอบครัวท่ีดี) ซ่ึงเปนไปตามหลักของ Happy Workplace 

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทมีระบบการอบรมพนักงานต้ังแตการปฐมนิเทศนสําหรับพนักงานเขาใหม และมีหลักสูตรการอบรมตาม

สวนงานและระดับของพนักงานตลอดท้ังป นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสงเสริมใหกับพนักงานในการเขารวมประชุม 

สัมมนา และฝกอบรมความรูทางดานวิชาการ ท้ังท่ีเก่ียวของกับงานโดยตรงและโดยออม เพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถของพนักงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ใหพรอมรับมือกับสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมอยางสม่ําเสมอ 

 ในสวนตัวแทนประกันชีวิตนั้น บริษัทใหความสําคัญตอการอบรมตัวแทนเปนอยางย่ิง เนื่องจากตัวแทนคือ

บุคคลสําคัญท่ีไปติดตอลูกคาโดยตรง โดยบริษัทมีศูนยอบรมตัวแทนท่ีอาคารสํานักงานใหญ และมีการจัดอบรมตาม

จังหวัดท่ีสําคัญตางๆ เพื่อการกระจายการอบรมและใหความรูครอบคลุมไปยังตัวแทนท้ังหมด อันรวมถึงพนักงานท่ีขาย

ประกันของบริษัท และพนักงานของธนาคารท่ีขายประกันของบริษัท 

 โดยในการอบรมความรูใหตัวแทน บริษัทจะแบงการอบรมออกเปน 2 ระดับคือระดับตัวแทน และระดับตัวแทน

บริหาร โดยในระดับตัวแทนจะใหความสําคัญเปนพิเศษในดานความรูดานผลิตภัณฑ เทคนิคในการขาย การพัฒนา

ตนเองสวนทางดานระดับตัวแทนบริหาร จะใหความสําคัญกับการพัฒนาทีมงาน การวางแผน การติดตามงาน การเปน

ผูนําเปนตน โดยฝายฝกอบรมของบริษัทมีการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมมาจากหลักสูตร LIMRA ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลาย 
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9.  การกํากับดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  
 

 หลักการสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  6 ประการ อันประกอบดวย 

1. Accountability ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง และสามารถช้ีแจงหรือ

อธิบายการตัดสินใจนั้นได 

2. Responsibility ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี และภาระงานตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความรู

ความสามารถสูงสุด ดวยความรอบคอบ ภายใตกฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชนสูงสุดขององคกร 

3. Equitability การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย และมีคําอธิบายได 

4. Transparency ความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีตรวจสอบได และการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส

แกผูเก่ียวของทุกฝาย 

5. Ethics การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใตกฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชนสูงสุด

ขององคกร และมีแนวประพฤติปฏิบัติทางธุรกิจท่ีซ่ือสัตย เปนมิตร และยุติธรรม 

6. Corporate Social Responsibility  การมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดหรือลิดรอน

สิทธิของผูถือหุน รวมถึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน เชน การซ้ือขายหรือการ

โอนหุน สิทธิการไดรับสวนแบงในผลกําไร เงินปนผลอยางเทาเทียมกัน การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทอยาง

เพียงพอ สิทธิในการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ โดยไดดําเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 ณ 

หองประชุมใหญ ช้ัน 7 สํานักงานใหญ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยไดจัดสงหนังสือ

เชิญประชุมพรอมขอมูล ระเบียบเก่ียวกับการประชุมใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางนอย 14 วัน ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และลงประกาศในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน 

รวมท้ังเผยแพรหนังสือเชิญประชุมทางเวปไซต www.bangkoklife.com เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลา

ศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ 

2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดเขารวมประชุมและออกเสียง 

โดยจัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุมผูถือหุน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ลงทะเบียนและการนับคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุน 

3. คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญแกผูถือหุนสําหรับผูถือหุนท่ีไมสะดวกในการท่ีจะเขารวมประชุมดวย

ตนเอง โดยใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิในการประชุมผานการมอบฉันทะ และมอบหมายใหกรรมการอิสระ

เปนผูรับมอบฉันทะในการประชุมแทนผูถือหุน 

4. คณะกรรมการบริษัทไดเชิญบุคคลท่ีเปนอิสระเขารวมสังเกตุการประชุมผูถือหุน เพื่อตรวจสอบการประชุม

ใหเปนไปอยางถูกตอง โดยไดเชิญ คุณคุณนงลักษณ  พุมนอย และคุณรัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย ผูสอบ

บัญชีภายนอกจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และ คุณคุณเลิศศักด์ิ สุธรรมพร ท่ีปรึกษา

กฎหมายอิสระ จากสํานักงานกฎหมายคนึง แอนด พารทเนอร เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ท้ังผูถือหุนท่ีเปนผูบริหาร ผูถือหุนท่ีไม

เปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ และผูถือหุนสวนนอย และสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา คณะกรรมการและฝาย

จัดการไดดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม ดวยเช่ือวาเปนปจจัยสําคัญตอความมั่นใจในการลงทุน

กับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีคุมครองปองกันการละเมิดสิทธิของผูถือหุน กํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการ

ปฏิบัติ และปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน โดยไดดําเนินการดังนี้ 

1.  คณะกรรมการแจงกําหนดการประชุมผูถือหุนพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรผานทางเวปไซตของบริษัท อยางนอย 30 วัน กอนวันนัดประชุม

ผูถือหุน 

2. ประธานกรรมการจะกลาวช้ีแจงใหผูถือหุนทราบถึงวาระ ระเบียบ วิธี และการลงคะแนน สําหรับการประชุม

ผูถือหุนใหแกผูถือหุนทราบ รวมถึงใหโอกาสผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความคิดเห็น กอนการ

ลงคะแนนในแตละวาระการประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงแตละวาระใหผูถือหุนไดทราบทันที 

3. คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 และเสนอ

ช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาในระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีรายละเอียดและหลักเกณฑตามท่ีไดเปดเผยไวบนเวปไซตของบริษัท 

www.bangkoklife.com และแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4. บริษัทมีนโยบายและวิธีการใชขอมูลภายใน โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนําขอมูลท่ีสําคัญ

ของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน หรือบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะขอมูลท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยของ

บริษัท และกรรมการ ผูบริหาร จะตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอ

สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย

ของบริษัท  

5. บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวของตอบริษัท 

กรณีท่ีมีการทํารายการท่ีเก่ียวโยง บริษัทกําหนดใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับช่ือและความสัมพันธของบุคคล

ท่ีเก่ียวโยง โดยระบุมูลคารายการ คูสัญญา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดแสดงถึง

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการท่ีเก่ียวโยง โดยไดยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

6. คณะกรรมการบริษัทไมมีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไมไดทําการแจงลวงหนาแกผูถือหุน 

 

หมวดท่ี 3 สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และประสานประโยชนรวมกันอยาง

เหมาะสม เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี โดยไดกําหนดเปน

แนวทางท่ีตองปฎิบัติเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนใน 

“จรรยาบรรณและขอพึงปฎิบัติทางธุรกิจ” พรอมท้ังไดเผยแพรและรณรงคใหคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร ตลอดจน

ผูปฎิบัติงาน ยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนิงาน และถือเปนภาระหนาท่ีท่ีสําคัญสําคัญของทุกคน นอกจากนี้ บริษัทมี

แนวนโยบายตางๆ โดยตระหนักวาความสัมพันธและความรวมมือท่ีดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียเปนปจจัยท่ีจะชวย

สงเสริมใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืน  
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1. บริษัทมีแนวทางและปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ดังนี้ 

ผูถือหุน  

บริษัทเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัทตอผูถือหุนและสาธารณชนอยางถูกตอง ครบถวน และทันตอเวลา 

เชน ขอมูลรายงานงบการเงิน ขอมูลการประเมินมูลคาธุรกิจ ขอมูลองคกร ขอมูลบริการและแบบประกัน ขาวสารและ

กิจกรรมของบริษัท เพื่อใหผูเก่ียวของ ผูถือหุน นักวิเคราะห และนักลงทุนท่ัวไป สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอมูล

คุณภาพและเพียงพอ ผานทางขาวตลาดหลักทรัพย และเวปไซตของบริษัท www.bangkoklife.com 

ลูกคา/ผูถือกรมธรรม 

บริษัทมีความมุงมั่นในการใหบริการแกลูกคาและผูถือกรมธรรม โดยการนําเสนอแบบประกันท่ีมีคุณภาพ

และเหมาะสม เพื่อใหลูกคา/ผูถือกรมธรรมมีหลักประกันและความมั่นคงทางการเงิน บริษัทไดมีการเสริมสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา/ผูถือกรมธรรมดวยการส่ือสารและกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีสํานักงานสาขาท่ัวประเทศท่ีคอย

ใหคําแนะนําและบริการ 

บริษัทมีความมุงมั่นและพัฒนาการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแกลูกคาภายในระบบคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยไดรับรางวัล Best Quality Management Awards 2012 จาก International 

Certification Co.,Ltd. มากวา 10 ป  

บริษัทไดจัดกิจกรรมโครงการเชิงสัมมนาใหความรูดานการวางแผนทางการเงินใหกับลูกคา/ผูถือกรมธรรม 

รวมถึงประชาชนท่ัวไป เชน “ชีวิตออกแบบได” “Beyond Life” สัมมนาใหแกบริษัท SVOA, BOI โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ในหัวขอ การตอยอดความมั่งค่ัง Wealth & Security, การวางแผนการศึกษาบุตร Education Plan และการวางแผน

ภาษี Tax Planning 

พนักงาน 

บริษัทมีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ใหกับพนักงาน รวมถึงจัด

ใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพในการดูแลพนักงานในระยะยาว  

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีศักยภาพดวยการสงเสริมและสนับสนุนให

พนักงานไดมีความรูเพิ่มขึ้น โดยการจัดใหมีการสัมมนา เชน 7 อุปนิสัยพัฒนาสูผูมีประสิทธิผลสูง การทํางานเปนทีม 

การบริการเพื่อการครองใจ การวางแผนทางการเงิน  การใหทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และสงเสริมให

พนักงานมีความกาวหนาในวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสายการทํางานดวยการสงเสริมคุณวุฒิวิชาชีพตางๆ เชน LOMA SOA 

CFP CFA CISA  

บริษัทจัดใหมีโครงการ BLA Model เพื่อสงเสริมในการใหพนักงานเปนตนแบบหรือตัวอยางท่ีดี แก

พนักงานของบริษัท นอกจากนั้นยังมีโครงการ Happy BLA Home ท่ีสงเสริมใหพนักงานของบริษัทมีความสมดุล

ระหวางตนเอง ครอบครัว และสังคม และกิจกรรมตางๆ ไดแก Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้ําใจงาม) 

Happy Relax (การผอนคลาย) Happy Brian (หาความรู) Happy Soul (การมีคุณธรรม หิริ โอตัปปะ) Happy Money 

(ใชเงินเปน) Happy Family (ครอบครัวท่ีดี) ซ่ึงเปนไปตามหลัก Happy Workplace 

ตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําเสนอแบบประกันท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมแกลูกคา 

ซ่ึงรวมถึงการคัดเลือกตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีความรู ความสามารถ ในการใหคําแนะนําและ

บริการ บริษัทไดมีการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตในดานตางๆ เพื่อใหเปนตัวแทนประกันชีวิตท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงในป 2556 

ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไดรับรางวัล ตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality 

Awards) เปนจํานวน ... คน และมีท่ีปรึกษาทางการเงินหรือ FA (Financial Advisor) ในป 2556 จํานวน ... คน  

บริษัทไดจัดสัมมนาทางวิชาการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการ

เงิน เชน การบริหารความมั่งค่ัง Leader Club, FA Club, BLA Club, สัมมนาใหญฝายขายประจําป เพื่อเปนการเพิ่มพูน

ความรู และพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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บริษัทไดมีการมอบรางวัลใหแกตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงินเปนประจําทุกป เพื่อเปนการ

เชิดชูเกียรติและสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน 

คูคา 

บริษัทใหความสําคัญในการสรางความสัมพันธอันดีใหกับคูคาทางธุรกิจของบริษัทโดยเทาเทียมกันอยาง

ตอเนื่องเสมอมา และไดรับการตอบรับจากคูคาเปนอยางดี อันจะทําใหเกิดความรวมมือกัน และสงเสริมใหบริษัทเติบโต

อยางย่ังยืน โดยมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีเปนธรรมและไมขัดตอกฎหมาย ไมเลือกปฏิบัติวาเปนคูคารายใหญหรือ

รายเล็ก 

คูแขงทางการคา 

บริษัทประกอบธุรกิจอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ไมใชวิธีการใดๆ ท่ีไม

ถูกตองปฏิบัติตอคูแขงขันทางการคา 

สังคม และส่ิงแวดลอม 

บริษัทมีเจตนารมยในการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ผานโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง ในดาน

การศึกษา ดานสังคม ดานสาธารณสุข และการอนุรักษส่ิงแวดลอม บริษัทไดสรางจิตสํานึกใหกับผูบริหารและพนักงาน

ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม ผานกิจกรรมตางๆ  

 2. บริษัทไดแสดงเจตนารมยเขาเปนแนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต นอกจากนั้น บริษัท

ยังมีนโยบายตอตานการทุจริต และไมสนับสนุนการกระทําใดในการแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 

นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายใหรองเรียน หรือแจงเบาะแสเก่ียวกับการกระทําท่ีไมเหมาะสมในทางธุรกิจ หรือประเด็น

อ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทผานทาง Email Address: audit_committee@bangkoklife.com 

ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซ่ึงจะมีการพิจารณาดําเนินการอยางเหมาะสม และรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท 

 3. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เชน ลิขสิทธิ์ มีการกําหนด

หามมิใหมีการติดต้ัง หรือนํา หรือใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะท่ีเปนการละเมิดสิทธิของผู อ่ืนกับเครื่อง

คอมพิวเตอรของบริษัท และหามนํามาใชเก่ียวกับงานของบริษัท   

  4. บริษัทมีการแตงต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมของสถานประกอบกิจการ 

ท้ังระดับผูบริหารและพนักงาน เพื่อทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเกิดเหตุในสถานประกอบการ 

 5. บริษัทใหความสําคัญและปรับปรุงแผนงาน BCP (Business Continuity Plan) โดยจัดใหมีการซอม

สถานการณฉุกเฉิน และทดสอบการปฏิบัติงานท่ีศูนยปฏิบัติงานสํารอง เพื่อใหเกิดการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไป

อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและท่ีมิใช

ขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางท่ีเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกัน 

นาเช่ือถือ ท้ังขอมูลท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน รายงานประจําป แบบ 56-1 การพบปะนักวิเคราะห นัก

ลงทุน และผูถือหุนรายยอย ผาน BLA Newsletter เว็บไซตของบริษัทหนานักลงทุนสัมพันธ โดยปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบันอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูถือหุน และนักลงทุนสามารถรับรูขาวสารไดทันตอเหตุการณ เขาถึงสะดวก และไดรับ

ประโยชนมากท่ีสุด โดยไดดําเนินการดังนี้ 

1. บริษัทจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของ

ผูตรวจสอบบัญชีในรายงานประจําป จัดใหมีคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการเพื่อประกอบเปดเผยงบการเงินทุก

ไตรมาส  

2. คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบ

เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงความเห็ยของคณะกรรมการตรวจสอบ

เก่ียวกับเรื่องนี้ ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําป 

3. คณะกรรมการบริษัทไดเปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย รวมท้ัง

จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุมและคาตอบแทนท่ีกรรมการไดรับเปนรายบุคคล นอกจากนั้นยังไดเปดเผยนโยบายคาตอบ

แกคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง และเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีผูสอบบัญชีใหบริการ 

4. คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีหนวยงาน สวนนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ทําหนาท่ีรับผิดชอบ

ใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารและความเคล่ือนไหวของบริษัทท่ีเปนประโยชนแกผูท่ีเก่ียวของทุกกลุม ท้ังผู

ลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะหหลักทรัพย ผูจัดการกองทุนท้ังในและตางประเทศ 

 การติดตอกับสวนนักลงทุนสัมพันธ 

 คุณมธุอร ธีระนั้นทมงคล หมายเลขโทรศัพท 0 2777 8681 

 คุณจินดาวรรณ ณ ราช หมายเลขโทรศัพท 0 2777 8672 

 หมายเลขโทรสาร 0 2777 8680 

 หรือทาง E-mail :    ir@bangkoklife.com 
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คณะกรรมการบริษัทมีความเขาใจเปนอยางดีถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท พรอมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ

บริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน 

1. โครงสรางคณะกรรมการ 

     โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ท้ังหมด 6 ชุด 

ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน จํานวน 15 

ทาน โดยมีกรรมการอิสระอยูในคณะกรรมการจํานวน 5 ทาน โดยกรรมการแตละทานเปนผูมีคุณสมบัติหลากหลาย มี

ทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดาน 

2. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (ฉบับท่ี 2)  
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3. คณะกรรมการไดแยกบุคคลท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการใหญมิให

เปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหเกิดความสมดุลในการบริหารกิจการ  

4. คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ัง คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน 

เปนเลขานุการบริษัท โดยใหมีหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551  รวมถึงจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประสานงานใหบริษัทปฏิบัติตาม

มติคณะกรรมการ และมติประชุมผูถือหุน อีกท้ังดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลรายงานสารสนเทศของบริษัท ตามระเบียบ

และขอกําหนดของหนวยงานราชการ และติดตอส่ือสารกับผูถือหุนท่ัวไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ เพื่อใหเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อีกท้ังดูแลกิจกรรมและการฝกอบรมของคณะกรรมการ ท้ังนี้ เลขานุการบริษัทไดผานการ

อบรมในหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดแก หลักสูตร Audit Committee Program 

(ACP) รุนท่ี 19/2549 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 64/2549 และหลักสูตร Effective 

Minutes Taking (EMT) รุนท่ี 4/2548 

2. คณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อทําหนาท่ีกล่ันกรองการทํางานใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 1. คณะกรรมการบริหาร ทําหนาท่ีชวยคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการบริหารงานท่ัวไปให

เปนไปตามนโยบายและงบประมาณท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทําหนาท่ีกําหนดกรอบ นโยบาย และกลยุทธการบริหารความ

เส่ียง โดยระบุ ประเมิน ติดตาม รายงานและควบคุมความเส่ียง ซ่ึงเปนกิจกรรมหลักของบริษัทใหอยูในระดับท่ียอมรับ

ได ใหครอบคุมและรองรับกฎหมาย ประกาศ คําส่ัง กฎเกณฑ และมาตรฐานของหนวยงานท่ีกํากับหรือของรัฐ 

 3. คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามขอบังคับของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลเก่ียวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบ

การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณตางๆ 

 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและกระบวนการใน

การสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูง และเสนอความเห็นตอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนสําหรับการแตงต้ังกรรมการ อีกท้ัง พิจารณาหลักเกณฑในการ

จายและรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท โดย

คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง สวนคาตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการจะเปนผู

นําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 5. คณะกรรมการการลงทุน ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเส่ียงรวมและ

กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมจากการลงทุน อนุมัติแผนการลงทุน ติดตามผลการลงทุน พรอมท้ังจัดใหมี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม กํากับดูแลการลงทุน กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปรงใสและปองกันความ

ขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท และรายงานใหคณะกรรมการบริษัท

รับทราบ 

 6. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ทําหนาท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตอ

คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีแนวทางดําเนินการเพื่อใหสามารถติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของหนวยงานกํากับ และรายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการ

บริษัท 
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3. บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 1. คณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีพิจารณาและเห็นชอบในเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัท เชน นโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ รวมท้ัง

ควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท สงเสริมใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดเขาใจถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และใหปฎิบัติตามจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจอยางจริงจัง 

 3. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management 

Policy) ใหครอบคุมท้ังองคกร โดยใชหลักการการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากล ERM (Enterprise Risk 

Management) เปนแนวทาง ซ่ึงประกอบไปดวยการบริหารความเส่ียงภายใต Risk Appetite System รวมถึงการ

บริหารการดํารงเงนกองทุนตามระดับความเส่ียง RBC (Risk Base Capital) ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะดูแลการดําเนินธุรกิจใหมีความตอเนื่องในระยะยาว รวมท้ังจัด

ใหมีแผนการพัฒนาพนักงาน และผูบริหาร รวมถึงแผนการสืบทอดงานในตําแหนงท่ีสําคัญ 

5. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท โดยจะ

พิจารณาอยางรอบคอบและพิจารณาไปในทางท่ีเปนผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ กรรมการท่ี

มีสวนไดเสียกับบริษัทในเรื่องใดจะตองแจงใหคณะกรรมการทราบ และกรรมการทานนั้นจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ในเรื่องท่ีตนมีสวนไดเสียกับบริษัท 

 4. การประชุมคณะกรรมการ 

  1. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการกําหนดตารางการประชุมเปนการลวงหนาทุกป โดยกําหนดใหมี

การประชุมอยางนอย 6 ครั้งตอป ในการประชุมกรรมการแตละครั้งจะมีการแจงกําหนดการประชุมใหทราบลวงหนาไม

นอยกวา 7 วัน พรอมกับวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาพิจารณาศึกษาขอมูล

อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม 

  2. ในการประชุมคณะกรรมการจะมีการกําหนดวาระและเวลาการประชุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพื่อ

กรรมการจะไดมีเวลาอภิปายปญหาสําคัญอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน นอกจากนั้นยังไดใหผูบริหารไดเขารวมประชุม

เพื่อใหสารสนเทศเพิ่มเติมในท่ีประชุม รวมถึงใหกรรมการไดมีโอกาสรูจักผูบริหารสําหรับใชพิจารณาแผนการสืบทอด

งาน 

  3. คณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจะเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการใหญ 

เลขานุการบริษัท ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย 

  4. กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารไดมีการประชุมระหวางกันเอง เพื่ออภิปายปญหาตางๆ โดยไมมีฝาย

จัดการรวมดวย  

  5. บริษัทไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให

คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ 

 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอยางนอยปละ

ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไข รวมถึงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญเปนประจําทุกป เพื่อนําไปใชในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ

ใหญ 
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 6. คาตอบแทน 

  1. การพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะ

พิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการจากความรู ความสามารถ ความเหมาะสม 

ภาระหนาท่ี และบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการ ประกอบกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทและการเติบโตทางผลกําไร ท้ังนี้ จะเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกับกลุมอุตสาหกรรม

เดียวกัน เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนใหเปนผู

พิจารณาอนุมัติ 

  2. การพิจารณาคาตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

จะพิจารณาจากการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงท่ีสูงกวา หรือเทียบเทารองผูจัดการใหญ เพื่อกําหนดคาตอบแทน

โดยพิจารณาปจจัยตางๆ จากหนาท่ีความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตาม

นโยบายท่ีไดรับจากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใตสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนา

ธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดีขึ้น เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

 7.  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

  1. คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการพัฒนากรรมการและผูบริหารของบริษัท และมีการใหความรูแก

กรรมการใหมเก่ียวกับบทบาทของกรรมการและลักษณะธุรกิจของบริษัท สงเสริมใหมีการใหความรูในระบบการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

  2. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแผนในการสืบทอดงาน โดยไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี

แทน กรณีกรรมการผูจัดการใหญ หรือผูบริหารระดับสูงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 

9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย โดยคณะกรรมการบริษัท

ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยท้ังหมด 6 ชุด ไดแก  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการ

ลงทุน ซ่ึงคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี 

กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ฉบับลงวันท่ี 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ คณะกรรมการ

ตางๆ ของบริษัทมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการของบริษัทมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมายดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญ ประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลา 

บัญชีของบริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 
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3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผูสอบ

บัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฎิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให

บุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร

ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลง หรือแกไขบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ 

ไดเมื่อเห็นสมควร 

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

ผูจัดการ มีอํานาจหนาท่ีใน การปฎิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจ ท้ังนี้ การมอบอํานาจ

นั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

ผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตาม

นโยบาย และหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติแลว 

5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร

และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่อง

ดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการอันไดแก เรื่องท่ี

กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู 

การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืนหรือการซ้ือหรือการรับ

โอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน 

6. พิจารณาโครงสรางการบริหาร แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ 

และคณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณอยางตอเนื่อง 

8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 

หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือ

เปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ

แขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหท่ี

ประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 

9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรง หรือโดยออมในสัญญาท่ี

บริษัททําขึ้น หรือถือหุน หรือหลักทรัพยอ่ืนเพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 

การทําหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทในปท่ีผานมา       

 ใน 1 ปท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดกลยุทธ ทิศทาง นโยบาย แผนงาน เปาหมายและ

ภารกิจของบริษัทรวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณอยางตอเนื่อง เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคและมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ภายใตกรอบกฎหมาย วัตถุประสงค และมติท่ีประชุมผูถือ

หุน ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวัง คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน 

และตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใสและสามารถตรวจสอบ

ได  
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คณะกรรมการบริหาร 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ  

มติท่ีประชุมผูถือหุน หรือนโยบาย คําส่ังใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด และใหมีอํานาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก

การดําเนินการใดๆตามปกติและอันจําเปนแกการบริหารกิจการของบริษัทเปนการท่ัวไป นอกจากนั้นใหคณะ

กรรมการบริหารมีหนาท่ีในการพิจาณากล่ันกรองขอพิจารณาตางๆ ท่ีจะไดมีการนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติและ/หรือพิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับหรือคําส่ังของคณะกรรมการ

บริษัท ตลอดจนการดําเนินการตามคําส่ังของคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆไป นอกจากนั้นใหมีหนาท่ีดําเนินการใน

เรื่องตางๆ ตามความจําเปนแกการประกอบกิจการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย 
 

การทําหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารในปท่ีผานมา 

ใน 1 ปท่ีผานมา คณะกรรมการบริหารไดพิจาณากล่ันกรองในเรื่องตางๆ ท่ีสําคัญเพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือ

พิจารณาใหความเห็นชอบ ในประเด็นท่ีสําคัญตอกลยุทธขององคกรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน 

งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรกอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยไดติดตาม กํากับ และควบคุม

การปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายของแผนงานท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดําเนินการ

ตามคําส่ังของคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีกรอบการทํางาน และอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กําหนดกรอบ นโยบาย และกลยุทธการบริหารความเส่ียง โดยสามารถ ระบุ ประเมิน ติดตาม รายงาน 

และ ควบคุมความเส่ียงซ่ึงเปนกิจกรรมหลักของบริษัทใหอยูในระดับท่ียอมรับได ใหครอบคลุมและ

รองรับกฎหมาย ประกาศ คําส่ัง กฎเกณฑ และมาตรฐานใหมๆ ของภาครัฐ 

2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเส่ียงและระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด  

3. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหทราบถึง

ฐานะความเส่ียงอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือทันทีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และให

ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเส่ียงและมาตรการการรองรับ 

4. สนับสนุนใหมีกระบวนการบริหารความเส่ียงควบคูไปกับการดําเนินงาน เสริมสรางความรูความเขาใจ 

และกระตุนจิตสํานึกของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ใหตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของความ

เส่ียง โดยถือเปนหลักปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหการบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จ 

และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุงหวังใหการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกร 

5. มีการประสานงานและส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีสําคัญอยางสม่ําเสมอเพื่อ

แลกเปล่ียนความรูและขอมูลเก่ียวกับความเส่ียงและการควบคุมภายในไดอยางมี ประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1.  สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2.  สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

       และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา

แตงต้ังโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัท 

6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

-  ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด   

   หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

-  ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

-  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

-  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร  

-  รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

- พิจารณาสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมการ  ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือพนสภาพ

การเปนกรรมการในทุกกรณี โดยพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหนง เพื่อเสนอความเห็นตอ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน ตามขอบังคับของบริษัท แลวแตกรณี 

- พิจารณาสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมการผูจัดการใหญ และรองผูจัดการใหญ ในกรณี

ท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ โดยพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหนง เพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ   

- พิจารณากําหนด ปรับปรุงคาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆ ของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร

ระดับสูงท่ีสูงกวาหรือเทียบเทารองผูจัดการใหญ ใหเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบตอองคกร 

เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน แลวแต

กรณี ตามขอบังคับของบริษัท 

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   

 

คณะกรรมการลงทุน 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

- กําหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเส่ียงรวมและกระบวนการบริหารความเส่ียงที

เหมาะสมท่ีเกิดจากการลงทุน 

- พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน 

- ติดตามผลการลงทุน พรอมท้ังจัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

- กํากับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุน 

- กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

- รายงานผลการลงทุนใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ําเสมอ 

- กํากับดูแลการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทใหเปนไปตามกรอบนโยบาย และรายงานผลการดําเนินงานให

คณะกรรมการรับทราบอยางสม่ําเสมอ 

 

การทําหนาท่ีของคณะกรรมการลงทุนในปท่ีผานมา 

ในระยะเวลา1 ปท่ีผานมา คณะกรรมการลงทุนไดมีการกําหนดนโยบายการและแนวทางการลงทุน นโยบายการ 

บริหารความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณาปจจัยสําคัญตางๆ ท้ัง

ในและตางประเทศท่ีอาจสงผลกระทบตอการลงทุน รวมท้ังการกําหนดและปรับเปล่ียนกลยุทธการลงทุนเพื่อให

สอดคลองและเหมาะสมกับภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปนอกจากนี้ คณะกรรมการลงทุนไดมีการพิจารณาอนุมัติและ/

หรือใหความเห็นชอบ ในแนวนโยบายท่ีมีความสําคัญตอกลยุทธขององคกรทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน 

งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรกอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ คณะกรรมการลงทุนได

มีการติดตาม กํากับ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนงานและเปนไปตามกรอบนโยบายท่ี

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ทําหนาท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตอคณะกรรมการบริษัท จัดใหมีแนวทางดําเนินการ

เพื่อใหสามารถติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของหนวยงานกํากับ 

และรายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการบริษัท 

 

การทําหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในปท่ีผานมา    

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จัดต้ังเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 โดยมีการประชุมครั้งแรกในวันท่ี 6  

ธันวาคม 2556 เพื่อกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

 

9.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

9.3.1  กรรมการอิสระ 

การสรรหากรรมการอิสระ 

ในการแตงต้ังกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดเลือก

กรรมการท่ีมีความเปนอิสระตามนิยามของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซ่ึงประกอบดวย กรรมการอิสระ 

จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท แตตองไมนอยกวา 3 คน  และเสนอความเห็นตอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อท่ีจะนําเสนอในท่ีประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงต้ังกรรมการ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุน

ของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือน

ประจํา หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ

เดียวกัน หรือ ผูถือหุนรายใหญ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ี

เปน บิดามารดา สมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผู

มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ

อยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปน   ผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ

สํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
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(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมี

อํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน 

ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมี

นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  

(9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัท 

 

9.3.2  การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาโครงสราง  ขนาด  และองคประกอบของ 

คณะกรรมการ และกําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตองการสรรหา โดยสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิท่ีสมควรไดรับการ

แตงต้ังเปนกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการ  ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือพนสภาพการเปนกรรมการในทุกกรณี โดย

คํานึงถึงความรู ประสบการณและความเช่ียวชาญของกรรมการโดยรวม เพื่อใหมีองคประกอบและคุณสมบัติตาม

กฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ (ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ตองให

กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 หรือจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสัดสวน 1 ใน 3)      

การสรรหาผูบริหาร 

การสรรหาผูบริหารมาดํารงตําแหนงรองผูจัดการใหญขึ้นไป  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คาตอบแทนเปนผูสรรหาคัดเลือก และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตําแหนงผูชวยผูจัดการใหญ คณะ

ผูบริหารนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สวนตําแหนงรองลงมา คณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณา โดยสรรหา

คัดเลือกจากบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ  มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีความเปนมืออาชีพท่ี

เหมาะสมมาดํารงตําแหนง 

 

9.4  การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

       บริษัทมิไดมีการดําเนินธุรกิจผานบริษัทยอย หรือบริษัทรวม 
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9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนําขอมูลภายใน

ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงบริษัทมีบทลงโทษสูงสุดหากพบวา มีการนําขอมูลภายใน

ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน หรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต นอกจากนี้ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยของบริษัท กรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมท้ังบุคคลท่ีมีความเก่ียวของจะตองแจงใหบริษัททราบ และ

รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ีมีการซ้ือ 

ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยนั้น  

 

9.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

รายการ ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี 

1 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 

นางสาวรัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย  

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

(เดิมช่ือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) 

1,447,000 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,447,000 

 

คาบริการอื่น (Non-Audit fee)  

รายการ 

ที่ 
ชื่อบริษัทผูจาย 

ประเภทของงานบริการอ่ืน 

(Non-Audit Service) 
ผูใชบริการ 

คาตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

สวนที่จายไป

ในระหวางป

บัญชี 

สวนที่จะตองจาย

ในอนาคต 

1 

 

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต คาตรวจสอบและสอบทาน

รายการดํารงเงินกองทุนตาม

ระดับความเสี่ยง 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

(เดิมช่ือบริษัท สํานักงาน 

เอินสท แอนด ยัง จํากัด) 

1,550,000 

 

- 

2 

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต คาสอบทานมูลคาของบริษัทที่

คํานวณตามวิธีคณิตศาสตร

ประกันภัย (Embedded 

value) 

Ernst & Young Advisory 

Pte, Ltd. (EY Singapore) 

1,000,000 - 

3 
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต คาสอบทานสํารองประกันชีวิต

เพ่ิมเติม (Model review) 

Ernst & Young Advisory 

Pte, Ltd. (EY Singapore) 

500,000 - 

รวมคาตอบแทนจากคาบริการอ่ืน 3,050,000 - 

 

 

9.7 การปฏิบัติตามหลัก CG ในเรื่องอื่นๆ 

        - ไมมี - 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

  

 บริษัทมุงมั่นดําเนินธุรกิจดวยจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม โดยมีสวนรวมในการเสริมสรางความมั่นคงทางการ

เงินซ่ึงนําไปสูความมั่นคงและความสุขในชีวิตของประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมท้ังใหความสําคัญตอ

ส่ิงแวดลอมเพื่อความย่ังยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

 บริษัทสงเสริมใหพนักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององคกรและของตนเองตอ

สังคม ในดานการศึกษา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม โดยดําเนินกิจกรรมสงเสริมสังคมอยางเปนรูปธรรม 

 บริษัทใหความสําคัญตอการเสริมสรางส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน โดยสงเสริม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน

ชุมชนของบริษัท ซ่ึงประกอบดวยพนักงานและครอบครัว ตัวแทนประกันชีวิต คูคา และพันธมิตร ดวยการใชทรัพยากร

อยางคุมคา ดวยหลักการ ใชอยางประหยัดลดการสูญเปลาการนํามาใชซํ้า หรือการใชวัสดุท่ีผานกระบวนการแปรสภาพ

ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี และโดยสนับสนุนกิจกรรมฟนฟูธรรมชาติ อนุรักษส่ิงแวดลอม และปลูกฝงจิตสํานึกการ

รักษาส่ิงแวดลอมในมิติตางๆ ใหเยาวชน เพื่อผลระยะยาวและความย่ังยืน 

 

แนวทางเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม มีหลักการ 8 ขอ  

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

1.1 บริษัทประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริตอยางย่ิงตอผูเอาประกันภัยและผูมีสวนเก่ียวของ 

1.2 บริษัทปฏิบัติดวยความเปนธรรมและชอบธรรมตอผูบริโภคอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

1.3 บริษัทจัดโครงสรางองคกรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพโดยจัดใหมีระบบการ ควบคุม

และการตรวจสอบภายในท่ีรัดกุม มีการบันทึกขอมูลอยางเหมาะสมโดยถูกตองครบถวนและเปนจริง อีกท้ัง

มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีตามวิชาชีพอยางมือ

อาชีพ 

1.4 บริษัทรักษาขอมูลของผูเอาประกันภัย และผูมีสวนเก่ียวของไวเปนความลับ โดยมีมาตรการไมใหขอมูล

สวนบุคคลถูกเปดเผยตอบุคคลภายนอก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบุคคลดังกลาว หรือกรณีท่ีมีพันธะตอ

การดําเนินธุรกิจ หรือเปนการเปดเผยตามหนาท่ี หรือตามกฎหมาย 

1.5 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของหนวยงานกํากับภายนอก รวมท้ังกําหนดขั้นตอนการ

ดําเนินการใหพนักงานปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง และเปนไปตามกฎท่ีเก่ียวของโดย

เครงครัด 

1.6 บริษัทใหความรวมมือกับสมาคมประกันชีวิตไทยในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อรักษาไวซ่ึงผลประโยชน

สวนรวม และละเวนการกลาวราย หรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความแตกแยกหรือความเสียหายตอ

บริษัทท่ีเปนคูแขงทางการคา 

 

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการตอตานการทุจริตจึงไดกําหนดนโยบายในการตอตานการทุจริต โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

บริษัทจะตอตานการทุจริต และไมยอมรับการใหหรือการรับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชนอ่ืนใด ท่ีมีเจตนา

จูงใจใหเกิดการดําเนินการ หรือเกิดการกระทําการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

บริษัทตองมีจรรยาบรรณและมีความมุงมั่นในการปองกันมิใหเกิดการทุจริต รวมถึงมีหนาท่ีในการกําหนดแนว

ทางการปฏิบัติเพื่อการตอตานการทุจริต อีกท้ังตองมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทไดกําหนดไวอยาง

สม่ําเสมอ  



 

สวนที่ 2 หนาที่ 55 

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทมีหนาท่ีปองกันและดูแลไมใหเกิดการทุจริต หากพบการทุจริตหรือพบเหตุท่ี

สอไปในทางทุจริต ใหแจงตอผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 

3.      การเคารพสิทธิมนุษยชน  

3.1  บริษัทสนับสนุนการคุมครองสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของผูมีสวนไดเสียของบริษัท ตามหลักสากล

วาดวยสิทธิมนุษยชน 

3.1.1 บริษัทสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคล ใหการยอมรับและเคารพสิทธิ

เสรีภาพอันควรของผูอ่ืน โดยคํานึงถึง ศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชนในสังคม

ประชาธิปไตยภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

3.1.2 บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูมีสวนไดเสีย โดยไมเลือกปฏิบัติแกบุคคลใดๆ ดวยเรื่อง

เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม ความสมบูรณของรางกาย ความเช่ือทางวัฒนธรรม หรือ 

ความเช่ือทางการเมือง ภายใตกฎหมายและมาตรฐานสากลดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน  

3.1.3 บริษัทเคารพตอสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการไดรับคาตอบแทนการทํางาน สวัสดิการ และการ 

        ประเมินผลงานท่ีเปนธรรม สิทธิการลาหยุดงานเพื่อทําภารกิจจําเปน หรือเพื่อพักผอนเปนครั้งคราว   

        โดยไดรับคาจางตามกฎหมายแรงงาน รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับการ 

        คุมครองแรงงาน  

3.1.4 บริษัทสนับสนุนและจัดใหมีความปลอดภัยในสถานประกอบการท้ังในดานสุขอนามัย และการดูแล 

        รักษาความสะอาดของสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี 

3.1.5 บริษัทสนับสนุนการมีสิทธิในหลักประกันทางสังคมท่ีรัฐจัดใหแกประชาชน 

3.2  กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น และการแสดงออก ตลอดจนศักด์ิศรีของความเปนมนุษยซ่ึงกันและกัน ภายใตกรอบของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

3.3  บริษัทบริหารงานดวยความจริงใจ และรับผิดชอบดูแลผูเอาประกันภัยและผูมีสวนเก่ียวของใหไดรับสิทธิความ

คุมครอง และ สิทธิประโยชนอยางเปนธรรม และจัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียนและแกไขเรื่องรองเรียนดวย

ความเปนธรรม 

 

4.   การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

  4.1   สภาพการทํางานและการคุมครองทางสังคม 

 4.1.1  สภาพการทํางานประกอบดวย คาจาง เวลาทํางาน เวลาพักผอน วันหยุด ขอปฏิบัติทางวินัย 

การเลิกจาง สวัสดิการตางๆ เชน น้ําด่ืมสะอาด สถานท่ีรับประทานอาหารมีสุขลักษณะดี     

การักษาพยาบาล เปนตน  

        4.1.2  การคุมครองทางสังคม เปนการบรรเทาผลท่ีเกิดจากการลดหรือสูญเสียรายได จากประเด็น

      ตางๆ เชน อุบัติเหตุ เจ็บปวย คลอดบุตร ชราภาพ วางงาน พิการ เปนตน 

    4.1.3  สภาพการทํางานเปนไปตามกฎหมาย หรือดําเนินการตามมาตรฐานแรงงาน  

    4.1.4  จัดใหมีสภาพการทํางานท่ีดี ใหไดรับความสมดุลของชีวิตการทํางานมากท่ีสุด โดยเทียบเคียง 

          กับองคกรอ่ืน 

         4.1.5 ใหความสําคัญเก่ียวกับพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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        4.2   สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

          4.2.1 จัดหาอุปกรณดานความปลอดภัยท่ีจําเปน เพื่อปองกันอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน 

     4.2.2 สอบสวนและบันทึกอุบัติเหตุ และปญหาตางๆ เพื่อลดหรือกําจัดปญหาเหลานั้น 

     4.2.3 หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอผูหญิง (ต้ังครรภ คลอดบุตร) และท่ัวไป เชน คนพิการ 

         ผูไมมีประสบการณ เยาวชน 

     4.2.4 คุมครองคนงานนอกเวลา ช่ัวคราว รับเหมาชวง 

         4.2.5 กําจัดอันตรายดานจิตใจ ท่ีทําใหเครียด และเจ็บปวย 

    4.2.6 จัดการฝกอบรมท่ีเพียงพอใหกับทุกคนในหัวขอท่ีเก่ียวของ 

    4.2.7 จัดใหมีระบบดานการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม  

 

5.   ความรับผิดชอบตอผูบริโภค   

ลูกคา/ผูถือกรมธรรม 

บริษัทมีความมุงมั่นในการใหบริการแกลูกคาและผูถือกรมธรรม โดยการนําเสนอแบบประกันท่ีมีคุณภาพ

และเหมาะสม เพื่อใหลูกคา/ผูถือกรมธรรมมีหลักประกันและความมั่นคงทางการเงิน บริษัทไดมีการเสริมสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา/ผูถือกรมธรรมดวยการส่ือสารและกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีสํานักงานสาขาท่ัวประเทศท่ีคอย

ใหคําแนะนําและบริการ 

บริษัทมีความมุงมั่นและพัฒนาการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแกลูกคาภายในระบบคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยไดรับรางวัล Best Quality Management Awards 2012 จาก International 

Certification Co.,Ltd. มากวา 10 ป  

บริษัทไดจัดกิจกรรมโครงการเชิงสัมมนาใหความรูดานการวางแผนทางการเงินใหกับลูกคา/ผูถือกรมธรรม 

รวมถึงประชาชนท่ัวไป เชน “ชีวิตออกแบบได” “Beyond Life” สัมมนาใหแกบริษัท SVOA, BOI โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ในหัวขอ การตอยอดความมั่งค่ัง Wealth & Security, การวางแผนการศึกษาบุตร Education Plan และการวางแผน

ภาษี Tax Planning 

 

6.  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  

กรุงเทพประกันชีวิต ใหความสําคัญตอการเสริมสรางส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน โดยสงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของบริษัท ซ่ึงประกอบดวยพนักงานและครอบครัว ตัวแทน คูคา และพันธมิตร ดวยการใช

ทรัพยากรอยางคุมคา ดวยหลักการ ใชอยางประหยัด ลดการสูญเปลา การนํามาใชซํ้า หรือการใชวัสดุท่ีผาน

กระบวนการแปรสภาพ ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี และโดยสนับสนุนกิจกรรมฟนฟูธรรมชาติ อนุรักษส่ิงแวดลอม 

และปลูกฝงจิตสํานึกการรักษาส่ิงแวดลอมในมิติตางๆ ใหเยาวชน เพื่อผลระยะยาวและความย่ังยืน เพื่อตอบสนองตอ

วัตถุประสงคหลัก กรุงเทพประกันชีวิตจึงเปดตัวโครงการ BLA Happy Life Go Green เพื่อสรางจิตสํานึก “รัก

ส่ิงแวดลอม” อยางย่ังยืน ใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมตามนโยบายส่ิงแวดลอมกรุงเทพประกันชีวิต ไดจัดทําโครงการ BLA 

Happy Life Go Green โดยเนนหลักการ 2 ประเด็น คือ   

- สรางทัศนคติท่ีดี ดวยการสรางความเขาใจความเก่ียวของเช่ือมโยงของส่ิงแวดลอมตอตนเอง ซ่ึงจะทําให

เห็นประโยชนของการรักษาและสรางส่ิงแวดลอมท่ีดี 

- สรางประสบการณเพื่อใหเกิดพฤติกรรมในการรักษาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการ

ดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม 

BLA Happy Life Go Green ยังจัดทําโครงการปลูกจิตสํานึกเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมใหเห็นเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง

ตลอดท้ังป 
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6.1 โครงการ BLA Happy Life Go Green กิจกรรมรักส่ิงแวดลอม ในกลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัย- ปาคือชีวิต  

  BLA Happy Life Go Green กิจกรรมรักส่ิงแวดลอม ในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย – ปาคือชีวิต ณ เขต

รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จ.อุทัยธานี วันท่ี 22 –24 พฤศจิกายน 2556 เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากความรวมมือระหวาง

กรุงเทพประกันชีวิต กับมูลนิธิส่ิงแวดลอมศึกษาชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน (ประเทศไทย) (FEED) ซ่ึงเปนองคกร

ไมหวังผลกําไร (Non-profit Organization) ท่ีมีหนาท่ีและมีความเช่ียวชาญโดยตรง ในการใหความรู และสรางความ

ตระหนักกับเยาวชนและบุคคลท่ัวไปในการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยชวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ 10 

มหาวิทยาลัย รวมกิจกรรมสรางจิตสํานึกรักส่ิงแวดลอม รวมตามรอย “สืบ นาคะเสถียร” สานตอเจตนารมณรัก

ส่ิงแวดลอม เดินทางสูปาหวยขาแขง ปามรดกโลกแหงแรกของไทย 

 การสรางจิตสํานึกใน “กิจกรรมรักส่ิงแวดลอม”  มีการความรูผานการทําเวิรคช็อป แบงปนประสบการณจาก

ชีวิตและงานของวิทยากรจากเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จ.อุทัยธานี รวมถึงกิจกรรมนันทนาการเชิงสรางสรรค 

เพื่อสรางความเขาใจถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม และผลกระทบตอโลก สังคม และตัวเอง เมื่อส่ิงแวดลอมถูก

ทําลาย และลงมือปฏิบัติภารกิจอนุรักษส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีท่ีตองการความชวยเหลือจริง   เพื่อสรางความผูกพันกับ

ส่ิงแวดลอมผานการลงงานจริงนักศีกษาท้ัง 10 มหาวิทยาลัย ไดแก 1.มหาวิทยาลัยมหิดล 2.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดลงพื้นท่ีจริง เรียนรูวิถีธรรมชาติ เย่ียมบานสัตวปานานาชนิด ใชชีวิต

กลางปา เช่ือมโยงกับธรรมชาติอยางใกลชิด ใหไดเขาใจความหมายของคําวา “ปาคือชีวิต” อยางแทจริง ลงมือสราง

ฝายชะลอน้ํา ชวยชีวิตปาและสัตวปาในพื้นท่ี รวมคืนความสมดุลสูปา ซ่ึงเปนตนกําเนิด และเปนบานของทุกชีวิต และ

ความรูและประสบการณจากหองเรียนธรรมชาติท่ีไมรูลืม กลับสูบานและมหาวิทยาลัย สานตอเครือขายของคนท่ีมี

จิตสํานึกรักส่ิงแวดลอมใหขยายตอไป 

 เมื่อเสร็จส้ินแตละกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ จะไดรับแนวทางการทําโครงการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมเพื่อไปสานตอในมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการ BLA Happy Life Go Green และ FEED เปนท่ีปรึกษา โดย

จะไดรับทุนสนับสนุนทีมละไมเกิน 10,000 บาท 

กรุงเทพประกันชีวิตใหความสําคัญ และจะดําเนินการโครงการในระยะยาว โดยมุงหวังท่ีจะขยายเครือขายคนท่ี

มีจิตสํานึกรักส่ิงแวดลอม ท่ีตระหนักถึงความจําเปนในการชวยกันดูแลส่ิงแวดลอม และเปนกําลังสําคัญในการฟนฟู 

และรักษาใหส่ิงแวดลอมและธรรมชาติกลับคืนสูสภาพดีดังเดิม 

 

6.2  BLA Happy Life Go Green กิจกรรมรักส่ิงแวดลอมภายในองคกร- ปลูกปะการัง เพื่อการฟนฟู

สภาพแวดลอมทางทะเล 

      วันท่ี 7 กันยายน 2556  ผูบริหาร พนักงานบริษัท และตัวแทนประกันชีวิตกวา 100 คน ไดเขารวม

กิจกรรม ปลูกปะการังเพื่อการฟนฟูสภาพแวดลอมทางทะเล ณ หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 

     6.3  BLA Happy Life โครงการปลูกตนไม ธรรมสถาน    

       วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556 ผูบริหาร พนักงาน และ ตัวแทนประกันชีวิต รวมกันปลูกตนไมยืนตน อาทิ  

ราชพฤกษ  ตนหางนกยูง  ตนคูณ เพื่อเปนสถานปฏิบัติธรรมแกพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ณ โรงเรียน

ปลูกรากแกวแผนดินและธรรมสถาน อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี    
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7.   การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) 

การดําเนินตามนโยบายสังคมและส่ิงแวดลอม 

การเติบโตของกรุงเทพประกันชีวิตในป 2556 นั้น มาจากหลายปจจัยในการดําเนินธุรกิจ โดยหนึ่งในนโยบาย

หลักของบริษัทคือ การมุงเนนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความสุขและความสมดุลในชีวิตใหกับประชาชน การดําเนิน

ธุรกิจท่ีจะสรางความเติบโตสูองคกรนั้น ไมใชเปนการทํากิจกรรมเพื่อมุงเนนถึงผลตอบแทนเพียงอยางเดียว แตบริษัท

มุงมั่นท่ีจะดํานเนินธุรกิจดวยจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม โดยมีสวนรวมในการเสริมสรางความมั่นคงทางการเงิน ซ่ึง

นําไปสูความมั่นคงและความสุขในชีวิตของประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมท้ังใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม 

เพื่อความย่ังยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

บริษัทสงเสริมใหท้ังพนักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ในดานการศึกษา 

สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม ผูสูงวัย และส่ิงแวดลอม โดยดําเนินกิจกรรมสงเสริมสังคมอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องตลอด

ท้ังป ดวยความมุงมั่นต้ังแตการเริ่มกําหนดภารกิจขององคกร และดําเนินการตามแผนงานเพื่อจะเปนสวนหนึ่งท่ีรวม

สรางความมั่นคงทางการเงินใหกับประชาชนทุกกลุม และสรางประโยชนตอสังคม บริษัทสงเสริมกิจกรรมสาธารณะ

ตางๆ รวมกับท้ังภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนชวยเหลืองานเพื่อสังคมของมูลนิธิตางๆ ตามภารกิจอยางสมาน

สามัคคี ผานกิจกรรมท้ังในองคกรและนอกองคกรตลอดท้ังป 2556  

 

กรุงเทพประกันชีวิต สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมตลอดป 2556 ภายใตแนวคิดหลัก 2 หัวขอใหญ คือ 

1. ชีวิตออกแบบได คือ การจัดทําโครงการตางๆ ดานการวางแผนการเงินใหความรูตอประชาชน 

2. ชีวิตท่ีมีความสุขมากกวา (BLA Happy Life) คือ การจัดทําโครงการเพื่อสรางความสุข 5 ดาน ท้ัง 

สุขภาพ การศึกษา การดูแลผูสูงอายุ ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 

 

กิจกรรมสงเสริมใหความรูเรื่องการวางแผนดานการเงินแกชุมชน ภายใตชื่อกิจกรรม “ชีวิตออกแบบได”  

• จัดกิจกรรมใหความรูดานการวางแผนการเงินอยางรอบดานแกประชาชนท่ัวไป เพื่อตอบสนอง

ความมั่นคง และความมั่งค่ังในหลายรูปแบบ เพื่อนําไปสูการมีชีวิตท่ีดี หรือเรียกวา การมีชีวิตอยางท่ี

ตองการ ไดแก  กิจกรรมชี วิตออกแบบได  ณ หอประชุมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 

หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด เปนตน  

• จัดกิจกรรมใหความรูดานการวางแผนการเงินอยางรอบดานแกกลุมผูนําชุมชน ครู กํานัน 

ผูใหญบานในพื้นท่ีชุมชนจังหวัดตางๆ เพื่อใหผูนําชุมชนเหลานี้ไดนําความรูดานการวางแผนการเงิน

ถายทอดสูชุมชนของตนเองโดยท่ัวกัน ไดแก กลุมคุณครู อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม, กลุมกํานัน 

ผูใหญบาน อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ เปนตน 

 

กิจกรรมเพ่ือสรางเสริมชีวิตท่ีมีความสุขมากกวาใหแกประชาชนท่ัวไป ภายใตชื่อกิจกรรม “ชีวิตท่ีมีความสุข

มากกวา (BLA Happy Life) 

1. ดานการศึกษาและโรงเรียน 

1.1 โครงการ “สานฝนจากพ่ีสูนอง” ปท่ี 7 

การศึกษาคือการสรางอนาคตท่ีสําคัญของชาติ บริษัท มีความมุงมั่นท่ีจะมีสวนรวมพัฒนาประเทศ

และรวมยกระดับการศึกษา เพื่อชวยเติมเต็มความฝนอันเปนการปูรากฐานท่ีมั่นคงระยะยาว ท่ีจะสรางคุณคา

นําสูการพัฒนาอยางย่ังยืน และขยายโอกาสใหกับเด็กในถิ่นหางไกลความเจริญ 

สําหรับป 2556 เปนปท่ีบริษัท มีการสานตอโครงการ “สานฝนจากพี่สูนอง” ปท่ี 7 อยางตอเนื่อง 

ดวยความรวมแรงรวมใจของผูบริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต และพนักงาน  โดยไดมุงการ
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ชวยเหลือไปสูโรงเรียนบานบุงเตย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ดวยการสรางอาคารเรียนหลังใหม 1 หลัง 

จํานวน 2 หองเรียน เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอน ปรับปรุงสรางภูมิทัศนโดยรอบโรงเรียน ทํา

แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มอบอุปกรณเครื่องเลน ในสนามเด็กเลน อุปกรณกีฬาเพื่อเปนการสงเสริม

การออกกําลังกายเพื่อพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง รวมท้ังผอนคลายใหเด็กนักเรียน และเยาวชน ในชุมชน 

มอบส่ือการเรียนการสอน ใหโอกาสทางการศึกษาและมอบทุนการศึกษาจํานวน 63 ทุน อีกท้ังไดจัดกิจกรรม

สันทนาการกับนักเรียนและคนในชุมชนไดมีโอกาสสานสายสัมพันธอันดีดวยความรักความหวงใย เพื่อสราง

ความสุขท่ีมากกวารวมกัน  

1.2 โครงการนํ้าด่ืมสะอาด...เพ่ือโรงเรียน 

� มอบอุปกรณถังน้ําด่ืมและเครื่องกรองน้ําแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซ่ึงมีปญหาเรื่อง

น้ําด่ืมไมสะอาด ไดแก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย จ. กาญจนบุรี พรอม

จัดกิจกรรมสันทนาการ  เล้ียงอาหารกลางวัน  การใหความรูเรื่องการเก็บออม และความรู

เรื่องสุขภาพแกเด็กนักเรียน  22 พฤษภาคม 2556 ตชด.บานแมน้ํานอย  กาญจนบุรี 

� 7   ตุลาคม 2556  ตชด.บานรักไทย  พิษณุโลก 

� 7   พฤศจิกายน 2556  ตชด.บานนาอีสาน  ฉะเชิงเทรา 

� 16  พฤศจิกายน 2556    ตชด บานวังชมพู  เลย 

� 19  พฤศจิกายน 2556 ตชด.บานคําสะอาด อุบลราชธานี 

� 26  พฤศจิกายน 2556 ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ 1 สุราษฎรธานี 

� 28  พฤศจิกายน 2556 ตชด.บานเขาวัง  นครศรีธรรมราช 

� 16   ธันวาคม  2556  ตชด.บานดอยลาน  เชียงราย 

 

2.  ดานศิลปวัฒนธรรม:  

2.1 โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา บริษัทไดรวมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เพื่อรวมใจถวาย

ผาปาสามัคคี ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม จ.นครราชสีมา เพื่อเปนการเช่ือมโยง ระหวางสังคมกับศาสนา 

จํานวนเงินท้ังส้ิน 150,999 บาท เพื่อเปนการยกระดับดานคุณธรรมและการฝกจิตใจใหพรอมเปนผูใหท่ีมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

2.2 โครงการสนับสนุนงานประเพณี 4 ภาค 

� งานประเพณีสงกรานต จ.เชียงใหม 13-15 เมษายน 2556 ทีมตัวแทนประกันชีวิตและท่ี

ปรึกษาการเงิน รวมกันสรงน้ําพระ กอเจดียทราย และมอบความสุขสบายใจใหชุมชนดวย

จัดบูธปฐมพยาบาลเบ้ืองตนบริการแกประชาชนผูรวมงาน  และสนับสนุนการประกวด

เทพบุตร-เทพีแหงความสุข พรอมมอบน้ําด่ืมแกผูรวมกิจกรรมตลอดงาน  

� งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จ.อุบลราชธานี เมื่อ22 กรกฎาคม 2556   เพื่อสืบ

สานงานฝมือแกะสลักเทียนพรรษาแบบด้ังเดิม กรุงเทพประกันชีวิต สงเทียนแกะสลักรูป

พระพุทธรูปปางไสยาสนและพระพุทธรูปปางสมาธิโดยชางฝมือดีวัดไชยมงคล   เขารวม

ขบวนแห และบริการน้ําด่ืมแกประชาชนและนักทองเท่ียว 

� งานประเพณีแขงเรือยาว จ.พิจิตร  25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2556  สนับสนุนการแขง

เรือยาวทีมเขลางคนคร-กรุงเทพประกันชีวิต ซ่ึงควาแชมปแหงประเทศไทย ถวย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝพาย ประจําป 2556 

และรางวัลฝพายดุเดือด ณ วัดทาหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร 

� งานประเพณีกินเจ จ.ภูเก็ต  1-10 ตุลาคม 2556 สนับสนุนกิจกรรมของศาลเจาสามอองฮู 

และศาลเจาไตเสงปุดจอ จัดรถผักเขารวมขบวนแห และแจกพัดใหกับผูรวมงาน  
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3. ดานกีฬาและสุขภาพ  

3.1 โครงการสนับสนุนความพรอมทัพนักกรีฑาทีมชาติไทย สูศึกซีเกมส มอบกรมธรรมประกัน

อุบัติเหตุและคุมครองชีวิตแกนักกรีฑาและสตาฟโคช ทุนประกันรายละ 1 ลานบาท จํานวน 105 คน ทุนรวม 

105 ลานบาท   เมื่อ 14 พฤษภาคม 2556 

3.2 โครงการ BLA Happy Life Aerobics โครงการรณรงคใหคนไทยมีสุขภาพท่ีดี เพื่อชีวิตท่ีมี

ความสุขมากกวา โดยความรวมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้  

� Training the Trainers (28-30 ส.ค.56 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม 5) 

โครงการอบรมผูนําเตนแอโรบิกสในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีกองออกกําลังกาย กรม

อนามัยฯ เปนท่ีปรึกษาในการจัดหลักสูตร ท้ังนี้เพื่อพัฒนาผูนําเตนแอโรบิกสตนแบบ 50 คน 

ใหเขาใจในหลักการกีฬา สามารถเลือกใชทาออกกําลังไดอยางถูกตอง เปนประโยชนตอ

การบริหารรางกายอยางแทจริง ตลอดจนสามารถนําความรูไปถายทอดสูผูนําเตนแอโรบิกส

ในเครือขาย และกระจายไปสูชุมชนแอโรบิกสตางๆ ท่ัวประเทศ  

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนการออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกสอีก 8 จังหวัดท่ัวประเทศ ไดแก 

สมุทรสาคร พิษณุโลก นครสวรรค จันทบุรี เชียงราย ขอนแกน สงขลา และกระบ่ี ในงานจะมีกิจกรรมแนะนําทาเตนแอ

โรบิกส การจัดบูธนิทรรศการ พรอมมีเจาหนาท่ีใหความรูเก่ียวกับหลักวิธีการออกกําลังกายท่ีถูกตอง และสาธิตการออก

กําลังกายอยางงายใหกับประชาชน  

� จัดทําเพลงแอโรบิกส Let’s Burn พรอม MV แนะนําทาเตนเพื่อการออกกําลังกายที

สนุกสนาน สามารถดาวนโหลดไปใชฟรีท่ัวประเทศ 

� จัดประกวดเตนแอโรบิกส ในรูปแบบ VDO Clip Contest โดยเชิญชวนผูท่ีรักการเตนแอโร

บิกส สงคลิปมารวมชิงรางวัลมูลคากวา 75,000 บาท  

 

             4. ดานสุขภาพและสายตาแกผูสูงอายุ 

กรุงเทพประกันชีวิต จัดโครงการ “รวมสรางความสุข โลกสดใส สําหรับผูสูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต” 

เพื่อใหบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานและตรวจวัดสายตาในชุมชนโดยทีมแพทยคุณภาพ  พรอมแจกแวนสายตาแก

ผูสูงอายุท่ีมีปญหาสายตายาว เพื่อใชชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข  มองเห็นโลกสดใสกวาเดิม 

ในป 2556 มีผูสูงอายุไดรับแวนสายตายาวจากโครงการนี้กวา 1,000 ราย ในจังหวัดพิษณุโลก หนองบัวลําภู 

และ นครสวรรค เปนตน 

 

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม    

     และผูมีสวนไดเสีย  

 บริษัทมีความมุงมั่นท่ีจะเปนผูนําในการสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับประชาชนทุกระดับช้ันดวยการ

ปกปองคุณคาชีวิต การใหคําแนะนําดานการวางแผนทางการเงินและบริการท่ีประทับใจผานตัวแทนประกันชีวิต คูคา 

และพนักงานท่ีมีความจริงใจ และมีความรูระดับแนวหนาของประเทศ 

 นอกจากนี้ บริษัทจัดโครงการเชิงสัมมนาใหความรูดานการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล (การออม การ

ลงทุน การวางแผนการเกษียณ)ใหกับพนักงาน ผูเอาประกันภัย และประชาชนท่ัวไป   
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญและกํากับดูแลใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ

เส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพโดยการนําการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk 

Management : ERM) มาใชเพื่อเปนเครื่องมือของฝายจัดการในการพัฒนาใหการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น ทําใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของบริษัท สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายการปฏิบัติงานในแตละระดับ ท้ังดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานการรายงาน ดานการ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติตางๆ  รวมถึงมาตรการตอตานการทุจริต โดยไดมอบหมายให

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีในการสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงมี

กรรมการอิสระรวมดวย รับผิดชอบในการกําหนดกรอบนโยบาย กลยุทธในการบริหารความเส่ียง ทบทวนความเพียงพอ

ของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายท่ี

กําหนด โดยรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอยางสม่ําเสมอ 

 11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 คณะกรรมการบริษัทได

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจําป 2556 จากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงครอบคลุมในดาน

ตางๆ 5 องคประกอบ ไดแก การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ

เหมาะสม โดยบริษัทจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกัน

ทรัพยสินจากการนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ ตลอดจนการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและ

บุคคลท่ีเก่ียวโยงไดเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายในลักษณะเดียวกันกับการดําเนินการกับธุรกิจอ่ืนท่ัวไป 

เพื่อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

 11.2 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ

เส่ียงของบริษัทตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เห็นวาบริษัทมีการ

ควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุมและเหมาะสม สนับสนุนใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุตาม

วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

 1. การควบคุมภายในองคกร 

• บริษัทไดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร เก่ียวกับขอกําหนดทางจริยธรรม 

ระเบียบการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน นโยบายตอตานการทุจริต  และวินัยพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการยึดถือ

ปฏิบัติของพนักงาน มีกระบวนการลงโทษหากฝาฝน และทบทวนเมื่อมีการเปล่ียนนโยบายภายในเก่ียวกับพนักงาน ซ่ึง

ไดส่ือสารใหพนักงานทุกคนรับทราบผานทางเว็บไซตภายใน และคูมือพนักงานของบริษัท 

• บริษัทไดวางแผนและกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยจัดทําเปนแผนงานระยะยาว เพื่อให

ทุกหนวยงานจัดทําแผนงานใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยมีการจัดโครงสรางและแบงแยกหนาท่ี

ความรับผิดชอบระหวางหนวยงานตางๆ อยางชัดเจนและเหมาะสม ซ่ึงกําหนดใหสายงานเปนผูกําหนดเปาหมายและ

จัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดทําแผนงานประจําปท่ีคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ศักยภาพ สวนแบงตลาด ภาวะการแขงขันใน

ปจจุบัน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริหารกล่ันกรองและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
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• บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูศักยภาพของพนักงาน โดยการใหทุนการศึกษาตอ

ในระดับปริญญาโท และสงเสริมใหมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตางๆ เชน Life Office Management Association (LOMA), 

Society of Actuaries (SOA), Certified Financial Planner (CFP) เปนตน ใหความสําคัญในการรักษาบุคลากร 

มีแนวทางในการดําเนินการเรื่องการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง (Succession Plan) ดวยวิธีการจัดใหมีระบบ

พัฒนาบุคลากรในลําดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพรอม หรือสรรหาจากภายนอกเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดผูบริหารท่ีมี

ความเปนมืออาชีพ 

• บริษัทรับสมัครพนักงานโดยพิจารณาจากทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพื่อการ

ทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ดวยกระบวนการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากกลุมผูสมัคร มีการตรวจสอบประวัติพนักงานและประเมิน

คุณลักษณะการทํางานชวงทดลองงานในเรื่องของความซ่ือสัตยและจริยธรรมสวนบุคคล มีการกําหนดหนาท่ี ความ

รับผิดชอบ ตามตําแหนงงานของพนักงานนั้นๆ และเปนไปตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) โดยกําหนด

คาตอบแทนตามความรูความสามารถ ประสบการณ และระดับการศึกษา มีการวัดผลจากตัวช้ีวัด (Key Performance 

Indicators : KPIs) ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังบริษัท 

 

 2. การประเมินความเส่ียง 

• บริษัทมีนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีจัดทําเปนลายลักษณอักษรซ่ึงอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท    

มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนผูพิจารณากล่ันกรองและกําหนดกรอบและขอบเขตการบริหารความเส่ียง  มีการ

ส่ือสารนโยบายใหทราบท่ัวท้ังองคกร และกําหนดใหพนักงานมีการอบรมเพื่อใหเขาใจถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวของภายใน

บริษัท 

• บริษัทไดตระหนักและมุงมั่นท่ีจะพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงใหมีประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่อง โดยใชหลักการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากล โดยมีการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise 

Risk Management) เปนแนวทาง ประกอบไปดวยการบริหารความเส่ียงภายใตระบบการติดตามและการรายงานความ

เส่ียงท่ีสําคัญ (Risk Appetite System)  มีระบบการวิเคราะห ประเมินโอกาสและผลกระทบของปจจัยความเส่ียงหลัก   

ตอผลความสําเร็จของเปาหมายขององคกร โดยจัดทํารายงานเพื่อติดตามผลกระทบอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีทีมงานท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ไดแก ดานคณิตศาสตรประกันภัย ดานการเงินและการบัญชี ดานการลงทุน ดานการบริหาร

ความเส่ียง และดานการวางแผนธุรกิจ มีการกําหนดใหผูบริหารทุกฝายตองประเมินและรายงานความเส่ียงเปนประจํา

ทุกเดือน เพื่อใหคณะทํางาน/ทีมงาน ท่ีไดรับการแตงต้ังนํามาวิเคราะห ประเมินและกําหนดแนวทางเพื่อเปนมาตรการ

จัดการความเส่ียงอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร พรอมสรุปผลรายงานตอกรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

• บริษัทกําหนดชองทางในการรายงานขอมูลการทุจริตหลากหลายชองทาง เชน ไปรษณียบัตร

จดหมายอิเล็กโทรนิกส โทรศัพท เวปไซตบริษัท และแจงผานผูบริหารหรือพนักงาน เพื่อเปนแหลงขอมูลในการ

ประเมินโอกาสและความเปนไปไดของโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต รวมท้ังบริษัทมีการจัดทําบันทึกความเส่ียงและความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้น เพื่อใชในการกําหนดมาตรการปองกันและประเมินโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต มีฝายบริหารความ

เส่ียง ฝายตรวจสอบ และสํานักกํากับการปฏิบัติงานรวมมือและประสานงานกันอยางใกลชิดในการทบทวน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติงาน ขอกําหนด ระเบียบขอบังคับและกฎหมายตางๆ ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
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 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

• บริษัทไดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในแตละระดับไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะในงานท่ี

เก่ียวกับธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารท่ัวไป มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนด

อํานาจอนุมัติ และแบงแยกหนาท่ีในสวนท่ีอาจมีการเอ้ือใหเกิดการทุจริตออกจากกัน เชน การกําหนดวงเงินอนุมัติ

รับประกัน การจายสินไหม การประกันภัยตอ กําหนดหนาท่ีของผูบันทึกบัญชีออกจากการอนุมัติ และมีการทบทวนการ

แบงแยกหนาท่ีหากมีการเปล่ียนแปลงพนักงานท่ีรับผิดชอบ และผูตรวจสอบภายในจะประเมินความเหมาะสมของการ

แบงแยกหนาท่ีดังกลาวอยางสม่ําเสมอ บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท เชน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการผูจัดการ มีอํานาจหนาท่ีในการ

ปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจ ท้ังนี้การมอบอํานาจดังกลาวไมมีลักษณะท่ีคณะกรรมการชุดยอยมี

สวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย สําหรับการทําสัญญาในลักษณะท่ีมีผล

ผูกพันระยะยาว เชน สัญญากรมธรรมประกันชีวิต การประกันภัยตอ การกูเงินวางกรมธรรม บริษัทมีหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการติดตามดูแลกระบวนการปฏิบัติดังกลาว เชน ฝายประกันชีวิต ฝายการเงิน สํานักกฎหมาย มีฝาย

ตรวจสอบและผูสอบบัญชีภายนอกตรวจสอบกระบวนการ และรายงานในงบการเงินทุกไตรมาส 

• บริษัทมีการกําหนดมาตรการเปนระเบียบปฏิบัติ เพื่อใชควบคุมการเขาใชสารสนเทศของบริษัทและ

ประกาศใหผูบริหารและพนักงานทุกคนไดรับทราบอยางชัดเจน ท้ังการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและแกไขขอมูล 

การไมใหเผยแพรขอมูลท่ีเปนการฝาฝนกฎหมาย และไมไดรับอนุญาตจากบริษัทและไดมีการทบทวนขั้นตอนในการ

เขาถึงขอมูลดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

• บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนํา

ขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนรวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงบริษัทมีบทลงโทษสูงสุดหากพบวามีการนํา

ขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต บริษัทไดจัดต้ังหนวยงานกํากับการ

ปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อประสานงานและดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของมีฝาย

ตรวจสอบทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด มีสํานักกฎหมาย

ดูแลธุรกรรม และสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบและกฎหมาย มีการทบทวนนโยบาย

และมาตรการการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป นอกจากนี้บริษัทใหความสําคัญและปรับปรุงแผนตอเนื่องทาง

ธุรกิจ (Business Continuity Plan) อยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการซอมสถานการณฉุกเฉินและการทดสอบระบบงาน

ศูนยปฏิบัติงานสํารองของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ ท่ีจัดเตรียมไวสามารถใชงานไดดีตามแผนท่ีวางไว 

และไดเพิ่มประสิทธิภาพการสํารองขอมูลระหวางสํานักงานใหญกับศูนยขอมูลสํารองใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดย

ลดระยะเวลาของการสงขอมูลไปยังศูนยสํารอง (Recovery Point Objective) ใหส้ันลง และสามารถกูคืนระบบกลับคืน 

(Recovery Time Objective) ไดเร็วขึ้น 

 

 4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

• บริษัทมีระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจไดอยางเพียงพอถูกตองและ

ทันเวลา เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ การจัดทําหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมท่ี

ระบุขอมูลสําคัญท่ีจําเปน และเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม โดยมีระยะเวลาใหขอมูลมากกวาระยะเวลาขั้น

ตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด รายงานประชุมของคณะกรรมการมีรายละเอียดท่ีสําคัญและเพียงพอท่ีสามารถตรวจสอบและ

ใชเปนหลักฐานไดในภายหลัง เชน มีบันทึกขอซักถามของคณะกรรมการบางทานเก่ียวกับระดับเงินสํารองประกันภัย 

หรือขอสังเกตท่ีไมเห็นดวยกับแบบประกันใหม เปนตน บริษัทใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมี

ผูสอบบัญชีภายนอกใหความเห็นและรับรองงบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจัดเก็บเอกสารท่ีสําคัญทางบัญชีใน

สถานท่ีและหองจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเปนการเฉพาะ และมีการสํารองขอมูลทางบัญชีและจัดเก็บไวนอกบริษัทเปน

ประจํา 
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• การส่ือสารภายในบริษัทมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ระบบเครือขายภายในองคกร 

(Intranet) เพื่อเปนชองทางการส่ือสาร เผยแพร นโยบาย กฎระเบียบคําส่ัง และคูมือปฏิบัติงาน รวมท้ังขาวสารตางๆ 

ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการตางๆ ได การส่ือสารภายนอก มีระบบอินเตอรเน็ตโดยมีเว็บไซตเพื่อ

เผยแพรขอมูล ขาวสารความเคล่ือนไหวของบริษัท ตลอดจนกําหนดชองทางการรองเรียน แจงขอบกพรอง และปญหา

การดําเนินงาน สําหรับผูมีสวนไดเสีย โดยสามารถรองเรียนผานทางเว็บไซตหรือสงไปรษณียมาท่ีสวนบริการลูกคา 

บริษัทไดจัดต้ังหนวยงานท่ีประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) เชน จัดต้ังหนวยรับเรื่องรองเรียน (Complain Unit) และสํานักกํากับการปฏิบัติงาน  

• บริษัทมีชองทางการส่ือสารพิเศษ (Whistle-blower hotline) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายในบริษัท 

รวมถึงหนวยงานหรือบุคคลภายนอกบริษัท แจงเรื่องเก่ียวกับการฉอฉล ทุจริต การกระทําท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือรายงานทางการเงินไมถูกตอง โดยผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หรือสง

ไปรษณียมาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อท่ีจะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียน

ไวเปนความลับ 

  

 5. ระบบการติดตาม 

• บริษัทมีการจัดทํารายงานการดําเนินงานและพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายท่ี

กําหนดไว และนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเปนประจําอยางสม่ําเสมอ ท้ังนี้

กระบวนการติดตามของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีองคกรควรจะมี ไมวาจะเปนการรายงานส่ิงผิดปกติตอ

ผูบังคับบัญชา การสอบทานของผูรับมอบอํานาจ การสอบทานจากสํานักกํากับการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตาม

จากผูตรวจสอบภายใน 

• หากผลการดําเนินการมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกําหนด ฝายบริหารจะคนหาสาเหตุและ

ดําเนินการแกไขในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ฝายตรวจสอบของบริษัทมีการรายงานการตรวจสอบและขอเสนอแนะตางๆ 

เพื่อแกไขขอบกพรองตอคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอ

คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส ฝายบริหารความเส่ียงของบริษัทมีระบบการติดตามและประเมินผลการ

บริหารความเส่ียงและมีการกําหนดสัญญาณเตือนภัย เพื่อใหสามารถจัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิผล โดยจะมี

การรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกไตรมาสเชนเดียวกัน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท  กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) 

 

วันที่  19 กุมภาพันธ 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินน้ีจัดทาํโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

 

1 องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม 

  

1.1 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติท่ีอยูบนหลักความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน

การดําเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

 1.1.1 การปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  

 

 บริษัทไดกําหนด code of conduct และไดกําหนดคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังระเบียบการกํากับ

ดูแลการใชขอมูลภายใน ไวเปนลายลักษณอักษร โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดย

คณะกรรมการบริษัทแลว ท้ังนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน รวมท้ังกําหนดบทลงโทษหากมีการฝาฝนไว

ชัดเจน 

 

 1.1.2 ขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

กับกิจการ ซ่ึงรวมถึงการทุจริตคอรปรัปช่ันอันทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร 

      

   

 บริษัทมีการกําหนดนโยบายตอตานการทุจริตเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบ

และยึดถือปฏิบัติ และมีการระบุถึงวินัยพนักงาน ท่ีตองมีความซ่ือสัตย รักษาไวซ่ึงผลประโยชนความลับของบริษัทและ

ลูกคา และตองไมทุจริตตอหนาท่ี 

 1.1.3 บทลงโทษหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน 

 

  

 บริษัทมีบทลงโทษทางวินัยท่ีชัดเจน ซ่ึงรวมถึงการฝาฝนขอกําหนดขางตน 

 

 1.1.4 ทบทวนขอกําหนดและบทลงโทษ 

 

 บริษัทจะทบทวนขอกําหนดและบทลงโทษเมื่อมีการเปล่ียนนโยบายภายในเก่ียวกับพนักงาน 

 

1.2 บริษัทจัดใหมีกระบวนการส่ือสารขอกําหนดและบทลงโทษตามขอ 1.1 ใหฝายบริหารและพนักงานทุกคนได

รับทราบ เชน รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหพนักงานเซ็นรับทราบขอกําหนดและบทลงโทษเปนประจําทุกป 

หรือเผยแพร code of conduct ใหแกพนักงานและบุคคลภายนอกไดรับทราบ 

 

  

 มีการส่ือสารผานเว็บไซตภายในใหผูบริหารและพนักงานทุกคนไดรับทราบ รวมถึงอยูในคูมือพนักงานของ

บริษัท 

 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 
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2. คณะกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระในการทําหนาท่ีบริหารจัดการ 

 (Exercises oversight responsibility) 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระจากหนาท่ีการบริหารจัดการ 

2.1  คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหบริษัทกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน 

 

 

 ในแตละปบริษัทไดมีการวางแผนและกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยจัดทําเปนแผนงานประจําป

เพื่อใหพนักงานไดมีแนวทางและเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดทําแผนธุรกิจ 5 ป 

(2555 – 2559) เพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันโดยวางแนวทางตางๆ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามเปาหมายท่ีวางไว ภายใตปรัชญา ภารกิจ และผลประโยชนท่ีลูกคาไดรับ 

 

2.2  คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ รวมถึงพิจารณาถึงความเปนไปไดของ

เปาหมายท่ีกําหนด ตลอดจนไดวิเคราะหถึงความสมเหตุสมผลของการใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาไม

สงเสริมลักษณะท่ีอาจนําไปสูการกระทําท่ีไมเหมาะสม (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง 

ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 

 

 

 แผนการดําเนินงานประจําปและเปาหมายบริษัท มาจากแตละสายงาน ซ่ึงสายงานตางๆเปนผูกําหนดเปาหมาย

และจัดสรรทรัพยากร เพื่อมุงใหบรรลุตามแผนท่ีกําหนด ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารไดพิจารณากล่ันกรองอีกช้ันหนึ่ง 

กอนท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยไดคํานึงถึงความสามารถ ศักยภาพ สวนแบงตลาด และ

ภาวะการแขงขันในปจจุบัน 

 

3. โครงสรางองคกร อํานาจการจัดการ และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 

 (Establishes structure, authority and responsibility) 

 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารคํานึงถึงโครงสรางองคกร การแบงสายงาน และการรายงานเพื่อใหการบังคับ

บัญชามีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ผูบริหารระดับสูงมีหนาท่ีดูแลงานใหการควบคุมภายในเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

3.1  บริษัทดําเนินการเพื่อใหมีโครงสรางองคกรท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของ ฝายบริหาร และใหการควบคุมภายใน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาท่ีในสวนงานท่ีสําคัญ ซ่ึงทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน มีงาน

ตรวจสอบภายในท่ีขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชัดเจน เปนตน 

 

 บริษัทมีโครงสรางการจัดองคกร ท่ีมีการแบงแยกหนาท่ี และความรับผิดชอบระหวางหนวยงานตาง ๆ ไวเปน

ลายลักษณอักษร 

 

 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 
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4. ภารกิจในการสรางและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถ 

 (Demonstrates commitment to competence) 

 นโยบายและแนวปฏิบัติขององคกรไดสะทอนความคาดหวังท่ีมีตอพนักงานและผูบริหารวาตองมีความรู 

ความสามารถ พรอมท่ีจะสนับสนุนเปาหมายขององคกร ผานการฝกอบรม พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ รวมท้ัง

สามารถรักษาผูบริหารและพนักงานท่ีดีใหอยูกับองคกร 

4.1  บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาและรักษาพนักงานและผูบริหารท่ีมีคุณภาพไวผานการใหแรงจูงใจตางๆ ท่ีเหมาะสม

กับองคกร 

 

 

 บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาความรูศักยภาพของพนักงาน โดยการสงเสริมและสนับสนุนพนักงาน 

โดยการใหทุนในการศึกษาตอในระดับปริญญาโท รวมท้ังมีการสนับสนุน และสงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาใน

วิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสายงานภายในบริษัท 

 

4.2  บริษัทมีนโยบายในการหาผูบริหารมาสืบทอดตําแหนงท่ีสําคัญ (succession plan) เพื่อใหงานตางๆ ดําเนินตอไป

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 บริษัทมีแนวทางและใหความสําคัญของการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง ในกรณีท่ียังไมมีบุคลากรท่ี

สามารถรองรับไดทันที จะจัดใหมีระบบพัฒนาบุคลากรในลําดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพรอม รวมท้ังสรรหาจาก

ภายนอก เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดผูบริหารท่ีมีความเปนมืออาชีพ 

 

5. สนับสนุนใหพนักงานมีความรับผิดชอบ 

 (Enforces accountability) 

 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไดสรางกลไกเพื่อส่ือสารใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและผลงาน 

ตลอดจนมีมาตรวัดความสําเร็จของงาน เพื่อใหรางวัลตอบแทนอยางเหมาะสม 

5.1  บริษัทดําเนินการทางดานบุคลากร เพื่อคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมมารวมงานกับบริษัท และรักษาบุคลากรท่ีมี

ความรูความสามารถไวกับบริษัท ดังตอไปนี้ 

 5.1.1 กําหนดระดับความรู ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ ท่ีจําเปนสําหรับแตละตําแหนงงาน 

 

 

 บริษัทมีหลักเกณฑการรับสมัครพนักงาน โดยพิจารณาจากทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีจําเปน

เพื่อการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ดวยกระบวนการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากกลุมผูสมัคร สําหรับงานหนึ่งงานใด โดย

กระบวนการคัดเลือกเริ่มตนดวยการกล่ันกรองผูสมัคร เพื่อคัดคนท่ีไมมีคุณลักษณะท่ีชัดแจงตามความตองการของ

ตําแหนงงานออกไป ขั้นตอไปก็คือการคัดเลือกใหไดบุคลากรจากผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเขามาทํางานในบริษัท 

การดําเนินการท้ังการสรรหาและคัดเลือกดําเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
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  5.1.2 จัดทําคําพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) เปนลายลักษณอักษร และช้ีแจงใหผูรับผิดชอบใน

ตําแหนงหนาท่ีนั้นๆ ไดทราบและเขาใจถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 

 บริษัทไดจัดทําคําพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) ของผูบริหารและเจาหนาท่ีทุกคน ไวอยางชัดเจน 

และเปนระเบียบ เพื่อกําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities) บทบาท (Roles) คุณสมบัติของผูดํารง

ตําแหนงงาน (Specification & Competencies) พรอมท้ังตองลงนามรับทราบไวทุกคน 

 

  5.1.3 ใหความสําคัญกับความซ่ือสัตยและจริยธรรมของบุคลากรท่ีจะวาจาง เชน มีการตรวจสอบประวัติพนักงาน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในตําแหนงท่ีเก่ียวของกับขอมูลสําคัญและการรับจายเงิน 

 

 

 ความซ่ือสัตยและความรับผิดชอบถือเปนหลักเกณฑท่ีสําคัญมากในการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกพนักงาน

เขาสูบริษัท ซ่ึงนอกจากตรวจสอบประวัติพนักงานในชวงสมัครแลวหลังจากรับเขาทํางานก็มีการสังเกตคุณลักษณะ

ดังกลาวในชวงการทดลองงาน และใหมีการคํ้าประกันในตําแหนงท่ีเก่ียวของกับการรับจายเงิน 

 

  5.1.4 มอบหนาท่ีและความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับความรูความสามารถและประสบการณ 

 

  

 เปนแนวทางท่ีสําคัญท่ีบริษัทไดกําหนดไวต้ังแตกระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหมท่ีจะตองสรรหาบุคคลท่ีมี

ความรู ความสามารถตรงกับตําแหนงงาน ท้ังนี้มีการกําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจนในแบบกําหนดหนาท่ีการทํางานของ

พนักงานทุกคน 

  

  5.1.5 ประเมินผลและกําหนดผลตอบแทนใหเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานและคางาน 

 

 บริษัทกําหนดคาตอบแทนตามความรูความสามารถ ประสบการณ และระดับการศึกษา อีกท้ังมีตัวช้ีวัดผลการ

ปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังบริษัทซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีสามารถวัดผลงานของพนักงานไดชัดเจน 

 

  5.1.6 อบรมพนักงานโดยใหความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

 

 บริษัทมีการสงเสริมคุณวุฒิวิชาชีพตางๆ อาทิเชน Life Office Management Association (LOMA)  Society 

of Actuaries (SOA) Certified Financial Planner (CFP) Chartered Financial Analyst (CFA) Certified 

Investment and Security Analyst (CISA) เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มพูนองคความรูท่ีจะสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุง

งานของบริษัทนอกจากนี้บริษัทยังไดสงเสริมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรโดยหลักสูตรท่ีเนนยํ้าให

บุคลากรทุกคนในองคกรจะตองเรียนรู อาทิเชน 7 อุปนิสัยพัฒนาสูผูมีประสิทธิผลสูง หรือ The Seven Habits of 

Highly Effective People  การทํางานเปนทีม  การบริการเพื่อการครองใจประชาชน เปนตน และโดยเฉพาะอยางย่ิงใน

ปจจุบันบริษัทมุงเนนจะเปนผูนําในการสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับประชาชนทุกระดับช้ัน  ดังนั้น บริษัทจึง

สงเสริมใหพนักงานทุกคนไดเรียนรู เรื่อง การวางแผนทางการเงินอยางรอบดาน ท้ังการสรางหลักประกัน และการสราง

ฐานะ  
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 

6. กําหนดกระบวนการประเมินความเส่ียงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจ 

 (Specifies relevant objectives) 

 องคกรควรกําหนดกระบวนการประเมินความเส่ียงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาให

ครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภท 

6.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียง 

 

  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดกําหนดกรอบ ขอบเขต และนโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และไดมีการทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบายบริหารความเส่ียงเปน

ประจําทุกป  

 

6.2 บริษัทไดส่ือสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติเพื่อใหเกิด

เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมขององคกรวาทุกคนมีหนาท่ีและตองมีสวนรวมดูแลองคกรรวมกันผานกระบวนการบริหาร

ความเส่ียงท่ีเขาใจตรงกัน 

 

 บริษัทมีการส่ือสารนโยบายความเส่ียงใหพนักงานทุกคนรับทราบอยางชัดเจน และกําหนดใหพนักงานไดมีการ

อบรมเพื่อเขาใจถึงความเส่ียงและนํามาประเมินความเส่ียงภายในหนวยงานตนเอง และนําผลท่ีประเมินนั้นรวบรวมให

หนวยงานบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณา 

 

6.3  บริษัทพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางครบถวนรอบดาน 

 

  

 มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และสวนบริหารความเส่ียง พิจารณากล่ันกรองและกําหนดกรอบการบริหาร

ความเส่ียง โดยจัดใหมีการระบุปจจัยและเหตุท่ีมาของความเส่ียง มีการประเมินวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของความ

เส่ียง รวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงหลักอยางสม่ําเสมอ 

  

7. กระบวนการระบุและวิเคราะหปจจัยเส่ียง 

 (Identifies and analyzes risk) 

 องคกรควรระบุความเปนไดของเหตุการณท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคจากปจจัยรอบดานและในทุกสวนของ

องคกร รวมท้ัง หามาตรการรองรับหากเกิดเหตุการณเหลานั้นขึ้น 

7.1  บริษัทพิจารณาและประเมินปจจัยเส่ียง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญอยางรอบ

ดาน ท้ังจากปจจัยภายนอกและภายใน และจากทุกหนวยงาน/หนาท่ีขององคกร และนํามาซ่ึงการบริหารควบคุม และ

ติดตาม ดูแลความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 

 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 



 

สวนที่ 2 หนาที่ 71 

 บริษัทไดตระหนักและมุงมั่นท่ีจะพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยใช

หลักการการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากล ERM (Enterprise Risk Management) เปนแนวทาง ซ่ึงประกอบไป

ดวยการบริหารความเส่ียงภายใต Risk Appetite System ซ่ึงมีระบบการติดตามและการรายงานความเส่ียงท่ีสําคัญของ

บริษัทเปนประจํารวมถึงการบริหารการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง RBC (Risk Base Capital) ภายใตการ

กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 

7.2  บริษัทไดวิเคราะหถึงโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีอาจสงผลกระทบตอบริษัทหากเกิดเหตุการณตาม 7.1 และ

จัดลําดับความสําคัญ (risk mapping) 

 

 บริษัทมีระบบการวิเคราะห ประเมินโอกาสและผลกระทบของปจจัยความเส่ียงหลัก ตอผลความสําเร็จของ

เปาหมายขององคกร โดยจัดทํารายงานเพื่อติดตามผลกระทบอยางตอเนื่อง โดยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

ไดแก ดานคณิตศาสตรประกันภัย ดานการเงินและการบัญชี ดานการลงทุน ดานการบริหารความเส่ียง และดานการ

วางแผนธุรกิจ ตลอดจนการกําหนดใหผูบริหารฝายทุกฝายจะตองประเมินและติดตามความเส่ียงดานปฏิบัติการและ

รายงานเปนประจําทุกเดือน 

  

7.3  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานรองรับเมื่อไดวิเคราะหปจจัยเส่ียงแลว 

 

 บริษัทไดพิจารณาความเส่ียงตาง ๆ อยางรอบดาน และไดมีการแตงต้ังคณะทํางาน/ทีมงาน เพื่อกําหนด

แนวทางและมาตรการการจัดการความเส่ียงอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร พรอมสรุปผลและรายงานตอ

กรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท อยางสม่ําเสมอ 

 

8. กระบวนการประเมินโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต 

 (Assesses fraud risk) 

 องคกรควรระบุถึงโอกาสท่ีจะเกิดเหตุทุจริตขึ้น โดยพิจารณาจากเหตุท่ีทําใหสูญเสียทรัพยสิน เชน การรายงานท่ี

เปนเท็จ หรือการไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติขององคกร หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีองคกรไดกําหนดขึ้นจน

กอใหเกิดความเสียหายตอองคกร ตลอดจนการบริหารจัดการหากเกิดเหตุการณตางๆ เหลานี้เกิดขึ้น 

8.1  บริษัทจัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 

  8.1.1 การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้น โดยใชแหลงขอมูลรอบดานท้ังจากภายในและภายนอกองคกร 

ท้ังจากขอมูลในงบการเงินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

 บริษัทมีชองทางในการรายงานขอมูลการทุจริตหลากหลายชองทาง เชน จดหมายอิเลคโทรนิค โทรศัพท 

เวปไซต ผูบริหารและพนักงาน เพื่อเปนแหลงขอมูลในการประเมินโอกาสและความเปนไปได โดยมีการตรวจสอบขอมูล

อยางรอบคอบ 
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  8.1.2 ทบทวนการประเมินโอกาสดังกลาว 

 

 

 บริษัทไดจัดทําและบันทึกความเส่ียงและความเสียหาย เพื่อใชในการกําหนดมาตรการปองกันและประเมิน

โอกาสท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

  8.1.3 มีนโยบายและแนวปฏิบัติหากพบเหตุการณท่ีทุจริตหรืออาจจะนําไปสูการทุจริตขึ้นอยางเปนระบบ 

 

 

 บริษัทไดจัดทําและบันทึกความเส่ียงและความเสียหาย เพื่อใชในการกําหนดมาตรการปองกันและประเมิน

โอกาสท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

  8.1.4 ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาว 

 

 

 ฝายบริหารความเส่ียง ฝายตรวจสอบ และสํานักกํากับการปฏิบัติงาน ไดรวมมือและประสานงานกันอยาง

ใกลชิด ในการทบทวน สอบทาน กระบวนการปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติงาน ขอกําหนด ระเบียบบังคับและกฎหมาย

ตางๆ ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

 

8.2  บริษัทไดส่ือสารใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

 

 

 บริษัทมีการส่ือสาร ทําความเขาใจกับผูปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

9. พิจารณาการเปล่ียนแปลงของปจจัยตางๆ อยางครบถวน 

 (Identifies and analyzes significant change) 

 กระบวนการหาปจจัยเส่ียงควรพิจารณาปจจัยตางๆ รวมท้ังความเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ใหรอบดานท่ีอาจจะสงผลกระทบ

ทําใหองคกรไมสามารถบรรลุเปาหมายได 

9.1  บริษัทจัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 

  9.1.1 มาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง 

 

 บริษัทกําหนดใหทุกหนวยงานนําสงรายงานความเสียหายและเกือบเสียหายเปนประจําทุกเดือน ตลอดจนการ

รายงานความเส่ียงท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก รายงานการดํารงเงินกองทุน รายงานผลการดําเนินงาน ตอ

คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง 
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  9.1.2 มาตรการในการลดความเส่ียง 

 

 บริษัทมีการกําหนดหนวยงานหรือทีมงานท่ีรับผิดชอบ เมื่อพบวาปจจัยเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงอันอาจเปนเหตุ

ใหผลการดําเนินงานของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมาย อยางทันทีและชัดเจน พรอมท้ังใหรายงานมาตรการและผลการ

ดําเนินการบริหารความเส่ียงและติดตามอยางใกลชิด 

 

  9.1.3 ทบทวนมาตรการดังกลาว 

 

 

 เมื่อกําหนดแนวทางการบริหารจัดการท่ีชัดเจนและสามารถลดความเส่ียงไดในระดับท่ียอมรับไดแลว บริษัทจะ

ยังเฝาระวังและติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยางสม่ําเสมอ 

 

9.2  บริษัทส่ือสารใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว 

 

 บริษัทไดส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงใหผูบริหารและพนักงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบเพื่อเปนแนวทาง

ในการกําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในดานตางๆ ของบริษัท 

 

9.3  บริษัทติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว 

 

 

  บริษัทกําหนดใหมีการติดตามดูแลความเส่ียงแตละประเภทตามลําดับความสําคัญ โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง และรายงานผลการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละครั้ง หรือทุกครั้งท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญของปจจัยความเส่ียงดานตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอบริษัท ท้ังนี้เพื่อใหมั่นใจวามีการ

ดําเนินการบริหารความเส่ียงเปนไปตามท่ีกําหนด 

 สําหรับความเส่ียงจากการปฏิบัติงานไดมีการจัดทําบันทึกความเส่ียงและความเสียหาย และรายงานการประเมิน

ติดตาม แนวทางการแกไข เปนประจําทุกเดือน 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

 

10. กระบวนการเพ่ือสรางระบบควบคุมวิธีปฏิบัติงาน 

  (Selects and develops control activities) 

  องคกรควรพัฒนากิจกรรมควบคุมใหเหมาะสมกับปจจัยเส่ียงตางๆ เพื่อชวยลดความเส่ียงของการไมบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกรใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

10.1 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

  10.1.1 จัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในประเด็นเก่ียวกับธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการ

บริหารท่ัวไป เปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดขอบเขต อํานาจหนาท่ี และลําดับช้ันการอนุมัติของผูบริหารในแตละ

ระดับไว อยางชัดเจน รัดกุม และสามารถปองกันการทุจริต เชน กําหนดขนาดวงเงินและผูมีอํานาจอนุมัติของฝายบริหาร

แตละระดับ กําหนดขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุนตางๆ กําหนดขั้นตอนการจัดซ้ือและวิธีการคัดเลือกผูขาย 

กําหนดใหบันทึกขอมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซ้ือ กําหนดขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือการเบิกใชเครื่องมือ

ตางๆ เปนตน 

 

 

 บริษัทมีระเบียบปฏิบัติ รวมท้ัง Work Flow ซ่ึงไดแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบตลอดจนกําหนดอํานาจ

อนุมัติในหนาท่ีดังกลาวไวเปนลายลักษณอักษรรวมท้ังจัดใหมีระบบการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 

  10.1.2 ทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานดังกลาว 

 

  

 มีการทบทวนเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวขององคกร การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย 

 

10.2 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

  10.2.1 แบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบ

ซ่ึงกันและกัน กลาวคือ 

   1) หนาท่ีอนุมัติ 

   2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ 

   3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน 

 

 

 มีการแบงแยกหนาท่ีดังกลาวไวอยางชัดเจน ตาม Work Flow และแบบกําหนดหนาท่ีงาน 

 

  10.2.2 ทบทวนการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบดังกลาว 

 

 

  ทบทวนการแบงแยกหนาท่ีหากมีการเปล่ียนแปลงของพนักงานท่ีรับผิดชอบ และผูตรวจสอบภายในจะประเมิน

ความเหมาะสมของการแบงแยกหนาท่ีดังกลาวเปนประจําทุกป 
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10.3 บริษัทมีการเก็บรวบรวมขอมูลผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว รวมท้ัง

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชนในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหวางกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

 

 บริษัทมีการรวบรวมขอมูลไวครบถวนเปนไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงขอมูลดังกลาวเก็บ

รวบรวมไวท่ีคณะกรรมการตรวจสอบดวยเพื่อไวสอบทานรายการระหวางกัน 

 

10.4 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

  10.4.1 กําหนดกระบวนการในการรายงาน การสอบทาน และการอนุมัติธุรกรรมหรือสัญญาท่ีมีผลผูกพันบริษัท 

 

  

 คณะกรรมการบริษัทมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ มีอํานาจ

หนาท่ีในการปฎิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจ  ท้ังนี้การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบ

อํานาจท่ีทําใหคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจสามารถพิจารณา 

และอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลท่ี

เก่ียวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย 

 

 10.4.2 ทบทวนกระบวนการ ท้ังนี้ สําหรับกรณีท่ีบริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะ

ท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทําสัญญาซ้ือขายสินคา การใหกูยืม การคํ้าประกัน) บริษัทไดติดตาม

ใหการปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันของบริษัท (เชน ติดตาม การชําระคืนหนี้ 

ตามกําหนด หรือการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน) 

 

  

 บริษัทมีการกําหนดแนวทางไว และใหฝายการเงิน ฝายลงทุน สํานักกฎหมาย ในการติดตามดูแลกระบวนการ

ปฏิบัติงานดังกลาว โดยมีฝายตรวจสอบและผูสอบบัญชีภายนอกตรวจสอบ และรายงานในงบการเงินทุกไตรมาส 

 

11.  กระบวนการสรางการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศ 

  (Select and develops general controls over technology) 

  ผูบริหารควรพิจารณาใชระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมในการควบคุมการดําเนินงานตางๆ โดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยของขอมูลประกอบดวย 

11.1  บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

   11.1.1 กําหนดมาตรการในการเขาถึงการใชสารสนเทศของบริษัทไมวาจะอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือไมก็

ตาม เชน การกําหนดสิทธิ์การใชและเปล่ียนแปลงการแกไขขอมูล การกําหนดเขตหวงหาม การกําหนดช้ันความลับของ

เอกสาร ฯลฯ รวมท้ังส่ือสารใหบุคลากรของบริษัทไดเขาใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสารสนเทศ ไดแก 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกสฯ เพื่อไมใหเกิดการฝาฝนกฎหมาย เชน การสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ซ่ึงเขาขายเผยแพรขาวอันเปนเท็จหรือทําใหผูอ่ืนไดรับความเส่ือมเสีย หรือการโพสตขอความท่ีไมเหมาะสมบนเว็บไซต 

เปนตน 

 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 
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 มีการกําหนดมาตรการเปนระเบียบปฏิบัติ เพื่อใชควบคุมการเขาใชสารสนเทศของบริษัทและประกาศให

ผูบริหารและพนักงานทุกคนไดรับทราบอยางชัดเจน ท้ังการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและแกไขขอมูลของกรมธรรม 

ผูเอาประกัน การไมใหเผยแพรขอมูลท่ีเปนการฝาฝนกฎหมาย และไมไดรับอนุญาตจากบริษัท 

  

   11.1.2 ทบทวนมาตรการดังกลาว 

 

 

 มีการทบทวนขั้นตอนในการเขาถึงขอมูลทุกๆ 6 เดือน และมีฝายตรวจสอบประเมินการทบทวนดังกลาวเปน

ประจําทุกป 

 

12.  กําหนดนโยบายเรื่องการควบคุมการปฏิบัติงาน 

 (Deploys through policies and procedures) 

 องคกรควรกําหนดเปนนโยบายใหกิจกรรมการควบคุมอยูในกระบวนการทํางาน เพื่อใหพนักงานมีความระมัดระวัง

และมีความรับผิดชอบ 

12.1  บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

   12.1.1 มีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมของผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ี

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวตองผานขั้นตอนการอนุมัติท่ีกําหนด เชน ขอบังคับของบริษัท เกณฑของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. ฯลฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงกรณีท่ีบุคคลขางตนอาจนําโอกาสหรือ

ผลประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว 

 

 

 โดยกําหนดไวในขั้นตอนการทํารายการระหวางกันท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

   12.1.2 ทบทวนมาตรการดังกลาว 

 

 บริษัทมีการทบทวนเปนประจําทุกป 

 

12.2  บริษัทดําเนินการเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น 

 

 

 โดยกําหนดไวในขั้นตอนการทํารายการระหวางกัน ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

12.3  บริษัทดําเนินการเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญและพิจารณา

โดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

 

  

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนําขอมูลภายใน

ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนรวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงบริษัทมีบทลงโทษสูงสุดหากพบวามีการนําขอมูลภายใน

ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต 

 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 
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12.4  บริษัทติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมท้ังกําหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ัง

ใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทถือปฏิบัติ (หากบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ไมตองตอบขอนี้) 

 

 

12.5  บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

   12.5.1 มาตรการท่ีจะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพื่อลดความเส่ียงใน

การประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัท 

 

 

 บริษัทมีการจัดต้ังสํานักกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อประสานงานและดูแลใหการดําเนินงานของ

บริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยมีฝายตรวจสอบทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตาม

ระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนดรวมท้ังสํานักกฎหมายท่ีจะดูแลธุรกรรม และสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ใหเปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎระเบียบของกฎหมาย 

 

   12.5.2 ทบทวนมาตรการดังกลาว 

 

 

 บริษัททําการทบทวนมาตรการดังกลาวเปนประจําทุกป 

 

12.6  บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

   12.6.1 ทบทวนวามีการกระทําใดบางซ่ึงเปนการฝาฝนกฎหมาย 

 

 

   12.6.2 วางมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทํานั้นอีก 

 

 

 บริษัทมีแนวทางในการสอบทานกระบวนการดําเนินงานภายในวาเปนไปตามกฎหมายหรือไม รวมถึงทบทวนวิธี

ปฏิบัติเพื่อเปนมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมายอีก (ขอ 12.6.1 และ 12.6.2) 

 

12.7  บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

   12.7.1 มีแผนฉุกเฉินสําหรับกรณีท่ีเกิดเหตุการณรายแรงท่ีมีผลกระทบกับการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ เชน 

กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณรายแรงอ่ืนใด (Business Contingency Plan : BCP/Disaster Recovery Plan: DCP) 

 

 

 12.7.2 ทบทวนแผนดังกลาว 

 

 

 

 

 ใช  ไมมีกรณีดังกลาว 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 
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 บริษัทใหความสําคัญและปรับปรุงแผนตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) อยางตอเนื่อง 

โดยจัดใหมีการซอมสถานการณฉุกเฉินและการทดสอบระบบงานศูนยปฏิบัติงานสํารองของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา

ระบบงานตางๆ ท่ีจัดเตรียมไวสามารถใชงานไดดีตามแผนท่ีวางไว และไดเพิ่มประสิทธิภาพการสํารองขอมูลระหวาง

สํานักงานใหญกับศูนยขอมูลสํารองใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยลดระยะเวลาของการสงขอมูลไปยังศูนยสํารอง 

(Recovery Point Objective) ใหส้ันลง และสามารถกูคืนระบบกลับคืน (Recovery Time Objective) ไดเร็วขึ้น (ขอ 

12.7.1, 12.7.2) 

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Information & Communication) 

 

13. ขอมูลท่ีเก่ียวของมีความถูกตอง เหมาะสม และนํามาใชไดทันตอเวลา 

 (User relevant information) 

 องคกรควรนําขอมูลท่ีไดรับจากท้ังภายนอกและภายในองคกรมาวิเคราะหเพื่อคัดกรองเปนฐานขอมูลเพื่อใช

ประโยชนตอไป 

13.1  บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอสําหรับใชประกอบการตัดสินใจ (ขอมูล

สําคัญ ไดแก รายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน) 

 

 

 มีการจัดใหมีขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ เพื่อใหคณะกรรมการประกอบการตัดสินใจ รวมถึงทําหนังสือนัดประชุม 

หรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลสําคัญท่ีจําเปน และเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม 

 

13.2  บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรท่ีทําใหสามารถตรวจสอบความ

เหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการโดยใชเปนหลักฐานไดในภายหลัง เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ 

ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเรื่องท่ีเสนอพรอม

เหตุผล เปนตน 

 

 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจําเปนและ 

เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยไดรับกอนวัน

ประชุมโดยเฉล่ีย 7 วัน 

 

13.3  บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรท่ีทําใหสามารถตรวจสอบความ

เหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ โดยใชเปนหลักฐานไดในภายหลัง เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ 

ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเรื่องท่ีเสนอพรอม

เหตุผล เปนตน 

 

 ได บันทึก 

 

รายละเอียดความเห็นขอซักถามหรือขอสังเกตในเรื่องท่ีพิจารณา ไวในรายงานการประชุมโดยเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 
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13.4  บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ หรือไม 

   13.4.1 มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตางๆ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู 

 

 

 บริษัทไดจัดเก็บเอกสารท่ีสําคัญทางบัญชี โดยมีสถานท่ีและหองจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเปนการเฉพาะ และมี

การ Backup ขอมูลทางบัญชีและจัดเก็บไวนอกบริษัทเปนประจํา 

   13.4.2 กรณีท่ีไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องดังกลาว บริษัทไดแกไขขอบกพรองนั้น อยาง

ครบถวนแลว 

 

 

 หากผูสอบบัญชีมีขอทักทวงวามีความบกพรองในเรื่องดังกลาว บริษัทจะดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของ

ผูสอบโดยกําหนดระยะเวลาท่ีแกไขไว หากไมสามารถแกไขไดทันที 

  

13.5  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาวาฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชี ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและ

เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคล่ือน

จากความเปนจริง 

 

 

 บริษัทไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีผูสอบบัญชีภายนอกใหความเห็นและรับรองงบ

การเงินของบริษัท 

 

14.  การส่ือสารภายในบริษัท 

  (Communicates internally) 

  กระบวนการส่ือสารขอมูลภายในองคกรควรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหงานควบคุมภายในดําเนินไปได

โดยสะดวก สนับสนุนใหมีการรายงานของผูบริหารระดับสูงถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนตองรักษา

ขอมูลความลับเพื่อไดรับเบาะแสจากภายนอกดวย 

14.1  บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศท่ีจําเปน

ตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการตางๆ ตามท่ีตองการ เชน การกําหนดบุคคลท่ีเปนศูนยติดตอเพื่อใหสามารถ

ติดตอขอขอมูลอ่ืน นอกจากท่ีไดรับจากผูบริหารได รวมท้ังการติดตอสอบถามขอมูลผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบภายใน 

การจัดประชุมระหวางคณะกรรมการและผูบริหารตามท่ีคณะกรรมการรองขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหวาง

คณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เปนตน 

 

 

 บริษัทมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)  ระบบเครือขายภายในองคกร (Intranet) อินเตอรเน็ต 

(Internet) เพื่อเปนชองทางการส่ือสาร เผยแพร นโยบาย กฎระเบียบคําส่ัง และคูมือปฏิบัติงาน รวมท้ังขาวสารตางๆ ท่ี

จําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการตางๆ ได 
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14.2  บริษัทจัดใหมีชองทางการส่ือสารพิเศษ/ลับเพื่อใหบุคคลตางๆ ภายในบริษัทสามารถแจงขอมูล/เบาะแสเก่ียวกับ

การฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภัย 

 

    

 บริษัทกําหนดชองทางใหหนวยงานหรือบุคคลภายในบริษัทแจงเรื่องเก่ียวกับฉอฉล ทุจริต การกระทําท่ีฝาฝน 

ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือรายงานทางการเงินไมถูกตองผานทางเว็บไซดหรือสงไปรษณียมาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อท่ีจะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนไวเปนความลับ 

 

15.  การส่ือสารกับภายนอกบริษัท 

  (Communicates externally) 

  องคกรควรมีกระบวนการติดตอส่ือสารกับหนวยงานภายนอก รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของเพื่อนําขอมูลท่ีไดรับมาส่ือสารตอ

ใหกับหนวยงานภายในอยางเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินการตอไปมีประสิทธิภาพ 

15.1  บริษัทจัดใหมีชองทางการส่ือสารกับ 

   15.1.1 ผูมีสวนไดเสีย เชน จัดใหมีเจาหนาท่ีหรือหนวยงาน นักลงทุนสัมพันธ / ศูนยรับเรื่องรองเรียน / call 

center เพื่อใหทราบถึงขอบกพรองและปญหาการดําเนินงาน 

 

 

   บริษัทกําหนดชองทางการรองเรียน แจงขอบกพรอง และปญหาการดําเนินงาน สําหรับผูมีสวนไดเสีย โดย

สามารถรองเรียนผานทางเว็บไซดหรือสงไปรษณียมาท่ีสวนบริการลูกคา 

 

   15.1.2 หนวยงานกํากับดูแล เชน จัดใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการติดตอกับหนวยงานกํากับดูแล 

 

 

 ดําเนินการเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

เชน จัดต้ัง Complain Unit และสํานักงานกํากับการปฏิบัติงาน ท่ีมีการประสานงานกับสํานักงาน คปภ. 

 

15.2  บริษัทจัดใหมีชองทางการส่ือสารพิเศษ/ลับเพื่อใหหนวยงานภายนอกสามารถแจงขอมูล/เบาะแสเก่ียวกับการ 

ฉอฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แกบริษัทไดอยางปลอดภัย 

 

    

บริษัทกําหนดชองทางใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกแจงเรื่องเก่ียวกับฉอฉล ทุจริต การกระทําท่ีฝาฝน ไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือรายงานทางการเงินไมถูกตองผานทางเว็บไซดหรือสงไปรษณียมาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรง โดยบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อท่ีจะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนไวเปนความลับ 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16.  ประเมินผลการติดตามอยางสม่ําเสมอ 

  (Conducts ongoing and/or separate evaluations) 

  องคกรควรตองมีการติดตามและประเมินอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจไดวาการทํางานของระบบควบคุมภายในยังมี

ประสิทธิภาพ สะทอนรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยูเสมอ 

16.1  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหฝายบริหารจัดทํารายงานการดําเนินงานและพิจารณาเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานของฝายบริหารวาการดําเนินงานของบริษัทเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 ฝายบริหารมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายท่ีกําหนดไว และนําเสนอใหคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อพิจารณาเปนประจําทุกเดือนและนําเขาคณะกรรมการบริษัททุก 2 เดือน 

 

16.2  บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติ

ตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน เชน กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติงาน และ

รายงานผูบังคับบัญชา โดย CEO สรุปผลในภาพรวมเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท หรือ

มอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนดหามฝายบริหารและ

พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

เปนตน 

 

  

 กระบวนการติดตามของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีองคกรควรจะมี ไมวาจะเปนการรายงานส่ิงผิดปกติ

ตอผูบังคับบัญชา การสอบทานของผูรับมอบอํานาจ และการสอบทานของหนวยกํากับการปฏิบัติงาน รวมถึง 

ผูตรวจสอบภายใน  

 

16.3  บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว โดยการประเมินตนเอง หรือการ

ประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน 

 

 ฝายตรวจสอบมีการสอบทานและติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในบริษัท โดยมีการประเมินความ

เส่ียง ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

16.4  บริษัทดําเนินการทบทวนการประเมินความเส่ียงหรือปรับกระบวนการควบคุม หากเปาหมาย/ธุรกิจของบริษัท 

หรือปจจัยภายนอกเปล่ียนแปลง 

 

 

 บริษัทจะทําการทบทวนการประเมินความเส่ียงในกรณีท่ีมีการดําเนินกิจกรรมใหม หรือมีการเปล่ียนแปลง

ขั้นตอนการดําเนินงาน รวมถึงการเปล่ียนแปลงเปาหมายของบริษัท 
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16.5  บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให 

ผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา 

 

 บริษัทมีฝายตรวจสอบท่ีมีความอิสระในการปฏิบัติงาน และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทํา

หนาท่ีประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง การติดตามการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบ

ประจําป 

 

16.6  บริษัทสงเสริมการทําหนาท่ีของผูทําหนาท่ีตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 

 

  

 การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตรวจสอบยึดหลักตามมาตรฐานของ IIA โดยไดรับอนุมัติการปฏิบัติงานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดนําเสนอและเผยแพรการปฏิบัติงานดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทและเปนท่ีเขาใจ

โดยท่ัวไปภายในบริษัท 

 

17.  ส่ือสารและแกไขขอบกพรองท่ีตรวจพบเพ่ือการปรับปรุงอยางเหมาะสมและทันตอเวลา 

  (Evaluates and communicates deficiencies) 

  องคกรจัดระบบการส่ือสารขอบกพรองท่ีตรวจพบอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณเพื่อใหสามารถแกไข

เหตุการณไดอยางทันทวงที 

17.1  บริษัทดําเนินการเพื่อติดตามแกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายท่ี

กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ 

 

 กรณีมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกําหนด ฝายบริหารจะคนหาสาเหตุและดําเนินการแกไขในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม 

 

17.2  บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 

   17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณหรือสงสัยวามี

เหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมายหรือมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอช่ือเสียงและ

ฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

 

 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท โดยพลัน หากมี

เหตุการณท่ีผิดปกติ การทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต ท่ีอาจกระทบตอช่ือเสียง และฐานะการเงินของบริษัท

อยางมีนัยสําคัญ 
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   17.2.2 รายงานขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวาจะไดเริ่มดําเนินการจัดการ

แลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 

 

 ฝายตรวจสอบมีการรายงานการตรวจสอบและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อแกไขขอบกพรอง ตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส 

 

   17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการบริษัท/

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ฝายตรวจสอบมีการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรอง ตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนประจําทุก

ไตรมาส 

 

   17.2.4 ทบทวนนโยบายดังกลาว 

 

    

 บริษัทมีการทบทวนนโยบายดังกลาวเปนประจําทุกป 

 

11.1 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบตอการควบคุมภายใน 

          -ไมมี- 

 

11.2 ขอมูลของหัวหนางานตรวจสอบภายในและขอมูลหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับคุณสมบัติของหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

 

11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

• บริษัทได จัดต้ังฝายตรวจสอบซ่ึงมีความเปนอิสระในการปฏิบั ติงาน และรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาท่ีประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระบบการ

บริหารความเส่ียงการติดตามการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ

บริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจําปซ่ึงไดพิจารณาจากเปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธและปจจัยเส่ียงท่ีเก่ียวของ 

รวมไปถึงจุดควบคุมท่ีสําคัญท่ีจะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท โดยแผนการตรวจสอบไดผานการ

อนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกท้ังฝายตรวจสอบยังมีกฎบัตรท่ีไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

วัตถุประสงคภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ังสิทธิ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบไวอยางชัดเจน และมีคูมือการ

ตรวจสอบ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ียึดถือได ท้ังนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีนายประธาน ขจิตวิวัฒน 

ปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงเปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน ต้ังแตวันท่ี 8 มกราคม 2550 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

บัญชีบัณฑิต และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีประสบการณในงานตรวจสอบภายในของธุรกิจธนาคาร 

การส่ือสารโทรคมนาคม และกอสราง 24 ปกอนเขาทํางานกับบริษัทเคยเขาอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับงานดาน

ตรวจสอบภายใน และมีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานบริษัทเปนอยางดี คณะกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ัง

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 

 ใช  ไมใช 
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เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2550) เห็นวาผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและปฏิบัติหนาท่ีได

อยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 นอกจากนี้ในการแตงต้ัง โยกยาย และเลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนไปตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน (ปรากฎในเอกสารแนบ 

3) 

• บริษัทไดจัดต้ังสํานักกํากับการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนหนวยงานอิสระท่ีขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการใหญ 

เพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฎิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการท่ีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมี

นายคมศร ชลสุวรรณวัฒน ผูบริหารสํานักกฎหมาย ปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงหัวหนางานกํากับการปฏิบัติงาน 

(Compliance) ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีประสบการณการ

ทํางานอยางตอเนื่องเปนเวลา 24 ป ในดานกฎหมาย กฎเกณฑ กฎระเบียบ เก่ียวกับการประกอบธุรกิจดานประกันชีวิต 

รวมถึงการดูแลและกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ีหนวยงานทางการกํากับดูแลเปนผูกําหนด โดยมีคุณสมบัติของ

ผูดํารงตําแหนงงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีมีความเหมาะสม (ปรากฎในเอกสารแนบ 3) 
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12. รายการระหวางกัน 

 

12.1 ลักษณะของรายการระหวางกัน 

 บริษัทมีบางรายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ซ่ึงเก่ียวของกันโดยการถือหุน หรือการมีผูถือหุนและ/หรือ

กรรมการบางสวนรวมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันนั้น  บริษัทคํานึงถึง

เนื้อหาของความสัมพันธท่ีแทจริงมากกวาท่ีเปนไปตามรูปแบบตามกฎหมาย หรือสัญญาท่ีกําหนดใหเปน รายการสวนใหญ

ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขท่ีเปนปกติธุรกิจและเปนไปตามราคาท่ีคิดในอัตราท่ัวไป  ซ่ึงไดมีการเปดเผยรายการ

ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2556 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 32 บริษัทขอแจงรายละเอียดรายการระหวางกันท่ีมีกับกิจการท่ี

เก่ียวของกัน ดังนี้  
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12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

          รายการระหวางกันท่ีผูสอบบัญชีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น เพื่อชวยสนับสนุนการ

ดําเนินงานของบริษัท เปนการรักษาและขยายฐานลูกคาของบริษัท และชวยเสริมสรางธุรกิจของบริษัท ใหมีความ

เจริญกาวหนาอยางมั่นคง และในดานความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน ก็เปนรายการโดยปกติของการประกอบ

ธุรกิจ ซ่ึงบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) และเงื่อนไขการคาท่ีเปนมาตรฐาน ดวยราคาท่ีเปนธรรมตามราคาตลาด โดยคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ 

 

12.3 ข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีบริษัทดําเนินการกับกิจการอ่ืนท่ัวไป เพื่อมิใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนในการทํารายการระหวางกัน บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ 

คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยรายการระหวางกันตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

กําหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี หากแตวามีรายการระหวางกันเกิดขึ้น ก็จะเปนไปตามเงื่อนไขท่ีเปนปกติธุรกิจและเปนไป

ตามราคาตลาด โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของ

รายการดวย 

 

12.4 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

          การมีรายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ท่ีบริษัทจะมีตอไปในอนาคตเปนไปตามความจําเปน และความ

สมเหตุสมผล ท่ีไดอธิบายไวขางตน และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียด ความสมเหตุสมผลของ

รายการ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีกําหนดไวเก่ียวกับ

เรื่องดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และเปดเผย

รายการระหวางกันตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี  

 อยางไรก็ตาม บริษัทมุงดําเนินธุรกิจดวยความชัดเจน โปรงใส และยุติธรรมตอลูกคา คูคา ผูถือหุน ตลอดจน

รักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ 
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สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13.  ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 

13.1 งบการเงิน 

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทระหวางป 2554 ถึง 2556 สามารถสรุปได

ดังนี้ 

รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงตรวจสอบโดย 

นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดย

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส

เงินสดโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงตรวจสอบโดย 

นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดย

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส

เงินสดโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงตรวจสอบโดย 

นางสาวรัชดา  ยงสวัสด์ิวาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมช่ือ

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) โดยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัท

แสดงฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตราฐานการ

รายงานทางการเงิน 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท                                  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556  

หนวย : ลานบาท 

2554 % 2555 % 2556 %
สินทรัพย (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 2,736.72 2.43 865.85 0.60 1,331.19 0.77

รายไดจากการลงทนุคางรับ - สทุธิ 1,375.60 1.22 1,500.08 1.04 1,862.53 1.08

เบี้ยประกันภัยคางรับ 2,312.65 2.05 1,612.73 1.12 1,839.67 1.07

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 332.06 0.29 510.01 0.36 790.09 0.46

สินทรัพยลงทุน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย

      เงินลงทนุเพื่อคา - สุทธิ 299.02 0.27 477.24 0.33 100.06 0.06

      เงินลงทนุเผื่อขาย 13,358.95 11.84 18,395.33 12.81 20,187.67 11.72

      เงินลงทนุที่จะถือจนครบกําหนด 89,394.34 79.25 116,059.78 80.84 140,790.98 81.74

      เงินลงทนุทั่วไป 29.59 0.03 46.96 0.03 46.96 0.03

   เงินใหกูยืม - สุทธิ 2,113.08 1.87 2,649.10 1.85 3,525.69 2.05

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 306.42 0.27 304.95 0.21 326.61 0.19

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 21.39 0.02 17.20 0.01 19.45 0.02

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 340.23 0.30 780.10 0.54 1,066.29 0.63

สินทรัพยอื่น 179.61 0.16 347.98 0.24 347.32 0.20

รวมสนิทรัพย 112,799.65 100.00 143,567.31 100.00 172,234.50 100.00
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หนวย : ลานบาท 

2554 % 2555 % 2556 %
หน้ีสินและสวนของเจาของ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
หน้ีสิน
หลักทรัพยขายโดยมีสญัญาซื้อคืน - - 200.00 0.14 950.00 0.55
ภาษีเงินไดคางจาย 738.56 0.65 581.53 0.41 257.24 0.15
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 266.78 0.24 400.10 0.28 450.01 0.26
หนี้สนิจากสญัญาประกันภัย
   สาํรองประกันชีวติ 88,386.40 78.36 111,259.21 77.50 136,616.42 79.32
   ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย 82.59 0.07 88.46 0.06 102.11 0.06
   สาํรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 333.83 0.30 340.91 0.24 297.50 0.17
   สาํรองเบี้ยประกันภัย 1,085.20 0.96 1,078.12 0.75 1,021.14 0.59
   หนี้สินอ่ืนตามกรมธรรม 6,852.17 6.07 7,279.72 5.07 7,379.62 4.28
ผลประโยชนพนักงานคางจาย 233.79 0.21 266.96 0.19 299.38 0.17
หนี้สนิภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 494.92 0.44 1,288.40 0.90 1,098.05 0.64
หนี้สนิอื่น 1,048.86 0.93 1,319.14 0.92 1,499.38 0.87
รวมหน้ีสนิ 99,523.11 88.23 124,102.55 86.44 149,970.84 87.07

สวนของเจาของ
ทนุเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 1,220,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 1,220.00 1,220.00 1,220.00
   ทุนทีอ่อกและชาํระแลว
      หุนสามัญ 1,211,714,350 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
         (31 ธันวาคม 2555: หุนสามัญ 1,204,771,855 หุน 
         มูลคาหุนละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2555: หุนสามัญ
        1,200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 1,200.00 1.06 1,204.77 0.84 1,211.71 0.70
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,699.82 2.39 2,759.47 1.92 2,846.25 1.65
สํารองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -               - 28.32 0.02 66.07 0.04
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสทิธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ -               - 35.48 0.02 1.25 0.00
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว
      สาํรองตามกฎหมาย 122.00 0.11 122.00 0.08 122.00 0.07
      สาํรองอื่น 400.00 0.35 400.00 0.28 400.00 0.23
   ยังไมไดจัดสรร 6,872.55 6.09 9,761.36 6.80 13,225.12 7.67
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
   สวนเกินทนุจากการวดัมูลคาเงินลงทนุเผื่อขาย 
      - สทุธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ 1,982.17 1.76 5,153.37 3.59 4,391.26 2.55
รวมสวนของเจาของ 13,276.54 11.77 19,464.77 13.56 22,263.66 12.93
รวมหน้ีสนิและสวนของเจาของ 112,799.65 100.00 143,567.31 100.00 172,234.50 100.00
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 

หนวย : ลานบาท 

2554 % 2555 % 2556 %
รายได (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 31,066.70 86.86 34,127.63 85.68 38,795.18 84.61
รายไดจากการลงทนุสุทธิ 4,697.72 13.14 5,703.83 14.32 7,055.87 15.39
รวมรายได 35,764.42 100.00 39,831.46 100.00 45,851.05 100.00
คาใชจาย
การรับประกันภัย
   เงินสาํรองประกันภัยเพิ่มจากปกอน 20,196.61 56.47 22,872.80 57.42 25,357.21 55.30
   ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและคาใชจาย
      ในการจัดการผลประโยชน 5,380.21 15.04 6,542.70 16.43 9,599.30 20.94
   คาสนิไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 1,559.10 4.36 1,428.69 3.59 1,251.92 2.73
   คาจางและคาบําเหน็จ 2,439.19 6.82 2,758.14 6.92 2,705.21 5.90
   คาใชจายสงเสริมการขาย 328.77 0.92 333.84 0.84 351.60 0.77
   คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 20.78 0.06 30.22 0.08 31.01 0.07
คาใชจายในการดําเนินงาน 1,250.10 3.51 1,479.14 3.71 1,720.36 3.76
รวมคาใชจายการรับประกันภัย 31,174.77 87.17 35,445.54 88.99 41,016.63 89.46
กําไรจากการรับประกันภัย 4,589.65 12.83 4,385.92 11.01 4,834.43 10.54
กําไรจากเงินลงทนุ 344.10 0.97 480.10 1.21 592.98 1.29
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม (18.32) (0.05) (27.71) (0.07) (47.81) (0.10)
รายไดอื่น 16.29 0.05 19.76 0.05 39.20 0.09
กําไรจากการดําเนินงาน 4,931.72 13.79 4,858.06 12.20 5,418.80 11.82
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
   สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 57.71 0.16 59.34 0.15 68.85 0.15
เงินสมทบกองทุนประกันชีวติ 31.56 0.09 34.64 0.09 39.08 0.09
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 4,842.46 13.54 4,764.08 11.96 5,310.88 11.58
คาใชจายภาษีเงินได 1,119.90 3.13 1,040.53 2.61 930.37 2.03
กําไรสําหรับป 3,722.55 10.41 3,723.55 9.35 4,380.50 9.55

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
กําไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผื่อขาย 583.40 1.63 4,537.68 11.39 (583.55) (1.27)
กําไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายทีโ่อนไปรับรูในงบกําไนขาดทนุ (446.40) (1.25) (573.67) (1.44) (369.09) (0.80)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับป 137.00 0.38 3,964.01 9.95 (952.64) (2.08)
บวก (หัก): ภาษีเงินไดทีเ่ก่ียวของ (27.40) (0.08) (792.80) (1.99) 190.53 0.42
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สทุธิ 109.60 0.31 3,171.21 7.96 (762.12) (1.66)
   จากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 3,832.16 10.71 6,894.76 17.31 3,618.39 7.89

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   กําไรสําหรับป 3.10 3.10 3.62
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งบกระแสเงินสด สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 

หนวย : ลานบาท 

2554 2555 2556

   

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 29,742.78 34,535.02 37,811.48

ดอกเบ้ียรับ 3,775.21 4,846.29 5,956.25

เงินปนผลรับ 534.21 733.07 737.17

รายไดจากการลงทุนอ่ืน 395.57 521.47 582.19

รายไดอ่ืน 16.77 19.49 39.72

เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยท่ีเกิดขึ้นระหวางป (6,376.19) (7,456.09) (10,664.28)

คาจางและคาบําเหน็จ (2,623.44) (2,703.65) (2,708.31)

คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน (462.40) (299.34) (364.82)

คาใชจายในการดําเนินงาน (1,085.54) (1,218.01) (1,653.84)

คาใชจายอ่ืน (90.47) (94.32) (107.72)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,188.00) (1,636.74) (1,540.67)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 22,638.49 27,247.18 28,087.17

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดมา

   เงินลงทุนในหลักทรัพย 128,580.47 68,607.68 29,649.95

   เงินใหกูยืม 916.75 733.72 726.55

   เงินฝากสถาบันการเงิน -            1,875.00 19,950.00

   ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ 0.10 0.96 0.06

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 129,497.33 71,217.36 50,326.57

กระแสเงินสดใชไป

   เงินลงทุนในหลักทรัพย (149,812.72) (97,912.13) (56,034.54)

   เงินใหกูยืม (615.17) (1,066.25) (1,208.91)

   เงินฝากสถาบันการเงิน (1,575.00) (750.00) (20,510.00)

   ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ (44.34) (72.19) (87.69)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (152,047.23) (99,800.56) (77,841.14)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทนุ (22,549.90) (28,583.21) (27,514.57)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิ -            99.90 59.49

เงินสดรับจากพันธบัตรขายโดยมสัีญญาซ้ือคืน -            200.00 750.00

เงินปนผลจาย (931.40) (834.74) (916.75)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (931.40) (534.84) (107.25)

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (842.81) (1,870.87) 465.35

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 3,579.53 2,736.72 865.85

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 2,736.72 865.85 1,331.19

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) 

  2554 2555 2556
(ปรบัปรุงใหม) (ปรบัปรงุใหม)

อัตราสวนสภาพคลอง 
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวยีนตอหนีสิ้นหมุนเวยีน (เทา) 2.84 2.25 3.07
อัตราสวนหมุนเวยีนเบ้ียประกันภัยคางรับ (วนั) 20.95 20.68 16.12

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 
อัตราสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอเบ้ียประกันภัยรับ (%) 98.45 98.52 99.27
อัตรากําไรขั้นตน (%) 14.77 12.85 12.46
อัตรากําไรสําหรับป (%) 10.41 9.35 9.55
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 5.29 5.10 4.98
อัตราเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ (เทา) 2.62 2.08 1.86
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 31.34 22.75 21.00
อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย (%) 12.80 13.28 12.30

อัตราสวนแสดงประสิทธภิาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%) 3.69 2.90 2.77
อัตราการหมุนเวยีนของสินทรัพย (เทา) 0.35 0.31 0.29
อัตราสวนรายไดรวมตอสินทรัพยรวม (เทา) 6.76 5.79 6.20

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  (เทา) 7.50 6.38 6.74
อัตราสวนสวนของผูถือหุนตอเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ (เทา) 0.43 0.57 0.57
อัตราสวนสวนของผูถือหุนตอสินทรัพยรวม (เทา) 0.12 0.14 0.13
อัตราสวนเงินสํารองตอสินทรัพยรวม  (เทา) 79.69 78.55 80.14
อัตราสวนเงินสํารองตอสวนของผูถือหุน (เทา) 6.76 5.79 6.20
อัตราสวนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอสินทรัพยลงทุน (เทา) 0.90 0.87 0.88
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 25.16 22.58 20.99

ตอหุน 
ราคาตรา  (บาท) 1.00 1.00 1.00
มูลคาหุนตามบัญชี  (บาท) 11.06 16.16 18.37
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 3.10 3.10 3.62
เงินปนผล (บาท) 0.78 0.70 0.76
ราคาหุน ณ วันส้ินงวด (บาท) 46.25 62.25 68.00

อัตราการเจริญเตบิโต
เบ้ียประกันภัยรับ (%) 19.75 9.77 12.81
เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ (%) 20.08 9.85 13.68
กําไรจากการรับประกันภัย (%) 42.33 (4.44) 10.23
กําไรจากการลงทุน (%) (20.44) 39.52 23.51
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได (%) 34.87 (1.62) 11.48
คาใชจายภาษีเงินได (%) 46.08 (7.09) (10.59)
กําไรสําหรับป (%) 31.82 0.03 17.64
สินทรัพยรวม (%) 27.05 27.28 19.97
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13.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ในการอานคําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นักลงทุน

ควรศึกษาขอมูลทางการเงิน และงบการเงินของบริษัทท่ีไดรับการตรวจสอบแลว รวมท้ังหมายเหตุประกอบงบการเงิน

และขอมูลท่ีนําเสนอไวในเอกสารฉบับนี้ประกอบ โดยบริษัทไดจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไทย ขอมูลทางการเงินท่ีแสดงไวในตารางภายใตหัวขอนี้ เปนขอมูลภายใตงบการเงินของบริษัท การวิเคราะหอัตรา

และมูลคา รวมท้ังขอมูลโดยเฉล่ียในงบแสดงฐานะการเงิน เปนการคํานวณจากงบแสดงฐานะการเงินรายป 

 

13.2.1 ฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัทประกอบดวย  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รายไดจากการลงทุนคางรับสุทธิ 

เบ้ียประกันคางรับสุทธิ สินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิ สินทรัพยลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ  นอกจากนี้

ยังมีสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และสินทรัพยอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 112,799.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 24,018.19 

ลานบาทจากป 2553 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 27.05 จากสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2553 โดยการเพิ่มขึ้น

ดังกลาวสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย ซ่ึงเปนผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ี

สูงขึ้นตามผลการดําเนินงานของบริษัท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 143,567.31 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจํานวน 30,767.66 

ลานบาทจากป 2554 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 27.28 จากสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2554 โดยการเพิ่มขึ้น

ดังกลาวสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย ซ่ึงเปนผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ี

สูงขึ้นตามผลการดําเนินงานของบริษัท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 172,234.50 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจํานวน 28,667.18 

ลานบาทจากป 2555 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 19.97 จากสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2555 โดยการเพิ่มขึ้น

ดังกลาวสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย ซ่ึงเปนผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ี

สูงขึ้นตามผลการดําเนินงานของบริษัท  

 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

 

ตารางแสดงรอยละของประเภทการลงทุนแบงตามวัตถุประสงคของการลงทุน 

 หนวย : ลานบาท  

เงินลงทุนในหลักทรัพย 
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หลักทรัพยเพ่ือคา 299.02 0.29 477.24 0.35 100.06 0.06 

หลักทรัพยเผ่ือขาย 13,358.95 12.96 18,395.33 13.63 20,187.67 12.53 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบ

กําหนด 
89,394.34 86.72 116,059.78 85.98 140,790.98 87.38 

เงินลงทุนทั่วไป 29.59 0.03 46.96 0.03 46.96 0.03 

รวมทั้งสิ้น 103,081.90 100.00 134,979.31 100.00 161,125.67 100.00 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยท้ังส้ินจํานวน 103,081.90 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 91.38 ของสินทรัพยรวมของบริษัท โดยแบงเปนเงินลงทุนเพื่อคาจํานวน 299.02 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

0.29 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนเผ่ือขายจํานวน 13,358.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.96  ของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย  เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนดจํานวน 89,394.34 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 86.72 ของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนท่ัวไปจํานวน 29.59 หรือคิดเปนรอยละ 0.03 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยท้ังส้ินจํานวน 134,979.31 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 94.02 ของสินทรัพยรวมของบริษัท โดยแบงเปนเงินลงทุนเพื่อคาจํานวน 477.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

0.35 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนเผ่ือขายจํานวน 18,395.33 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.63 ของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย  เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนดจํานวน 116,059.78 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 85.98 ของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนท่ัวไปจํานวน 46.96 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.03 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยท้ังส้ินจํานวน 161,125.67 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 93.55 ของสินทรัพยรวมของบริษัท โดยแบงเปนเงินลงทุนเพื่อคาจํานวน 100.06 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

0.06 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนเผ่ือขายจํานวน 20,187.67 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.53 ของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย  เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนดจํานวน 140,790.98 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 87.38 ของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนท่ัวไปจํานวน 46.96 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.03 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย  

เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภทจะพบวา สัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยของ

บริษัทในแตละปไมมีการเปล่ียนแปลงมากนัก ท้ังนี้ บริษัทจะจัดสรรเงินลงทุนสวนใหญไปในตราสารหนี้ซ่ึงสวนใหญจะ

เปนตราสารระยะยาวภาครัฐซ่ึงสอดคลองกับภาระหนี้ท่ีมีตอผูถือกรมธรรม ขณะท่ีตราสารหนี้ภาคเอกชนจะเปนการ

ลงทุนเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยมีระดับความเส่ียงท่ียอมรับได สําหรับการลงทุนในสวนของหุนทุน

และหนวยลงทุน มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว ในรูปของเงินปนผล และการ

เพิ่มขึ้นของมูลคาหลักทรัพยในอนาคต  มิใชผลตอบแทนหรือการทํากําไรจากการลงทุนในระยะส้ัน  

เมื่อพิจารณาในสวนของวัตถุประสงคของการลงทุน สัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทสามารถแบง

ออกไดเปน 4 สวน ประกอบดวยหลักทรัพยเพื่อคา หลักทรัพยเผ่ือขาย เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุน

ท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

หลักทรัพยเพ่ือคา 

 หลักทรัพยเพื่อคาของบริษัท หมายถึง หลักทรัพยท่ีบริษัทลงทุนโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อท่ีจะขายใน

อนาคตอันใกล ทําใหบริษัทถือหลักทรัพยนั้นไวเปนระยะเวลาส้ันๆ เพื่อหากําไรจากการเปล่ียนแปลงราคาของ

หลักทรัพยนั้น และเนื่องจากบริษัทไมเนนการทํากําไรระยะส้ันจากการซ้ือขายหลักทรัพย ทําใหสัดสวนของเงินลงทุน

ในหลักทรัพยเพื่อคาของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนในหลักทรัพยรวมมีสัดสวนท่ีตํ่า และนอยกวา 1% โดย

หลักทรัพยเพื่อคาของบริษัท ประกอบดวย หุนสามัญ และพันธบัตรรัฐบาล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีการ

ลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคารวมมูลคา 299.02 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2553 คิดเปนอัตรารอยละ 23.55  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาจํานวน 477.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 

59.60 จากส้ินป 2554 ท้ังนี้ เงินลงทุนดังกลาวท้ังหมดเปนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากภาวะการลงทุนใน

ตลาดตราสารหนี้ในป 2555 คอนขางดี เอ้ืออํานวยตอการลงทุน    

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาจํานวน 100.06 ลานบาท ลดลงรอยละ 

79.03 จากส้ินป 2555  เนื่องจากบริษัทมีการจําหนายเงินลงทุนในพันธบัตรในระหวางป 
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 หลักทรัพยเผื่อขาย 

 หลักทรัพยเผ่ือขายของบริษัท หมายถึง หลักทรัพยท่ีบริษัทลงทุนโดยไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคา และใน

ขณะเดียวกันก็ไมถือเปนตราสารหนี้ท่ีถือจนครบกําหนดหรือเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม หลักทรัพยเผ่ือขาย

ของบริษัท ประกอบดวย หุนสามัญ หนวยลงทุน พันธบัตรรัฐบาล และหุนกู  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายท้ังส้ิน 13,358.95 ลานบาท ปรับเพิ่มจาก 

ณ ส้ินป 2553 คิดเปนอัตรารอยละ 3.42 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 หลักทรัพยเผ่ือขายสามารถแบงออกเปน

หลักทรัพยเผ่ือขายในตราสารทุนจํานวน 10,281.51 ลานบาท และหลักทรัพยเผ่ือขายในตราสารหนี้จํานวน 3,077.44 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 76.97 และ 23.03 ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายตามลําดับ  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายท้ังส้ิน 18,395.33 ลานบาท ปรับเพิ่มจาก 

ณ ส้ินป 2554 คิดเปนอัตรารอยละ 37.70 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 หลักทรัพยเผ่ือขายสามารถแบงออกเปน

หลักทรัพยเผ่ือขายในตราสารทุนจํานวน 15,225.77 ลานบาท และหลักทรัพยเผ่ือขายในตราสารหนี้จํานวน 3,169.56 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 82.77 และ 17.23 ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของ

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายสวนใหญเกิดจากการมูลคาหลักทรัพยในตราสารทุนท่ีเพิ่มขึ้นตามดัชนีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยท่ีปรับตัวสูงขึ้น และการขยายตัวของสินทรัพยลงทุนของบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายท้ังส้ิน 20,187.67 ลานบาท ปรับเพิ่มจาก 

ณ ส้ินป 2555 คิดเปนอัตรารอยละ 9.74 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 หลักทรัพยเผ่ือขายสามารถแบงออกเปน

หลักทรัพยเผ่ือขายในตราสารทุนจํานวน 18,366.13 ลานบาท และหลักทรัพยเผ่ือขายในตราสารหนี้จํานวน 1,821.54 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 90.98 และ 9.02 ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของ

เงินลงทุนในหลักทรัพยซ่ึงเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลงนี้มีสาเหตุสําคัญจากการลดลงของมูลคาหลักทรัพยในตราสารทุน 

จากการปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด 

 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ท่ีบริษัทตองการท่ีจะถือ

จนครบกําหนดไถถอน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดท้ังส้ิน 

89,394.34 ลานบาท ปรับเพิ่มจาก ณ ส้ินป 2553 คิดเปนอัตรารอยละ 28.61 โดยสามารถแบงออกเปนหลักทรัพย

รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจํานวน 64,863.20 ลานบาท  หลักทรัพยเอกชนจํานวน 17,860.62 ลานบาท หลักทรัพย

ตางประเทศจํานวน 4,795.52ลานบาท และเงินฝากธนาคารท่ีครบกําหนดเกินกวา 3 เดือนจํานวน 1,875 ลานบาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดท้ังส้ิน 116,059.78 ลาน

บาท ปรับเพิ่มจาก ณ ส้ินป 2554 คิดเปนอัตรารอยละ 29.83 โดยสามารถแบงออกเปนหลักทรัพยรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจจํานวน 90,327.08 ลานบาท  หลักทรัพยเอกชนจํานวน 18,812.13 ลานบาท หลักทรัพยตางประเทศ

จํานวน 6,170.57  ลาน บาท และเงินฝากธนาคารท่ีครบกําหนดเกินกวา 3 เดือนจํานวน 750.00 ลานบาท ท้ังนี้ การ

ลงทุนดังกลาว เปนไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทท่ีเนนจัดสรรเงินลงทุนสวนใหญไปยังตราสารหนี้ระยะยาวท่ี

ออกโดยภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีความเส่ียงตํ่า ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับภาระหนี้ท่ีมีตอผูถือกรมธรรมซ่ึงสวนใหญจะ

เปนภาระหนี้ระยะยาวเชนเดียวกัน 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดท้ังส้ิน 140,790.98 ลาน

บาท ปรับเพิ่มจาก ณ ส้ินป 2555 คิดเปนอัตรารอยละ 21.31 โดยสามารถแบงออกเปนหลักทรัพยรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจจํานวน 105,545.69 ลานบาท  หลักทรัพยเอกชนจํานวน 21,084.62 ลานบาท หลักทรัพยตางประเทศ

จํานวน 12,850.67  ลาน บาท และเงินฝากธนาคารท่ีครบกําหนดเกินกวา 3 เดือนจํานวน 1,310.00 ลานบาท ท้ังนี้ 

การลงทุนดังกลาว เปนไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทท่ีเนนจัดสรรเงินลงทุนสวนใหญไปยังตราสารหนี้ระยะยาวท่ี

ออกโดยภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีความเส่ียงตํ่า ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับภาระหนี้ท่ีมีตอผูถือกรมธรรมซ่ึงสวนใหญจะ

เปนภาระหนี้ระยะยาวเชนเดียวกัน 

 

เงินลงทุนท่ัวไป 

เงินลงทุนท่ัวไป ไดัแก เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดย ณ วันท่ี 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไมมีการเปล่ียนแปลงในสัดสวนของเงินลงทุนท่ัวไปโดยมีเงินลงทุนจํานวน 29.59 ลาน

บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทมีเงินลงทุนท่ัวไปท้ังส้ิน 46.96 ลานบาท ปรับเพิ่มจาก ณ ส้ินป 

2554 คิดเปนรอยละ 58.70 โดยเปนสวนของการลงทุนในธุรกิจประกันชีวิตท่ีประเทศกัมพูชา    

จะเห็นไดวา บริษัทมีนโยบายในการลงทุนแบบระมัดระวัง ดังจะเห็นไดจากสัดสวนการลงทุนของบริษัทนั้น 

มากกวารอยละ 80 เปนการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด โดยมีการลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาไมถึงรอย

ละ 1 ของเงินลงทุนในหลักทรัพยท้ังหมดในป 2554 - 2556  ซ่ึงการลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคานี้จัดเปนการลงทุนท่ี

หวังผลตอบแทนระยะส้ัน  

 

ตารางแสดงสัดสวนเงินลงทุนในตราสารหน้ีแยกตามระยะเวลาครบกําหนด 

 หนวย : ลานบาท 

ระยะเวลาครบกําหนดของ

ตราสารหนี้ 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาครบกําหนด 1 ป 7,773.83 8.70 2,935.98 2.53 3,858.01 2.74 

ระยะเวลาครบกําหนด 2-5 ป 14,412.15 16.12 16,603.91 14.31 16,236.67 11.53 

ระยะเวลาครบกําหนดเกิน 5 ป 67,208.35 75.18 96,519.89 83.16 120,696.30 85.73 

รวมทั้งสิ้น 89,394.34 100.00 116,059.78 100.00 140,790.98 100.00 

 

 เมื่อพิจารณาถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้ท้ังหมดของบริษัทพบวา บริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเนน

ผลตอบแทนในระยะยาวเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีแบงตามระยะเวลาการครบกําหนด

จะเห็นไดวา รอยละ 75.18 ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เปนการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมี

ระยะเวลาครบกําหนดมากกวา 5 ป เปนจํานวน 67,208.35 ลานบาท  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เปนจํานวน 96,519.89 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 83.16 ของเงินลงทุนใน

ตราสารหนี้ เนื่องจากบริษัทไดมีการเพิ่มสัดสวนในตราสารหนี้ท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดเกิน 5 ป มากขึ้น เนื่องจากในป 

2555 อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรไดเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ท้ังนี้ บริษัทไดใหความสําคัญในการลงทุนในตราสารหนี้ให

สอดคลองกับภาระผูกพันตามกรมธรรมของบริษัท โดยการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวท่ีมีระยะเวลาครบกําหนด

มากกวา 5 ปยังคงมีสัดสวนสูงท่ีสุด คือ รอยละ 83.16 ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ท้ังหมด 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เปนจํานวน 120,696.30 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 85.73 ของเงินลงทุนใน

ตราสารหนี้ ท้ังนี้ บริษัทไดมีการเพิ่มสัดสวนในตราสารหนี้ท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดเกิน 5 ป มากขึ้น เนื่องจากในป 

2556 อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรไดเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดาน

สินทรัพยและหนี้สินโดยเนนการลงทุนในตราสารหนี้ใหสอดคลองกับภาระผูกพันตามกรมธรรมของบริษัทซ่ึงสวนใหญ

จะเปนภาระระยะยาว ท้ังนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดมากกวา 5 ปยังคงมีสัดสวนสูง

ท่ีสุด คือ รอยละ 85.73 ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ท้ังหมด 

 

 เงินใหกูยืม – สุทธิ   

เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองเปน

ประกัน และเงินใหโดยมีบุคคลคํ้าประกัน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินใหกูยืมสุทธิท้ังส้ิน 2,113.08  ลาน

บาท ลดลงรอยละ 2.08 เมื่อเทียบกับ ณ ส้ินป 2553  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินใหกูยืมสุทธิ ท้ังส้ิน 2,649.10 ลานบาทเพิ่มขึ้น รอยละ 25.37 เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2554  โดยในป 2555 มีเงินกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกันมีอัตราการเติบโตประมาณ รอยละ 22.72 

สงผลใหการเติบโตของเงินใหกูยืม ป 2555 ในภาพรวม เพิ่มขึ้นจาก ป 2554 รอยละ 25.37  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินใหกูยืมสุทธิ ท้ังส้ิน 3,525.69 ลานบาทเพิ่มขึ้น รอยละ 33.09 เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2555 โดยการเติบสวนใหญของเงินใหกูยืมเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปน

ประกัน มีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 32.94 ซ่ึงมีการเติบโตตามจํานวนกรมธรรมท่ีมีผลบังคับของบริษัทท่ีเติบโต

อยางตอเนื่อง สงผลใหการเติบโตของเงินใหกูยืม ป 2556 ในภาพรวม เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 33.09  

อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของเงินใหกูยืมตอสินทรัพยรวมของบริษัท จะเห็นไดวามีอัตราสวนท่ี

คอนขางตํ่า โดยตํ่ากวารอยละ  4 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยลงทุนเฉล่ีย และตํ่ากวารอยละ 3.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ

สินทรัพยรวม ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาการลงทุนโดยการใหกูยืมนั้น ไมใชนโยบายในการลงทุนหลักของบริษัท ตามกราฟท่ี

แสดงตอไปนี้ 

 

กราฟแสดงสัดสวนเงินใหกูยืมตอสินทรัพย   
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หน้ีสิน 

 หนี้ สินรวมของบริษัทในป  2554 เทากับ 99,523.11 ลานบาท  ป 2555 บริษัทมีหนี้ สินรวม เทากับ 

124,102.55 ลานบาท และ ป 2556 บริษัทมีหนี้สินรวม เทากับ 149,970.84 ลานบาท 

การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสํารองประกันชีวิต และหนี้สินอ่ืนตามกรมธรรม 

ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของรายการดังกลาวเปนผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทท่ีมีการเติบโตมาโดยตลอด 3 ปท่ีผานมา 

โดยรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงหนี้สินท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 

 เงินสํารองประกันชีวิต 

เงินสํารองประกันชีวิตเปนยอดเงินสํารองสะสมต้ังแตเริ่มทําประกันถึงวันส้ินรอบระยะเวลารายงานสําหรับชดใช

คาสินไหมทดแทนและเงินจายคืนตามท่ีไดสัญญาไว ท่ีประมาณวาจะเกิดขึ้นในอนาคตจากกรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีผล

บังคับอยูท้ังหมด  บริษัทคํานวณสํารองประกันชีวิตภายใตสัญญาประกันภัยระยะยาวโดยอางอิงตามวิธีสํารองเบ้ีย

ประกันภัยสุทธิชําระคงท่ี (Net Level Premium Reserve or NPV) ซ่ึงเปนวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย ขอ

สมมติฐานหลักท่ีใชเก่ียวของกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด  

บริษัทมีเงินสํารองประกันชีวิตจํานวน  88,386.40  ลานบาท 111,259.21 ลานบาท และ 136,616.42 ลาน

บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราปรับเพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 รอยละ 

29.62  ป 2555 รอยละ 25.88 และป 2556 รอยละ 22.79 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของสํารองดังกลาวไดอธิบายไว

ในหัวขอ “คาใชจายในสวนของเงินสํารองประกันภัยเพิ่มจากปกอน” ซ่ึงจะกลาวในหัวขอถัดไป 

 

 หน้ีสินอื่นตามกรมธรรม 

หนี้สินอ่ืนตามกรมธรรมของบริษัทประกอบดวย เงินจายตามเงื่อนไขกรมธรรมคางจายและเบ้ียประกันประกัน

ชีวิตรับลวงหนา โดยบริษัทมีหนี้สินอ่ืนตามกรมธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 6,852.17 ลานบาทเพิ่มขึ้น

จากป 2553 รอยละ 8.02  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนี้สินอ่ืนตามกรมธรรมจํานวน 7,279.72 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 6.24 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินอ่ืนตามกรมธรรมจํานวน 7,379.62 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 1.37 โดยบริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินอ่ืนตามกรมธรรมตามตารางดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

หนี้สินอ่ืนตามกรมธรรม 
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เงินจายตามเงื่อนไขกรมธรรมคางจาย 5,681.84 82.92 6,267.58 86.10 6,509.68 88.21 

เบ้ียประกันประกันชีวิตรับลวงหนา 1,170.33 17.08 1,012.14 13.90 869.94 11.79 

รวม 6,852.17 100.00 7,279.72 100.00 7,379.62 100.00 

 

ท้ังนี้ จะเห็นไดวาหนี้สินตามกรมธรรมท่ีมีจํานวนเพิ่มขึ้นนั้นเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินจายตามเงื่อนไข

กรมธรรมคางจาย ซ่ึงเงินจายตามกรมธรรมคางจายในสวนนี้เปนเงินคางจายตามกรมธรรมท่ีครบกําหนดแลวแตผูเอาประ

ประกันภัยแสดงเจตจํานงคในการฝากเงินตามเงื่อนไขดังกลาวไวกับบริษัท โดยบริษัทใหผลตอบแทนแกผูเอา

ประกันภัยในรูปแบบของอัตราดอกเบ้ีย ในสวนของเบ้ียประกันชีวิตรับลวงหนาท่ีมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่องนั้น 

เนื่องจากการทยอยรับรูรายไดของเบ้ียประกันภัยรับลวงหนาตามระยะเวลาคุมครอง โดยท่ีปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีนโยบาย

ในการรับฝากเงินจายตามเงื่อนไขและรับเบ้ียประกันภัยลวงหนาจากผูเอาประกันภัย เบ้ียประกันชีวิตรับลวงหนาคงเหลือ

สวนใหญเปนเบ้ียประกันชีวิตรับลวงหนาจากป 2544 
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สวนของเจาของ 

ในป 2554  2555 และ 2556 บริษัทมีสวนของเจาของจํานวน 13,276.54 ลานบาท 19,464.77 ลานบาท 

และ22,263.66 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนสวนของเจาของท่ีเพิ่มขึ้นในป 2554 จํานวน 2,793.79 ลานบาทหรือคิด

เปนรอยละ 26.65  โดยเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสําหรับป 2554 จํานวน 3,722.55 ลานบาท ผลกําไรจากการ

วัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายสุทธิจํานวน 109.60  ลานบาทและลดลงดวยเงินปนผลจายในระหวางป

จํานวน 931.40 ลานบาท และลดลงดวยผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชนพนักงาน

จํานวน 108.18 ลานบาท 

 สําหรับป 2555 สวนของเจาของเพิ่มขึ้นจํานวน 6,188.23 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 46.61 โดยเปนผลจาก

การเพิ่มขึ้นของกําไรสําหรับป 2555 จํานวน 3,723.55 ลานบาท ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือ

ขายสุทธิจํานวน 3,171.21 ลานบาท ผลกระทบจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 99.90 ลานบาท ลดลงดวยเงิน

ปนผลจายในระหวางปจํานวน  834.74 ลานบาท  

สําหรับป 2556 สวนของเจาของเพิ่มขึ้นจํานวน 2,798.88 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 14.38 โดยเปนผลจาก

การเพิ่มขึ้นของกําไรสําหรับป 2556 จํานวน 4,380.50 ลานบาท ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย

เผ่ือขายสุทธิจํานวน 762.12 ลานบาท ผลกระทบจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 59.49 ลานบาท ลดลงดวยเงิน

ปนผลจายในระหวางปจํานวน  916.75 ลานบาท 

 

13.2.2 ผลการดําเนินงาน 

 

ภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

โครงสรางในการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทคือ การรับประกันชีวิต โดยท่ีมาของรายไดท่ีสําคัญ คือ รายได

จากเบ้ียประกันภัยรับ และรายไดจากการลงทุน 

ในป 2554 2555 และ 2556 บริษัทมีรายไดรวมเปนจํานวน 35,764.42 ลานบาท  39,831.46 ลานบาท และ 

45,851.05 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนรายไดท่ีเพิ่มข้ึนในป 2554 จํานวน 6,426.58 ลานบาท ป 2555 จํานวน 

4,067.04 ลานบาท และในป 2556 จํานวน 6,019.59 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้น สําหรับป 2554 

รอยละ 21.91 สําหรับป 2555 รอยละ 11.37 และสําหรับป 2556 รอยละ 15.11 โดยรายไดจากเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ

ยังคงมีสัดสวนท่ีสูงเมื่อเทียบกับรายไดรวม โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 86.86 รอยละ 85.68  และ รอยละ 84.61  ในป 

2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ 

สําหรับกําไรสุทธิในป   2554  2555 และ 2556 รวมเปนจํานวนเงิน 3,722.55 ลานบาท  3,723.55 ลานบาท 

และ 4,380.50 ลานบาทตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนกําไรท่ีเพิ่มขึ้นในป 2554 จํานวน 898.62 ลานบาท ป 2555 เพิ่มขึ้น

จํานวน  1.00 ลานบาท และป 2556 เพิ่มขึ้นจํานวน 656.95 ลานบาท โดยสําหรับป 2554 เพิ่มขึ้นรอยละ 31.82 ป 

2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.03 และสําหรับป 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 17.64 
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รายไดของบริษัท 

 รายไดรวมของบริษัทไดมาจาก เบ้ียประกันภัยรับ และรายไดจากการลงทุนโดยมีรายละเอียดของการ

เปล่ียนแปลงดังนี้ 

รายไดจากเบี้ยประกันรับ  

บริษัทมีรายไดจากเบ้ียประกันรับสุทธิ เทากับ  31,066.70 ลานบาท  34,127.63 ลานบาท และ 38,795.18 

ลานบาทในป 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 รอยละ 20.08 ป 

2555 รอยละ 9.85  และสําหรับป 2556 รอยละ 13.68 ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของรายไดจากเบ้ียประกันรับสุทธินั้นเปนผลมา

จากการเติบโตผานทางชองทางการจัดจําหนายผานชองทางธนาคารเปนหลัก 

 

กราฟแสดงสัดสวนการขายผานชองทางตางๆ ของเบี้ยประกันภัยรับรวม 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ดังจะเห็นจากกราฟขางตน เบ้ียประกันภัยรับผานทางชองทางการจัดจําหนายผานชองทางธนาคารนั้น มีการ

เพิ่มขึ้นมาอยางตอเนื่อง โดยรายไดจากเบ้ียประกันรับรวมผานชองทางธนาคาร เทากับ   19,514.05 ลานบาท  

21,511.51 ลานบาท และ 24,722.34 ลานบาท ในป   2554  2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการ

เติบโตท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับป   2554 2555 และ 2556 รอยละ 31.35 10.24 และ 14.93 ตามลําดับ ท้ังนี้ เนื่องมาจากการ

ท่ีบริษัทไดเริ่มขายผลิตภัณฑประกันชีวิตของบริษัทผานชองทางการจัดจําหนายผานธนาคารในป 2548 จึงเปนการ

ขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาของธนาคารเปนจํานวนมาก อีกท้ัง ธนาคารกรุงเทพไดใหความสําคัญในการทํา

การตลาดสําหรับผลิตภัณฑประกันชีวิตอยางเต็มท่ี  รวมท้ังภาวะดอกเบ้ียท่ีอยูในระดับตํ่า ทําใหประชาชนหันมาทํา

ประกันชีวิตเพื่อจุดประสงคในการออมทรัพยมากขึ้น ในขณะท่ีเบ้ียประกันภัยรับจากชองทางการจัดจําหนายผานตัวแทน 

ก็มีการเติบโตเชนเดียวกัน โดยรายไดจากเบ้ียประกันรับรวมผานทางตัวแทนเทากับ 10,992.59 ลานบาท 12,036.59 

ลานบาท และ 13,234.89 ลานบาทในป 2554 2555 และ2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้น

สําหรับป 2554 รอยละ 4.34  สําหรับป 2555 รอยละ 9.50 และสําหรับป 2556 รอยละ 9.96  ท้ังนี้ เปนผลมาจากการ

ท่ีบริษัทมีการจัดหาตัวแทนประกันชีวิตเพิ่ม รวมถึงการอบรมตัวแทนใหมีคุณภาพ การโฆษณาและจัดกิจกรรมทางการ

ตลาด รวมถึงการจัดกิจกรรมสังคมสัมพันธเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นท่ี 
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 รายไดจากการลงทุนสุทธิ 

 นอกจากรายไดจากเบ้ียประกันรับสุทธิแลว บริษัทยังมีรายไดจากการลงทุน ซ่ึงเปนรายไดจากการลงทุนใน

สินทรัพยตางๆและจากการใหกูยืมเงิน ซ่ึงประกอบดวย ดอกเบ้ีย เงินปนผล เปนตน ท้ังนี้บริษัทมีรายไดจากการลงทุน

สุทธิจํานวน 4,697.72 ลานบาท 5,703.83 ลานบาท และ 7,055.87 ลานบาท ในป 2554  2555 และ 2556 

ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับป  2554 รอยละ 35.57 ป  2555 รอยละ 21.42 และสําหรับป  

2556 รอยละ 23.70 โดยการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการลงทุนสุทธินั้นเปนผลมาจากฐานเงินลงทุนท่ีมีการขยายตัว

ตลอด 3 ปท่ีผานมาตามการขยายตัวของธุรกิจ ประกอบกับรายไดจากดอกเบ้ียและสวนลดรับ และเงินปนผลยังขยายตัว

ดีตามการเพิ่มของสินทรัพยลงทุนและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

กราฟแสดงสินทรัพยลงทุนเฉล่ียและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน             

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 นอกจากนี้การท่ีบริษัทเนนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงตํ่าเปนสวนใหญ เชน พันธบัตรรัฐบาล 

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เปนตนนั้น ทําใหบริษัทไมประสบปญหาในเรื่องของการดอยคาของสินทรัพย ซ่ึงอาจจะสงผล

กระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายในการลงทุนโดยใหมีระยะเวลาครบกําหนด

ของการลงทุนสอดคลองกับภาระจากการเอาประกันชีวิต ซ่ึงจะทําใหลดความเส่ียงในเรื่องของความสามารถในการจาย

คาสินไหมทดแทน และผลประโยชนตามกรมธรรมอ่ืนๆ ใหกับผูเอาประกัน 

 

 คาใชจาย 

คาใชจายการรับประกันภัย 

คาใชจายในสวนนี้นั้น ประกอบดวย เงินสํารองประกันภัยเพิ่มจากปกอน  ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและ

คาใชจายในการจัดการผลประโยชน  คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน  คาจางและคา

บําเหน็จ คาใชจายในการสงเสริมการขาย  คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน และคาใชจายในการดําเนินงาน โดย

คาใชจายการรับประกันภัยนั้น มีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงดังนี้ 
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คาใชจายในสวนของเงินสํารองประกันภัยเพ่ิมจากปกอน  

คาใชจายในสวนของเงินสํารองประกันภัยเพิ่มขึ้นจากปกอน คือ ผลตางระหวางสํารองประกันชีวิตปกอนกับ

สํารองประกันชีวิตปปจจุบัน  

เงินสํารองประกันชีวิตเปนยอดเงินสํารองสะสมต้ังแตเริ่มทําประกันถึงวันส้ินรอบระยะเวลารายงานสําหรับชดใช

คาสินไหมทดแทนและเงินจายคืนตามท่ีไดสัญญาไว ท่ีประมาณวาจะเกิดขึ้นในอนาคตจากกรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีผล

บังคับอยูท้ังหมด  บริษัทคํานวณสํารองประกันชีวิตภายใตสัญญาประกันภัยระยะยาวโดยอางอิงตามวิธีสํารองเบ้ีย

ประกันภัยสุทธิชําระคงท่ี (Net Level Premium Reserve or NPV) ซ่ึงเปนวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย ขอสมมติ

หลักท่ีใชเก่ียวของกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด 

บริษัทมีคาใชจายในสวนของเงินสํารองประกันชีวิตเทากับ 20,196.61 ลานบาท 22,872.80 ลานบาท และ 

25,357.21 ลานบาท ในป 2554  2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 

รอยละ 30.00 และ ป 2555 รอยละ 13.25 และสําหรับป 2556 รอยละ 10.86  นอกจากนี้เมื่อคํานวณอัตราสวนของ

คาใชจายสวนนี้เทียบกับเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ จะไดอัตราสวนดังกลาวในป 2554  2555 และ 2556 เทากับรอยละ  

65.01 รอยละ 67.02 และรอยละ 65.36 ตามลําดับ โดยคาใชจายท่ีมีการปรับตัวสูงขึ้นนั้น   เปนผลมาจากการเติบโต

ของเบ้ียประกันในอัตราท่ีสูงในชวง 2-3 ปท่ีผานจากการขายกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยเปนสาเหตุหลัก โดย

เปรียบเทียบแลวสํารองประกันชีวิตของกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยในชวงปแรกๆ ของความคุมครองจะมีอัตราสวน

ของสํารองประกันชิวิตตอเบ้ียประกันภัยคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรมท่ีมีผลประโยชนในการใหความ

คุมครองเปนหลัก ดวยเหตุดังกลาว ทําใหสํารองประกันชีวิตตอเบ้ียประกันภัยรับสูงขึ้นอยางตอเนื่องตามสัดสวนของการ

เพิ่มขึ้นของเบ้ียประกันภัยประเภทสะสมทรัพย สําหรับในป 2556 ซ่ึงอัตราสวนของสํารองประกันชีวิตท่ีเพิ่มขึ้นตอเบ้ีย

ประกันภัยรับสุทธิลดลงจากป 2555 แมวาบริษัทจะมีการขายกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยอยางตอเนื่องนั้น 

เนื่องจากวาในป 2556 บริษัทมีกรมธรรมท่ีครบกําหนดจํานวนมากโดยมีเงินครบกําหนดเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 461 เมื่อ

เทียบกับป 2555 ดวยเหตุดังกลาวนี้ สงผลใหเงินสํารองประกันชีวิตลดลง 
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เบี้ยประกนัภัยรับ หักยกเลิกสงคืน
Gross written premiums less cancel and refund

รายไดจากการลงทุน
Investment income

เงินสํารองประกันชีวิตเพ่ิมจากป
Life policy reserves increase from previous year
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คาใชจายในสวนของผลประโยชนจายตามกรมธรรมและคาใชจายในการจัดการผลประโยชน 

คาใชจายในสวนของผลประโยชนจายตามกรมธรรมประกันภัยท่ีเกิดขึ้นระหวางปประกอบดวย คาสินไหม

ทดแทนท่ีมีการจายใหกับผูรับผลประโยชนในกรณีท่ีผูเอาประกันประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต และเงินผลประโยชนตาม

กรมธรรมประกันชีวิต เมื่อผูเอาประกันมีอายุครบตามท่ีกรมธรรมกําหนด หรือครบชวงเวลาท่ีกรมธรรมกําหนดไว  เงินคา

มรณะกรรม  และคาเวนคืนกรมธรรม บริษัทมีคาใชจายจํานวน  5,380.21 ลานบาท  6,542.70 ลานบาท และ 

9,599.30 ลานบาท ในป 2554  2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับป 2554  

รอยละ  10.39  ป 2555 รอยละ  21.61  และสําหรับป 2556 รอยละ  46.72  นอกจากนี้เมื่อคํานวณอัตราสวนของ

คาใชจายสวนนี้เทียบกับเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ จะไดอัตราสวนดังกลาวในป 2554 2555 และ 2556 เทากับรอยละ 

17.32 รอยละ 19.17 และรอยละ 24.74 ตามลําดับ  

การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในสวนของเงินจายตามกรมธรรมประกันภัยท่ีเกิดขึ้นระหวางปนั้น โดยเฉพาะในป 

2556 ท่ีเพิ่มสูงขึ้นมาก เปนผลมาจากกรมธรรมท่ีมีผลบังคับมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น และในบางกรมธรรมเริ่มมีมูลคาเงินสด

มากขึ้น ผูเอาประกันภัยบางสวนเลือกท่ีจะเวนคืนกรมธรรม เมื่อมีความตองการนําเงินสดไปใช ซ่ึงในป 2556 คาเวนคืน

กรมธรรมเพิ่มสูงขึ้น จากป 2555 ถึงรอยละ 39 นอกจากนี้ในป 2556 บริษัทมีเงินครบกําหนดจํานวนมากดวยเชนกัน 

โดยมีเงินครบกําหนดเพิ่มสูงขึ้นจากป 2555 ถึงรอยละ 461 ทําใหคาใชจายในสวนของผลประโยชนจายเพิ่มขึ้นตามท่ี

ไดกลาวไปแลวขางตน 

 

คาใชจายในสวนของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน 

คาใชจายในสวนของคาสินไหมทดแทน และคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนประกอบดวย  จํานวนเงิน

คาสินไหมทดแทนท่ีจายใหผูเอาประกันสําหรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงจํานวนเงินท่ีจายสําหรับการ

ประเมินและจัดการคาสินไหมทดแทน เชน เงินท่ีจายใหแกผูประเมินภัย   รวมถึงคาใชจายเก่ียวกับพนักงานในฝาย

จัดการคาสินไหมทดแทน คาใชจายในสวนของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนมีจํานวน 

1,559.10 ลานบาท  1,428.69 ลานบาท  และ 1,251.92 ลานบาท ในป 2554 2555 และ  2556 ตามลําดับ โดยคิด

เปนอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 เพิ่มขึ้น รอยละ  0.24  ป 2555 ลดลง รอยละ 8.36   และสําหรับป 2556 

ลดลง รอยละ 12.37 นอกจากนี้เมื่อคํานวณอัตราสวนของคาใชจายสวนนี้เทียบกับเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ จะได

อัตราสวนดังกลาวในป 2554 2555 และ 2556 เทากับรอยละ  5.02   รอยละ 4.19 และรอยละ 3.23 ตามลําดับ  การ

ลดลงของคาใชจายนี้มีสาเหตุหลักจากกรมธรรมสวนใหญของบริษัทซ่ึงเปนประเภทสะสมทรัพยผานชองทางธนาคาร 

ท่ีไมมีความคุมครองในสวนของอุบัติเหตุและสุขภาพสงผลใหคาใชจายตอเบ้ียประกันลดลงอยางตอเนื่องตามอัตราการ

เติบโตของกรมธรรมประเภทสะสมทรัพย อนึ่งบริษัทมีนโยบายทีเขมงวดขึ้นเพื่อควบคุมคาใชจายอันเกิดสินไหมสุขภาพ

ต้ังแตป 2554 ตอเนื่องมาตลอด ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหคาใชจายสวนนี้ลดลง 

 

คาใชจายในสวนของคาจางและคาบําเหน็จ  

คาใชจายในสวนของคาจางและคาบําเหน็จประกอบดวย คาจางและคาบําเหน็จ ท่ีจายใหตัวแทนหรือนายหนา

ประกันชีวิต รวมท้ังผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต เนื่องในการชักชวนหรือช้ีชอง หรือจัดการใหบุคคลไดทําสัญญาประกัน

ชีวิตกับบริษัทรวมถึงนายหนานิติบุคคล และคาธรรมเนียมจายใหกับธนาคารในกรณีท่ีมีการจําหนายกรมธรรมผาน

ชองทางธนาคาร บริษัทมีคาใชจายในสวนของคาจางและคาบําเหน็จมีจํานวน 2,439.19 ลานบาท 2,758.14 ลานบาท  

และ 2,705.21 ลานบาท  ในป 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 

ลดลงรอยละ 9.71  ป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 13.08 และป 2556 ลดลงรอยละ 1.92 นอกจากนี้เมื่อคํานวณอัตราสวน

ของคาใชจายสวนนี้เทียบกับเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ จะไดอัตราสวนดังกลาวในป 2554 2555 และ 2556 เทากับรอยละ 

7.85 รอยละ 8.08 และรอยละ 6.97 ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวาในป 2556 คาใชจายนี้มีอัตราท่ีลดลง ท้ังนี้ สาเหตุ

สําคัญเกิดจากสัดสวนของแบบประกันของบริษัทเปนหลัก โดยแบบประกันท่ีใหความคุมครองจะมีอัตราคาบําเหน็จสูง
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กวาแบบประกันประเภทสะสมทรัพย และเนื่องจากในป 2556 บริษัทมีสัดสวนของกรมธรรมประเภทสะสมทรัพย

คอนขางมาก จึงสงผลใหคาใชจายดังกลาวมีจํานวนท่ีลดลง 

 

คาใชจายในการสงเสริมการขาย 

คาใชจายในการสงเสริมการขายประกอบดวยคาใชจายในการจัดงานตางๆ และคาใชจายในการจัดโปรแกรม

สงเสริมการขายตางๆ เชน การจัดอบรมตัวแทนและทัศนศึกษานอกสถานท่ี หรือการมอบรางวัลใหกับตัวแทนดีเดน เปน

ตน สําหรับคาใชจายในสวนนี้นั้นมีจํานวน  328.77 ลานบาท 333.84 ลานบาท และ 351.60 ลานบาท ในป 2554 

2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.01 สําหรับป 2554 อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 

1.54 สําหรับป 2555 และอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 5.32 สําหรับป 2556 นอกจากนี้ เมื่อคํานวณอัตราสวนของ

คาใชจายสวนนี้เปรียบเทียบกับเบ้ียประกันภัยรับสุทธิจะไดอัตราสวนดังกลาวในป 2554 2555 และ 2556 เทากับรอย

ละ 1.06 รอยละ 0.98  และรอยละ 0.91  ตามลําดับ ท้ังนี้ คาใชจายในการสงเสริมการขายในแตปมีจํานวนท่ีไม

แตกตางกันมากนัก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายควบคุมโปรแกรมสงเสริมการขายตามอัตราสวนเบ้ียประกันตามแตละ

ประเภทของแบบประกันท่ีไดรับในแตละป  

 

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 

คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน ประกอบดวย คาใชจายในการตรวจสุขภาพ  รวมถึงคาใชจายเก่ียวกับ

พนักงานในสวนพิจารณารับประกันเปนหลัก  โดยคาใชจายประเภทนี้มีจํานวน  20.78 ลานบาท 30.22 ลานบาท และ 

31.01 ลานบาท ในป 2554  2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราลดลงสําหรับป 2554 รอยละ 16.37 และคิด

เปนอัตราเพิ่มขึ้นสําหรับป 2555 รอยละ 45.42 และคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นสําหรับป 2556 รอยละ 2.61 เพิ่มขึ้นในป 2555 

และ 2556 เนื่องจากมีการปรับฐานคาใชจายเก่ียวกับพนักงานในสวนท่ีเก่ียวของกับคาใชจายในการรับประกัน 

 

 คาใชจายในการดําเนินงาน 

คาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวย คาใชัจายพนักงานท่ีไมใชพนักงานในสวนของการรับประกันภัยและ

การจัดการคาสินไหมทดแทน  คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ  คาภาษีอากร และคาใชจายในการ

ดําเนินงานอ่ืน   เปนตน   เมื่อพิจารณาโดยรวม จะเห็นไดวาคาใชจายในการดําเนินงาน มีจํานวนท้ังส้ิน 1,250.10 ลาน

บาท  1,479.14  ลานบาท  และ 1,720.36 ลานบาท ในป 2554  2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการ

เติบโตท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 รอยละ 11.61 ป 2555 รอยละ 18.32 และสําหรับป 2556 รอยละ 16.31  โดยสัดสวน

คาใชจายในการดําเนินงานรวมเมื่อเทียบกับเบ้ียประกันภัยรับสุทธิจะไดอัตราสวนเทากับรอยละ  4.02  รอยละ 4.33 

และรอยละ 4.43 ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวาบริษัทสามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับรายได

จากเบ้ียประกันรับสุทธิใหใกลเคียงไดอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท อยางไรก็

ตาม เมื่อพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายจะเห็นไดวา ในป 2555 คาใชจายดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นจากป 2554 โดย

เมื่อเทียบเปนสัดสวนตอเบ้ียประกันรับสุทธิ เนื่องจากวาบริษัทไดมีนโยบายในการใชส่ือโฆษณาในการประชาสัมพันธ 

และสรางภาพลักษณบริษัทมากขึ้นต้ังแตป 2555 เปนตนมา และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

โดยรวมบริษัทมีคาใชจายรวมในการรับประกันภัย เทากับ  31,174.77 ลานบาท  35,445.54 ลานบาท และ 

41,016.63 ลานบาท ในป 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับป  2554 

รอยละ 19.38  ป 2555 รอยละ 13.70 และสําหรับป 2556 รอยละ 15.72 โดยสัดสวนรวมเมื่อเทียบกับเบ้ียประกันภัยรับ

สุทธิจะไดอัตราสวนเทากับรอยละ 100.35  รอยละ 103.86 และรอยละ 105.73 ตามลําดับ จะเห็นไดวาคาใชจายใน

การรับประกันภัยของบริษัทมากกวารายไดจากเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ ซ่ึงเปนลักษณะของผลประกอบการตามปกติของ

บริษัทในธุรกิจประกันชีวิตโดยท่ีบริษัทจะตองนําเบ้ียประกันภัยท่ีไดรับจากผูเอาประกันภัยมาบริหารจัดการใหเกิดรายได
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จากการลงทุนเพื่อนําไปจายผูเอาประกันภัยและสวนเกินจากการจายคืนผูเอาประกันภัยและคาใชจายอ่ืนๆ คือกําไรของ

บริษัท 

อยางไรก็ตาม การท่ีสัดสวนคาใชจายรวมในการรับประกันภัยตอเบ้ียประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นในป 2554 จนถึง

ปจจุบัน มีสาเหตุท่ีสําคัญจากการเงินสํารองประกันชีวิตจากการขายกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยเปนสาเหตุหลัก โดย

เปรียบเทียบแลวสํารองประกันชีวิตของกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยในชวงปแรกๆ ของความคุมครองจะมีอัตราสวน

ของสํารองประกันชิวิตตอเบ้ียประกันภัยคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรมท่ีมีผลประโยชนในการใหความ

คุมครอง  และผลประโยชนตามกรมธรรมท่ีจะตองจายมื่อส้ินสุดกรมธรรม รวมถึงคาโฆษณาท่ีเพิ่มขึ้นอยางมากต้ังแตป 

2555 เปนตนมา 

 

 กําไรจากเงินลงทุน 

กําไรจากเงินลงทุนเปนกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย  บริษัทมีกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย

เทากับ กําไร 344.10 ลานบาท 480.10 ลานบาท  และ 592.98 ลานบาท ในป 2554  2555 และ 2556 ตามลําดับ 

โดยคิดเปนอัตราการเปล่ียนแปลงสําหรับป 2554 ลดลงรอยละ 20.44  สําหรับป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 39.52 สําหรับป 

2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 23.51  ท้ังนี้ สาเหตุท่ีสําคัญของกําไรจากเงินลงทุนท่ีสูงขึ้นในป 2555 และ 2556 เนื่องจากมีการ

ขายเงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผ่ือขายจากการปรับตัวท่ีดีขึ้นของตลาดหลักทรัพยในชวงป 2555 ตอเนื่องถึงกลาง

ป 2556 ทําใหมีกําไรจากการขายเงินลงทุนหลายรายการ ขณะท่ีป  2554 ภาวะตลาดไมเอ้ืออํานวย สงผลใหกําไรจาก

เงินลงทุนปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2553  

หนวย : ลานบาท 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

กําไรจากตราสารทุน  340.71 472.30 536.03 

กําไรจากตราสารหนี้      3.39     7.80   56.95 

กําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย 344.10 480.10 592.98 

 

เงินสมทบจายใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

หมายถึง เงินสมทบท่ีตองนําสงสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ตามมาตรา 

12(4) และ มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต ซ่ึงกําหนดใหบริษัทนําสงเงินสมทบ ในอัตรารอยละ 0.30  ของ

เบ้ียประกันภัยปแรก และในอัตรารอยละ 0.15 ของเบ้ียประกันภัยปตอไปท่ีบริษัทไดรับ  โดยในป 2554 บริษัทมี

คาใชจายสําหรับเงินสมทบดังกลาวจํานวน 57.71 ลานบาท ในป 2555 เทากับ 59.34 ลานบาท ในป 2556 เทากับ 

68.85 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นในป 2554 2555 และ 2556 รอยละ 12.82  รอยละ 2.83 และรอยละ 16.01 ตามลําดับ ซ่ึง

เพิ่มขึ้นตามสัดสวนของเบ้ียประกันภัยรับท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

 

 เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต 

 หมายถึง เงินสมทบเขากองทุนประกันชีวิตตามมาตรา 52 มาตรา 85/3 และ มาตรา 85/4 แหงพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2551 ท่ีกําหนดใหบริษัทนําสง

เงินสมทบใหกับกองทุนประกันชีวิต ในอัตรา รอยละ 0.10 ของเบ้ียประกันภัยรับรวมของบริษัท โดยในป 2554 บริษัทมี

คาใชจาย เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต เทากับ 31.56 ลานบาท ในป 2555 เทากับ  34.64 ลานบาท  และในป 2556 

เทากับ  39.08 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นในป 2554 2555 และ 2556 รอยละ 19.75 รอยละ 9.77 และรอยละ 12.81 

ตามลําดับ ซ่ึงเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของเบ้ียประกันภัยรับท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
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กําไรสําหรับป 

บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจโดยมีผลกําไรสุทธิอยางตอเนื่องโดยในป   2554  2555 และ 2556 บริษัทมีกําไร

สุทธิจํานวน  3,722.55 ลานบาท  3,723.55 ลานบาท  และ 4,380.50 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้น

สําหรับป 2554 จํานวน 898.62 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31.82  และ สําหรับป 2555 จํานวน 1.00 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 0.03  และสําหรับป 2556 จํานวน 656.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.64 โดยสัดสวนกําไรสุทธิ

เมื่อเทียบกับรายไดรวมจะไดอัตราสวนเทากับรอยละ 10.41 รอยละ 9.35  และ รอยละ 9.55 ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวา

บริษัทมีอัตราการลดลงของกําไรสุทธิซ่ึงเกิดจาก คาใชจายในสวนของเงินสํารองประกันชีวิตท่ีมีการปรับตัวสูงขึ้น  เปน

ผลมาจากการเติบโตของเบ้ียประกันในอัตราท่ีสูงในชวง 2-3 ปท่ีผานจากการขายกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยเปน

สาเหตุหลัก โดยเปรียบเทียบแลวสํารองประกันชีวิตของกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยในชวงปแรกๆ ของความคุมครอง

จะมีอัตราสวนของสํารองประกันชีวิตตอเบ้ียประกันภัยคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรมท่ีมีผลประโยชนในการให

ความคุมครอง  สงผลใหคาใชจายในการรับประกันเพิ่มขึ้นตามท่ีไดกลาวไปแลวในหัวขอ “คาใชจายในสวนของเงิน

สํารองประกันภัยเพิ่มจากปกอน” ในป 2555 ท่ีอัตรากําไรสําหรับปเติบโตตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 นั้น เนื่องจาก

ในปดังกลาวบริษัทมีนโยบายในการระมัดระวังการขายกรมธรรมประเภทสะสมทรัพย ท่ีมีสํารองประกันชีวิตคอนขางสูง 

แตเปนกรมธรรมท่ีกลุมลูกคาสนใจมากท่ีสุดสงผลใหยอดขายในปดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นในอัตราท่ีลดลง ในขณะท่ี

คาใชจายอ่ืนๆมีอัตราการเพิ่มขึ้นตามสภาพของเงินเฟอ โดยเฉพาะอยางย่ิง บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมภาพลักษณ

องคกรผานการโฆษณามากขึ้นในป 2555 อีกดวย จากการท่ีคาใชจายเพิ่มในอัตราท่ีสูงขึ้นในขณะท่ีรายไดเพิ่มสูงขึ้นใน

อัตราท่ีลดลง สงผลอัตรากําไรของป 2555 ลดลงดวยสาเหตุนี้ อยางไรก็ตาม บริษัทไดปรับนโยบายดังกลาวในป 2556 

โดยมุงเนนท่ีความตองการของกลุมลูกคาเปนสําคัญ ทําใหเบ้ียประกันในปนี้เติบโตขึ้นมากกวาป 2555 และทําใหอัตรา

กําไรปรับตัวสูงขึ้นอีกดวย 

  

  

13.2.3 กระแสเงินสด 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

หากพิจารณาการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงเทากับ 22,638.49 

ลานบาท 27,247.18 ลานบาท และ 28,087.17 ลานบาท จะเห็นวากระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องทุกป โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 18.25  รอยละ 20.36  และรอยละ 3.08  ในป 2554 2555 และ 2556 

ตามลําดับ ซ่ึงเปนผลมาจากการเติบโตของเบ้ียประกันรับสุทธิและรายไดจากการลงทุนสุทธิ  
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 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

หากพิจารณาการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดใชไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนของบริษัทในป 2554 2555 และ 

2556 เทากับจํานวน 22,549.90 ลานบาท  28,583.21 ลานบาท และ 27,514.57 ลานบาทตามลําดับ ซ่ึงเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง จากการบริหารกระแสเงินสดท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานไปใชในกิจกรรมการลงทุนซ่ึงเปนไปตามลักษณะ

ธุรกิจปกติของบริษัท การเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดใชไปเปนไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจาก

การดําเนินงาน 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

บริษัทมีรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินประกอบดวยเงินสดรับเพิ่มทุนจากการใชใบสําคัญแสดง

สิทธิรับ 59.49 ลานบาท เงินกูยืมรับ 750.00 ลานบาท และเงินปนผลจายซ่ึงจาย 931.40 ลานบาท 834.74 ลานบาท 

และ 916.75 ลานบาท ในป 2554 ป2555 และป2556 ตามลําดับ อยางไรก็ตามเงินปนผลจายเปนไปตามผล

ประกอบการของบริษัท ซ่ึงไมไดสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัท 

 

13.2.4 อัตราสวนทางการเงิน 

   อัตราสวนสภาพคลอง 

บริษัทมีอัตราหมุนเวียนเบ้ียประกันคางรับ ในป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 20.95 วัน 20.68 วัน และ 16.12 วัน 

ตามลําดับ ดังจะเห็นไดวา อัตราการหมุนเวียนของเบ้ียประกันภัยคางรับดังกลาว ยังตํ่ากวานโยบายของบริษัท ท่ีให

ระยะเวลาผอนผันในการชําระเบ้ียเปนเวลา 60 วัน นอกจากนั้นอัตราหมุนเวียนเบ้ียประกันภัยคางรับในแตละปยังมี

แนวโนมปรับตัวลดลง ซ่ึงแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการเรียกชําระเบ้ียประกันของบริษัท 

 

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 

บริษัทมีอัตราสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอเบ้ียประกันภัยรับ ในป 2554 ถึงป 2556 เทากับรอยละ 98.45 รอย

ละ 98.52 และ รอยละ 99.27 ตามลําดับ อัตราสวนเพิ่มขึ้นจากการขายกรมธรรมประเภทสะสมทรัพย ซ่ึงเปนแบบ

ประกันท่ีมีการทําประกันภัยตอในสัดสวนท่ีตํ่า ท้ังนี้เมื่อพิจารณาถึงอัตรากําไรสุทธิ ในป 2554 ถึงป 2556 ซ่ึงมีคา

เทากับรอยละ 10.41 รอยละ 9.35  และ รอยละ 9.55 ตามลําดับ จะเห็นไดวา อัตรากําไรสุทธิในป 2555 ลดลงเมื่อ

เทียบกับป 2554 เนื่องจากในปดังกลาวบริษัทมีนโยบายในการระมัดระวังการขายกรมธรรมประเภทสะสมทรัพย ท่ีมี

สํารองประกันชีวิตคอนขางสูง แตเปนกรมธรรมท่ีกลุมลูกคาสนใจมากท่ีสุดสงผลใหยอดขายในปดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นใน

อัตราท่ีลดลง ในขณะท่ีคาใชจายอ่ืนๆมีอัตราการเพิ่มขึ้นตามสภาพของเงินเฟอ โดยเฉพาะอยางย่ิง บริษัทมีนโยบายใน

การสงเสริมภาพลักษณองคกรผานการโฆษณามากขึ้นในป 2555 อีกดวย จากการท่ีคาใชจายเพิ่มในอัตราท่ีสูงขึ้นใน

ขณะท่ีรายไดเพิ่มสูงขึ้นในอัตราท่ีลดลง สงผลอัตรากําไรของป 2555 ลดลงดวยสาเหตุนี้ อยางไรก็ตาม บริษัทไดปรับ

นโยบายดังกลาวในป 2556 โดยมุงเนนท่ีความตองการของกลุมลูกคาเปนสําคัญ ทําใหเบ้ียประกันในปนี้เติบโตขึ้น

มากกวาป 2555 และทําใหอัตรากําไรปรับตัวสูงขึ้นอีกดวย 

 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 3.69% 2.90% และ 2.77% 

ตามลําดับ หลักๆเกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีลดลง เนื่องจากภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ มีความผัน

ผวนคอนขางมาก อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีนโยบายในการลงทุนโดยใหมีระยะเวลาครบกําหนดของการลงทุน

สอดคลองกับภาระจากการเอาประกันชีวิต 
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อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

บริษัทมีอัตราสวนเงินสํารองตอสินทรัพยรวม ในป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 79.69 เทา 78.55 เทา และ 

80.14 เทา ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาอัตราสวนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอสินทรัพยลงทุน ในป 2554 ถึงป 2556 

ซ่ึงเทากับ 0.90 เทา 0.87 เทา และ 0.88 เทาประกอบดวยนั้น จะเห็นไดวาบริษัทอัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ

ในการชําระหนี้สินท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตใหกับผูเอาประกัน 

 

ตอหุน 

บริษัทมีราคาทุนท่ีตราไวมูลคาหุนละ 1 บาท มูลคาหุนตามบัญชี ในป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 11.06 บาท 

16.16 บาท และ 18.37 บาท ตามลําดับ มูลคาหุนตามบัญชีเพิ่มขึ้นตามผลการดําเนินงานบริษัท กําไรสุทธิตอหุน ในป 

2554 ถึงป 2556 เทากับ 3.10 บาท 3.10 บาท และ 3.62 บาท ตามลําดับ เปนผลมาจากการเติบโตของเบ้ียประกันใน

อัตราท่ีสูงในชวง 2-3 ปท่ีผาน เงินปนผลในป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 0.78 บาท 0.70 บาท และ 0.76 บาท 

ตามลําดับ ซ่ึงบริษัทจายจากกําไรสะสมท่ีเพิ่มขึ้น ราคาหุน ณ วันส้ินงวดในป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 46.25 บาท 

62.25 บาท และ 68.00 บาท ตามลําดับ 

 

13.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

13.3.1 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก ผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม 

1,447,000 บาท           

 

13.3.2 คาบริการอ่ืน ๆ (Non Audit Fee) 

บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแก การตรวจสอบและการสอบทานรายงานการดํารง

เงินกองทุนตามระดับความเส่ียง  ใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท เปนจํานวน 1,550,000 บาท และการสอบทานมูลคา

ท้ังหมดของบริษัทฯ ท่ีคํานวณตามวิธีคณิตศาสตรประกันภัย และ คาสอบทานสูตรการคํานวณเงินสํารองประกันชีวิต 

ใหแก Ernst & Young Advisory Pte, Ltd (EY Singapore) ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม 3,050,000 บาท  
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ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีผลตอการดําเนินงาน 

ภาพรวมเศรษฐกิจป 25564 

เศรษฐกิจของไทยในชวงไตรมาสแรกของป 2556 มีการเติบโตไดอยางเขมแข็งโดยมีรายไดประชาชาติอยูท่ี

รอยละ 5.4 การจับจายใชสอยของประชาชนอยูในระดับท่ีดีในอัตรารอยละ 4.4 แตไดปรับตัวลดลงเรื่อยๆต้ังแตชวงตนป

จนมาอยูท่ีระดับท่ีรอยละ 0.6 และรอยละ -4.5 ตามลําดับ ณ ส้ินป 2556 โดยในชวงตนปสหรัฐอเมริกามีมาตรการ QE 

(Quantitative Easing) ทําใหมีเงินทุนไหลเขามาในประเทศคอนขางมาก อัตราดอกเบ้ียเงินฝากและอัตราดอกเบ้ีย

เงินกูในประเทศไดมีการปรับตัวลดลงจากรอยละ 2.75 และรอยละ 7.38 เปนรอยละ 2.25 และรอยละ 7.25 ตามลําดับ 

สถานการณเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในชวงปลายปนั้นเปนผลมาจากความไมแนนอนของสถานการณทางการเมือง 

ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาล ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มท่ีเริ้มฟนตัวดีขึ้น จึงสงผลใหเงินทุนไหลออก

นอกประเทศและสงผลใหราคาหุนตํ่าลงในชวงปลายป 2556 

 จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในชวงครึ่งปหลัง กอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหลายๆประเภทใน

ประเทศไมวาจะเปนธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจกอสราง และอ่ืนๆ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตอีก

ดวย 

        ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทย5 

ในป 2556 ธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันชีวิตรับรวมรอยละ 13.1 เปนจํานวนท้ังส้ิน 

442,496 ลานบาท แมจะตํ่ากวาท่ีคาดการณไวเมื่อตนปท่ีรอยละ 17.3 แตเมื่อพิจารณากับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ท่ีมีอัตราการเติบโตอยูในระดับตํ่า และคาครองชีพท่ีสูงมากขึ้น ก็ถือวาอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตอยูในระดับ

ท่ีดีกวาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ  

สัดสวนเบ้ียปแรกในแตละชองทางของป 2556 ยังคงใกลเคียงกับป 2555 เบ้ียสวนใหญมาจากชองทางธนาคาร 

และรองลงมาคือ ชองทางตัวแทน โดยป 2556 สัดสวนเบ้ียปแรกชองทางธนาคารมีจํานวน 81,468 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 55 ของธุรกิจ หากพิจารณาในกลุมบริษัท 6 อันดับแรกของธุรกิจ (อางอิงจากเบ้ียปแรก) 4 ใน 6 บริษัทมี

ชองทางการขายหลักผานชองทางธนาคาร ในสัดสวนท่ีสูงกวารอยละ 60 เมื่อเทียบกับทุกชองทางการขาย โดยท้ัง 4 

บริษัทมีเบ้ียรับรวมกันเปนจํานวน 65,137 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80 ของเบ้ียรับท้ังหมดในชองทางธนาคาร โดยการ

เติบโตของชองทางธนาคารสูงถึงรอยละ 15 เมื่อเทียบกับปกอน ในขณะท่ีการเติบโตของเบ้ียปแรกของทุกชองทางคิด

เปนรอยละ 13.5 

สัดสวนเบ้ียปแรกชองทางตัวแทนคิดเปนรอยละ 37 ของธุรกิจ โดยมีเบ้ียรับรวมอยูท่ี 54,729 ลานบาท มีอัตรา

การเติบโตอยูท่ีรอยละ 6 ซ่ึงมีเพียง 2 บริษัทใน 6 อันดับแรกของธุรกิจท่ีมีชองทางขายตัวแทนเปนชองทางหลัก โดยท่ี

มีสัดสวนการขายผานชองทางตัวแทนท่ีประมาณรอยละ 70   

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการแขงขันในชองทางธนาคารมีเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชองทาง

อ่ืนๆ ดังนั้นบริษัทท่ีมีความเขมแข็งในชองทางนี้จะเปนมีโอกาสเติบโตในธุรกิจไดมากกวาบริษัทท่ีไมมีชองทางการขาย

นี้ 

 

 

 

 
4สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ; ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีส่ี ท้ังป 2556 และ

แนวโนมป 2557 
5 สมาคมประกันชีวิตไทย ; รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหมเดือน ธ.ค. 2556 
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ภาพการดําเนินงานของบริษัท  

การดําเนินงานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในป 2556 เบ้ียรับปแรกสวนใหญมาจากแบบ

ประกันรายเด่ียวประเภทสามัญ และมาจากชองทางธนาคารเปนหลัก ผลสืบเนื่องจากการไดรับความรวมมือท่ีดีจาก

พันธมิตรคือธนาคารกรุงเทพ เบ้ียปแรกชองทางนี้มีอัตราการเติบโตท่ีรอยละ 20 จากชวงเดียวกันในปกอนหนา โดย

แบบประกันท่ีไดรับการตอบรับท่ีดีจากลูกคาในกลุมธนาคาร ท้ังในดานจํานวนรายและเบ้ียรับปแรกจะอยูในกลุมสะสม

ทรัพย และตลอดชีพ ตามลําดับ สวนในชองทางตัวแทนนั้นผลงานเบ้ียรับปแรกในป 2556 มีอัตราเติบโตท่ีนาพอใจ 

เติบโตท่ีรอยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา สําหรับชองทางนี้กลุมลูกคาสวนใหญจะเปนกลุมท่ีซ้ือแบบประกัน

คุมครองตลอดชีพ พิจารณาไดจากจํานวนลูกคารายใหมมากกวารอยละ 50 ซ้ือแบบประกันกลุมนี้  แตถาพิจารณาในแง

เบ้ียรับ แบบประกันในกลุมสะสมทรัพยจะมีสัดสวนท่ีสูงกวาแบบคุมครองตลอดชีพ เนื่องจากเบ้ียคุมครองตลอดชีพจะ

จายนอยกวาเมื่อเทียบกับทุนประกันท่ีไดรับ 

 

นโยบาย กลยุทธ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ 

ในป 2556 บริษัทไดมีการดําเนินนโยบาย กลยุทธและกิจกรรมตางๆ เพื่อสอดรับกับความทาทายและแนวโนมท่ี

เขามา ไมวาจะเปนการเตรียมความพรอมในการท่ีประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 

2558 จากการสรางรากฐานใหแข็งแกรง มั่นคงและย่ังยืน โดยการพัฒนาขีดความรู ความสามารถของบุคลากรของ

บริษัท รวมไปถึงตัวแทนและคูคาใหสามารถแขงขันได ประกอบกับการเตรียมความพรอมในดานการบริการ ตลอดจน

ระบบงานตางๆใหอยูในระดับมาตรฐานสากลอยางระบบมาตรฐาน ISO 9001 ท่ีบริษัทไดดําเนินการอยางตอเนื่องมา

ตลอด โดยขณะนี้มีสาขาท่ีไดรับมาตรฐานแลวรวม 42 สาขาจาก 75 สาขาในป 2556 และมุงมั่นท่ีจะขยายการบริการ

ใหครอบคลุมสาขาตางๆท่ัวประเทศอีกดวย  

บริษัทมีความมุงมั่นท่ีจะเปนผูนําในการสรางความมั่นคงทางการเงินและใหคําปรึกษาทางการเงินอยางรอบดาน

ใหกับประชาชนทุกกลุม โดยจะเห็นไดจากการท่ีบริษัทไดพัฒนาผูใหคําปรึกษาทางการเงินอยางตอเนื่อง โดยในป 

2556 บริษัทมีผูใหคําปรึกษาทางการเงิน(FA) แลวเปนจํานวนถึงเกือบ 500 คน และจากการท่ีบริษัทเล็งเห็นวา

แนวโนมของประชากรผูสูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นและอายุยืนยาวขึ้น จึงไดพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรเพื่อท่ีจะ

สามารถใหคําแนะนําและวางแผนการเงินไดอยางรอบดานไมวาจะเปนผลิตภัณฑดานการประกันชีวิต การประกันภัยและ

กองทุนรวม ท้ังนี้บริษัทยังไดพัฒนาดานผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทุก

กลุม ไมวาจะเปนผลิตภัณฑบํานาญ หรือผลิตภัณฑเก่ียวกับสุขภาพเพื่อตอบสนองแนวโนมของกลุมลูกคาสูงอายุ 

รวมท้ังผลิตภัณฑอ่ืนๆ อยางแบบประกันสะสมทรัพยระยะกลางท่ีชําระเบ้ียระยะส้ัน เพื่อเนนกลุมลูกคาเงินฝากธนาคาร 

แบบประกันสะสมทรัพยชําระเบ้ียครั้งเดียว เพื่อตอบโจทยลูกคาในเรื่องการวางแผนทางภาษี และแบบประกันสะสม

ทรัพยระยะส้ันในกลุมลูกคาท่ีไมใชลูกคาเงินฝากอีกดวย นอกจากผลิตภัณฑใหมดังท่ีกลาวมาแลวท่ีตอบสนองความ

ตองการของลูกคาในแตละกลุม ผลิตภัณฑเดิมของบริษัท อยางแบบประกันท่ีเนนความคุมครองสูงระยะยาว หรือแบบ

ประกันสะสมทรัพยระยะกลางท่ีมีความคุมครองโรครายแรง ก็ยังสามารถตอบโจทยลูกคาไดดีอยางตอเนื่อง   

ถึงแมบริษัทจะมีชองทางธนาคารท่ีแข็งแกรง อยางไรก็ตามบริษัทยังพัฒนาชองทางใหมๆเพื่อท่ีจะขยายตลาด

ใหเพิ่มมากย่ิงขึ้น โดยจากการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหมและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป บริษัทจึงไดพัฒนาชองทางการขายใหมอยางการขายผานทางโทรศัพท เพื่อใหตอบโจทยลูกคาให

ครอบคลุมทุกกลุม และบริษัทจะพัฒนาและขยายไปสูชองทางใหมๆ เพิ่มมากขึ้นอีกตอๆไป ดังจะเห็นไดวาบริษัทไดมี

การมีนโยบายและกลยุทธในหลายๆดาน โดยยึดลูกคาเปนศูนยกลางและใหเกิดความพึงพอใจตอลูกคาอยางสูงสุด จึง

มีคาใชจายในการดําเนินงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นมากกวาปกอน อยางไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถบริหารคาใชจายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยสามารถดูไดจากอัตราสวนของคาใชจายรวมตอเบ้ียรับรวมซ่ึงใกลเคียงกับปท่ีผานมา รวมท้ังยังมีผล

การดําเนินงานอยูในเกณฑท่ีเปนท่ีนาพอใจอีกดวย 
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การวิเคราะหผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินท่ีสําคัญ เปรียบเทียบกับเปาหมายและขอมูลอุตสาหกรรม 

เบ้ียประกันภัยรับ 

ในป 2556 ชองทางการจัดจําหนายหลักของบริษัท ยังคงเปนการขายผานชองทางธนาคารโดยมีเบ้ียปแรกท่ีมี

อัตราการเติบโตท่ีรอยละ 20 จากชวงเดียวกันในปกอนหนา โดยแบบประกันท่ีไดรับการตอบรับท่ีดีจากลูกคาในป 2556 

ไดแกแบบประกันเกนเฟสต 263 สวนในชองทางตัวแทนนั้นผลงานเบ้ียรับปแรกในป 2556 มีอัตราเติบโตท่ีนาพอใจ 

เติบโตท่ีรอยละ 24 ซ่ึงแบบประกันท่ีเปนท่ีนิยมในชองทางนี้ ไดแก แบบประกัน บีแอลเอ เพิ่มพูนทรัพย 5/2 ซ่ึงมี

สัดสวนการขายใกลเคียงกับแบบประกันหวงรักของบริษัท และในภาพรวมนั้น บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบ้ีย

ประกันภัยปแรกของทุกชองทางท่ีรอยละ 20 โดยมีเบ้ียประกันภัยรับปแรกท้ังส้ินประมาณ 10,535 ลานบาท  ซ่ึงเปน

การเติบโตท่ีสูงกวาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม3 ท่ีรอยละ 18 อยางไรก็ตาม เนื่องจากวาในชวงปลายปท่ีผานมา 

สภาพเศรษฐกิจและการเมืองไมเอ้ืออํานวยในการขยายตัวของภาคธุรกิจโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบเบ้ียประกันภัยรับป

แรกกับเปาหมายของบริษัท จึงพบวาผลการดําเนินงานของบริษัทตํ่ากวาประมาณการซ่ึงกําหนดไวท่ีท่ีอัตราการเติบโต

รอยละ 38  

เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันภัยรับรวมซึ่งรวมท้ังเบ้ียประกันภัยปแรกและเบ้ียประกันภัยปตอ

นั้น จะเห็นไดวาชองทางธนาคารก็ยังคงมีอัตราการเติบโตท่ีสูงโดยมีอัตราเติบโตท่ีรอยละ 15 จากปกอนหนา มีอัตรา

เติบโตท่ีรอยละ 10 สําหรับชองทางตัวแทน และมีอัตราเติบโตท่ีรอยละ 13 ในภาพรวม โดยบริษัทมีเบ้ียประกันภัยรับ

รวมท้ังส้ินประมาณ 39,079 ลานบาท ซ่ึงอัตราการเติบโตนี้ใกลเคียงกับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม6 และเมื่อ

เปรียบเทียบกับเปาหมายเบ้ียประกันภัยรับรวมของบริษัท พบวาผลการดําเนินงานของบริษัทตํ่ากวาประมาณการซ่ึง

กําหนดไวท่ีอัตราการเติบโตรอยละ 17 โดยมีสาเหตุสําคัญจากเบ้ียประกันภัยรับปแรกท่ีมีการเติบโตตํ่ากวาประมาณการ

ท่ีบริษัทไดคาดการณไวตามท่ีไดกลาวไปแลว 

ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบเบ้ียประกันภัยรับของชองทางธนาคารเปรียบเทียบกับเบ้ียประกันภัยรับรวมจะเห็นไดวาในป 

2556 นี้ อัตราสวนดังกลาวอยูท่ีรอยละ 63.26 ในขณะท่ีป 2555 อยูท่ีรอยละ 62.21 แสดงใหเห็นวาการขายผาน

ชองทางธนาคารมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง 

รายไดจากการลงทุน  

ในป 2556 บริษัทมีรายไดจากการลงทุน 7,056 ลานบาท และมีกําไรจากเงินลงทุน 593 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้น

จากปกอนหนารอยละ 24 โดยมีสาเหตุสําคัญจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยลงทุนของบริษัท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอน 

27,488 ลานบาท หรือรอยละ 20 จากการจัดสรรเงินลงทุนจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในป 2556 จํานวน 

28,087 ลานบาท โดยบริษัทมีสินทรัพยลงทุนท้ังส้ิน ณ ส้ินป 2556 จํานวน 165,983 ลานบาท และมีอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงเล็กนอยจากรอยละ 5.10 ในป 2555 เปนรอยละ 4.98 ในป 2556 อยางไรก็ตาม ดวย

นโยบายในการลงทุนของบริษัท ซ่ึงเนนในการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีความ

เส่ียงตํ่า และมีระยะเวลาในการครบกําหนดสอดคลองกับภาระหนี้สินตามสัญญาประกันภัย รายไดหลักจากการลงทุน

ของบริษัทจึงมาจากรายไดดอกเบ้ีย ซ่ึงเพิ่มขึ้น รอยละ 23 จากปท่ีผานมา เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการลงทุน

สุทธิของอุตสาหกรรม พบวามีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ซ่ึงจะเห็นไดวาบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการ

ลงทุนท่ีสูงกวาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 
6 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รายงานการรับประกันชีวิตจําแนกตามชองทาง

การขาย
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คาใชจายในการรับประกันภัย 

คาใชจายในการรับประกันภัยสูงขึ้นรอยละ 16 หรือ 5,562 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 35,454 ลานบาทในป 

2555 เปน 41,017 ลานบาทในป 2556 ซ่ึงเพิ่มสูงขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิซ่ึงเพิ่มขึ้นในอัตรา

รอยละ 16 คาใชจายในการรับประกันภัยท่ีเพิ่มสูงขึ้นมากในปนี้ ไดแก ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและคาใชจายใน 

การจัดการผลประโยชนจายตามกรมธรรม โดยเพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 47 ท้ังนี้ มาจากการเพิ่มขึ้นของเงิน

ครบกําหนดตามสัญญาประกันภัยของบริษัทท่ีเพิ่มสูงขึ้นมากถึงรอยละ 461 และการเพิ่มขึ้นของเงินเวนคืนตาม

กรมธรรมท่ีเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 39 นอกจากนี้ คาใชจายในการรับประกันภัยยังเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของสํารองประกัน

ชีวิตเพิ่มขึ้นสุทธิ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 11 ซ่ึงจะสังเกตุไดวาเปนอัตราการเพิ่มขึ้นท่ีตํ่ากวาอัตราการ

เพิ่มขึ้นของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิในขณะท่ีบริษัทมีการขายกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยจํานวนมากในป 2556 ท้ังนี้

เนื่องจากวาบริษัทมีกรมธรรมท่ีครบกําหนดจํานวนมากตามทีไดกลาวไปแลวขางตน ซ่ึงเงินครบกําหนดนี้มีผลใหสํารอง

ประกันชีวิตลดลง อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลของอุตสาหกรรม พบวาคาใชจายเงินสํารองประกันชีวิตและ

เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยท่ีเกิดขึ้นระหวางปตอเบ้ียประกันภัยรับสุทธินั้นมีอัตราสวนของคาใชจายดังกลาวรวมอยู

ท่ีประมาณรอยละ 80 ของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ7  ในขณะท่ีบริษัทมีอัตราสวนดังกลาวคอนขางสูง โดยอยูท่ีรอยละ 90 

ท้ังนี้เนื่องจากวาแบบกรมธรรมท่ีบริษัทขายในปท่ีผานมาสวนมากเปนแบบกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยท่ีมีสํารอง

ประกันชีวิตคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรมประเภทใหคุมครองแบบอ่ืนๆ  

คาจางและคาบําเหน็จลดลง 53 ลานบาท หรือรอยละ 2 จาก 2,758 ลานบาทในป 2555 เปน2,705 ลานบาท

ในป 2556 ในขณะท่ีเบ้ียประกันภัยรับรวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ท้ังนี้สาเหตุสําคัญเนื่องจากสัดสวนของแบบประกันของ

บริษัทเปนหลัก โดยแบบประกันท่ีใหความคุมครองจะมีอัตราคาบําเหน็จสูงกวาแบบประกันประเภทสะสมทรัพย และ

เนื่องจากในป 2556 บริษัทมีสัดสวนของกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยคอนขางมาก จึงสงผลใหคาใชจายดังกลาวมี

จํานวนท่ีลดลง ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาจางคาบําเหน็จตอเบ้ียประกันภัยรับของอุตสาหกรรมท่ีรอยละ 164 กับ

อัตราสวนของบริษัทท่ีรอยละ 8 จะเห็นไดวาอัตราคาจางและคาบําเหน็จของบริษัทนั้นตํ่ากวาอัตราของอุตสาหกรรม

คอนขางมาก 

คาใชจายในการดําเนินงานเติบโตขึ้นรอยละ 16 หรือ 232 ลานบาท จาก 1,488 ลานบาทในป 2555 เปน 

1,720 ลานบาทในป 2556 ซ่ึงสืบเนื่องมาจากการพัฒนาดานบุคลากรของบริษัทเปนหลัก เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ภาคธุรกิจและเตรียมความพรอมในการท่ีประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 

นอกจากนี้ บริษัทก็ยังคงนโยบายในการใชจายทางดานการโฆษณาประชาสัมพันธในป 2556 ตอเนื่องจากป 2555 โดย

เปนการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) ท้ังทางดานการโฆษณาผาน

ทางโทรทัศนซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักในการสรางการรับรูในแบรนด “กรุงเทพประกันชีวิต” ตลอดจนการประชาสัมพันธใน

เรื่องการวางแผนทางการเงินท้ังในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคตางๆ ในประเทศไทยเพื่อใหความรูความเขาใจแก

ประชาชนทุกกลุมในความสําคัญของการวางแผนทางการเงินอยางรอบดาน รวมถึงการทํากิจกรรมเพื่อแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนการรณรงคใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงผานโครงการ “BLA Happy Life Aerobics 

เพื่อสุขภาพ” การมอบเครื่องกรองน้ําและถังเก็บน้ําผานโครงการ “น้ําสะอาดเพื่อชีวิตท่ีมีความสุข” การรวมส่ือสาน

วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีไทย เชน “แหเทียนเขาพรรษาอุบลราชธานี วันท่ี 22 กรกฎาคม 2556” “แขงเรือยาว

จังหวัดพิจิตร ประจําป 2556 วันท่ี 7-8 กันยายน 2556” “ถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจาป 2556 วันท่ี 6-7 ตุลาคม 

2556” “ลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ ประจาป 2556” และการรวมรณรงคโครงการเพื่อส่ิงแวดลอม เชน “โครงการปลูก

ตนไม ณ โรงเรียนปลูกรากแกวแผนดินและธรรมสถาน อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556” “ปลูกปะการัง 

 
7 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รายงานเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ

ธุรกิจประกันชีวิต 
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เพื่อฟนฟูสภาพแวดลอมทางทะเล” วันท่ี 11 สิงหาคม 2556” “ปาคือชีวิต ณ หวยขาแขง จ. อุทัยธานี วันท่ี 22-24 

พฤศจิกายน 2556” เปนตน อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของคาใชจายในการดําเนินงานของภาค

ธุรกิจแลว พบวามีอัตราการเติบโตในอัตราท่ีใกลเคียงกับอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเติบโตรอยละ 168 

 

กําไรสําหรับป 

บริษัทมีกําไรสําหรับป 2556 ท่ี 4,380 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากกําไรสําหรับป 2555 ท่ี 3,724 ลานบาท จํานวน 

656 ลานบาท หรือรอยละ 18 ท้ังนี้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมของบริษัทซ่ึงเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ประกอบไป

ดวยการเพิ่มขึ้นของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิรอยละ 14 และการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการลงทุนสุทธิรอยละ 24 และแมวา

การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการรับประกันภัยจะเพิ่มสูงขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมเล็กนอยท่ีรอยละ 16 แต

เมื่อรวมกับการเพิ่มขึ้นของกําไรจากเงินลงทุนซ่ึงเพิ่มขึ้นรอยละ 24 และการลดลงของคาใชจายภาษีเงินไดรอยละ 11 

จากการปรับอัตราภาษีนิติบุคคลในป 2556 เปนรอยละ 20 ในขณะท่ีป 2555 อยูท่ีอัตรารอยละ 23 แลว ผลกระทบ

ดังกลาวสงผลใหกําไรสําหรับป 2556 เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายในการดําเนินงานในป 2556 นั้น 

พบวาบริษัทมีกําไรสูงกวาเปาหมายประมาณ 552 ลานบาทหรือประมาณรอยละ 14 ท้ังนี้จากการท่ีบริษัทสามารถหา

รายไดจากการลงทุนไดสูงกวาเปาหมายและสามารถประหยัดคาใชจายไดตํ่ากวางบประมาณท่ีต้ังไว 

สินทรัพยลงทุนและหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

ณ ส้ินป 2556 บริษัทมีสินทรัพยลงทุนรวมท่ี 165,983 ลานบาทเพิ่มสูงขึ้นจากป 2555 จํานวน 27,488 ลาน

บาท หรือรอยละ 20 และมีหนี้สินจากการประกันภัยรวมท่ี 145,417 ลานบาทเพิ่มสูงขึ้นจากป 2555 จํานวน 25,370 

ลานบาท หรือรอยละ 21 ซ่ึงเปนอัตราการเพิ่มขึ้นท่ีใกลเคียงกับอัตราการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยลงทุน โดยสินทรัพย

ลงทุนมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นท่ีตํ่ากวาการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยเล็กนอย เนื่องจากวาในชวงปลายป 

2556 สถานการณทางเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสงผลกระทบตอ

มูลคาหลักทรัพยโดยเฉพาะการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทในท่ีสุด 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

บริษัทบันทึกผลจากการเปล่ียนนโยบายการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่อง”ภาษีเงินได” ซ่ึงเริ่มมีผลบังคับใชในงวดบัญชี

ปจจุบันเปนปแรก โดยปรับยอนหลังงบการเงินปกอนท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทฯไดบันทึกภาษี

เงินไดรอตัดบัญชีมาโดยตลอด และแสดงผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไวในหัวขอ 

“ปรับปรุงผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินได” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ

เจาของ 

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากการนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติสรุปไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รายงานเปรียบเทียบคาใชจายในการรับ
ประกันภัยอ่ืนและคาใชจายในการดําเนินงานของธุรกิจประกันชัวิต
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 (หนวย: ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,066 780 340 

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,098 1,288 495 

กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น  1,066 780 340 

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของลดลง 1,098 1,288 495 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2556 2555 

งบกําไรขาดทุน   

คาใชจายภาษีเงินไดลดลง 286 439 

กําไรสําหรับปเพิ่มขึ้น 286 439 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาทตอหุน) 0.24 0.37 

กําไรตอหุนปรับลดเพิ่มขึ้น (บาทตอหุน) 0.24 0.36 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนลดลง (190) 793 

 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

 ณ วันส้ินป 2556 บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงการคํานวณสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดสําหรับการ

ประกันภัยและการประกันภัยกลุมจากเดิมท่ีคิดคํานวณดวยอัตรารอยละ 40 ของเบ้ียประกันภัยสุทธิสําหรับปเปนการคิด

คํานวณดวยวิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสวนย่ีสิบส่ี) ของเบ้ียประกันภัยสุทธิสําหรับป การเปล่ียนแปลงประมาณการนี้

มีผลทําใหสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดลดลงจํานวนประมาณ 255 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินไดท่ี

เก่ียวของ) และในขณะเดียวกันทําใหกําไรสําหรับป 2556 เพิ่มขึ้นเปนจํานวนประมาณ 255 ลานบาท (กําไรตอหุนข้ัน

พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดเพิ่มขึ้นจํานวน 0.21 บาทตอหุน) 

 

การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 

บริษัทมีอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญดังนี้ 

  2556 2555

(ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อัตราสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอเบ้ียประกันภัยรับ (%) 99.27 98.52

อัตรากําไรขั้นตน (%) 10.54 10.99

อัตรากําไรสุทธิ (%) 9.55 9.35

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 4.98 5.10

อัตราเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ (เทา) 1.86 2.08

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 21.00 22.75

อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย (%) 12.30 13.31  
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บริษัทมีอัตราแสดงความสามารถในการทํากําไรในป 2556 พบวามีอัตราสวนโดยเฉล่ียตํ่ากวาป 2555 เล็กนอย 

โดยยังคงแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่องของบริษัท 

อัตราสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอเบ้ียประกันภัยรับ 

อัตราสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอเบ้ียประกันภัยรับเปนอัตราสวนท่ีแสดงความสัมพันธระหวางเบ้ียประกันภัยรับ

สุทธิตอเบ้ียประกันภัยรับ ซ่ึงจะเห็นไดวาอัตราสวนดังกลาวในป 2556 สูงกวาอัตราสวนในป 2555 เล็กนอย เนื่องจาก

สัดสวนการเอาประกันภัยตอในป 2556 ลดลงโดยเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบกับการเอาประกันภัยตอในป 2555 ซ่ึงมี

สาเหตุท่ีสําคัญจากแบบประกันท่ีออกขายของบริษัท ซ่ึงเปนแบบบประกันประเภทสะสมทรัพยซ่ึงมีอัตราการเอา

ประกันภัยตอท่ีคอนขางตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับแบบประกันประเภทใหความคุมครอง 

อัตรากําไรขั้นตน 

อัตรากําไรขั้นตนเปนอัตราสวนท่ีแสดงความสัมพันธระหวางกําไรจากการรับประกันภัยตอรายไดรวม ซ่ึงจะเห็น

ไดวาอัตราสวนดังกลาวในป 2556 ตํ่ากวาอัตราสวนในป 2555 เล็กนอย เนื่องจากในป 2556 บริษัทมีผลประโยชนจาย

ตามกรมธรรมและคาใชจายในการจัดการผลประโยชนท่ีเพิ่มสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของเงินครบกําหนดและเงินเวนคืน 

และมีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นตามท่ีกลาวไปแลวขางตน  

อัตรากําไรสุทธิ 

อัตรากําไรสุทธิเปนอัตราสวนท่ีแสดงความสัมพันธระหวางกําไรสําหรับปตอรายไดรวม ซ่ึงจะเห็นไดวาอัตราสวน

ดังกลาวในป 2556 สูงกวาอัตราสวนในป 2555 เล็กนอย แมวาบริษัทจะมีอัตรากําไรขางตนลดลงก็ตาม ท้ังนี้ 

เนื่องจากวาบริษัทมีกําไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับคาใชจายภาษีลดลง 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปนอัตราสวนท่ีแสดงความสัมพันธระหวางรายไดจากการลงทุนและกําไรจาก

การลงทุนตอสินทรัพยลงทุนเฉล่ีย ซ่ึงจะเห็นไดวาอัตราสวนดังกลาวในป 2556 ใกลเคียงกับอัตราสวนในป 2555 และ

ยังคงแสดงความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพยลงทุนของบริษัท 

อัตราเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 

อัตราเบ้ียประกันภัยรับสุทธิเปนอัตราสวนท่ีแสดงความสัมพันธระหวางเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอสวนของผูถือหุน

เฉล่ีย ซ่ึงจะเห็นไดวาอัตราสวนดังกลาวในป 2556 สูงกวาอัตราสวนในป 2555 เล็กนอย เนื่องจากวาบริษัทมีอัตรากําไร

สําหรับปเติบโตขึ้นรอยละ 14 ในขณะท่ีสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 27 อยางไรก็ตาม อัตราเบ้ีย

ประกันภัยรับสุทธิของบริษัท ก็ยังอยูในเกณฑท่ีคอนขางสูง และแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท

ในระดับท่ีดี 

อัตราผลตอบแทนจากผูถือหุน 

อัตราผลตอบแทนจากผูถือหุนเปนอัตราสวนท่ีแสดงความสัมพันธระหวางกําไรสําหรับปตอสวนของผูถือหุน

เฉล่ีย ซ่ึงจะเห็นไดวาอัตราสวนดังกลาวในป 2556 ตํ่ากวาอัตราสวนในป 2555 เล็กนอย เนื่องจากวาบริษัทมีอัตรากําไร

สําหรับปเติบโตขึ้นรอยละ 18 ในขณะท่ีสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 27 อยางไรก็ตาม อัตรา

ผลตอบแทนจากผูถือหุนของบริษัท ก็ยังอยูในเกณฑท่ีคอนขางสูงและแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของ

บริษัทในระดับท่ีดี ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน9 จากขอมูลของ OECD Global Insurance 

Statistics พบวาอัตราผลตอบแทนจากผูถือหุนในกลุมประเทศท่ีมีการแขงขันสูงอยูท่ีประมาณรอยละ 7 – 10 ในขณะท่ี

ประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีอัตราผลตอบแทนจากผูถือหุนอยูท่ีประมาณรอยละ 20 – 23 ซ่ึงมีคาใกลเคียง

กับอัตราผลตอบแทนของบริษัท 

 
 

9 OECD Global Insurance Statistics “Global Insurance Market Trends 2013” 
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อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย 

อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัยเปนอัตราสวนท่ีคํานวณความสัมพันธระหวางคาจางและคาบําเหน็จ 

คาใชจายในการสงเสริมการขาย และคาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืนตอเบ้ียประกันภัยรับซ่ึงจะเห็นไดวาอัตราสวน

ดังกลาวในป 2556 ตํ่ากวาอัตราสวนในป 2555 เล็กนอย ท้ังน้ี เนื่องจากวาคาจางและคาบําเหน็จ และคาใชจายในการ

สงเสริมการขายของบริษัทจะจายในอัตราท่ีสอดคลองกับแบบประกันแตละแบบ โดยแบบประกันประเภทสะสมทรัพยจะ

ถูกกําหนดอัตราในการจายคาจางและคาบําเหน็จ และคาใชจายในการสงเสริมการขายในอัตราท่ีตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

กรมธรรมท่ีเนนใหความคุมครองกับผูเอาประกันภัย ซ่ึงในป 2556 ท่ีผานมานั้น บริษัทมีการขายกรมธรรมประเภทสะสม

ทรัพยในสัดสวนท่ีคอนขางสูงกวาป 2555 โดยเปรียบเทียบ จึงสงผลใหอัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัยในป 

2556 ตํ่ากวาป 2555 ดวยเหตุนี้ 

 

ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 (ซ่ึงเปนขอมูล

ท่ีเผยแพรลาสุด) ท่ีรอยละ 266 ซ่ึงเปนอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีรอยละ 140  

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต 

ปจจัยท่ีสงเสริมการเติบโตของบริษัทท่ีสําคัญ คือการท่ีประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจประกันชีวิต

มากขึ้น เห็นความสําคัญในการทําประกันชีวิตใหเหมาะสมกับฐานะ บริษัทจึงมุงเนนในการใหความรูความเขาใจแก

ประชาชนในการวางแผนทางการเงิน โดยมุงหวังใหประชาชนไดรับประโยชนจากการวางแผนทางการเงิน โดยสามารถ

วางแผนทางการเงินเพื่อลดผลกระทบทางการเงินตอบุคคลอันเปนท่ีรักซ่ึงตองการการพึ่งพิงหากมีเหตุใหมีการจากไป

กอนวัยอันควร รวมถึงแนวโนมของอายุขัยของคนไทยท่ีมีแนวโนมมากขึ้น เขาสูสังคมผูสูงอายุซ่ึงบุคคลกลุมนี้ เปนผูท่ี

มีความตองการในการเก็บออมเงินเพื่อใชในอนาคตท้ังการใชสอยประจําวันและเพื่อเตรียมการสําหรับการ

รักษาพยาบาลท่ีมีอัตราคาใชจายเพิ่มสูงขึ้นตามเทคโนโลยีทางการแพทยอีกดวย การใหความเขาใจแกประชาชนใน

เรื่องดังกลาวจึงเปนส่ิงจําเปนและชวยสงเสริมธุรกิจประกันชีวิต และท่ีสําคัญชวยบรรเทาคาใชจายของรัฐในการอุดหนุน

รายจายเหลานี้ในอนาคต นอกจากนี้ สภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมก็เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงาน

ของบริษัทเชนกัน เนื่องจากวาคาใชจายในดานการประกันชีวิตมักถูกจัดสรรก็ตอเมื่อประชาชนมีรายไดสวนเกินเทานั้น 

หากประชาชนไมมีกําลังซ้ือ ไมวาจากผลกระทบในดานใด ยอมสงผลตอกําลังซ้ือในธุรกิจประกันชีวิตในท่ีสุด  

ปจจุบัน บริษัทไดดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ท่ีมีความหลากหลายออกสูตลาดเพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม ท้ังความตองการใน

ดานความคุมครอง การออม การวางแผนเกษียณอายุ ตลอดจนการประกันสุขภาพ และการออกแบบผลิตภัณฑท่ีมี

ระยะเวลาของการชําระเบ้ียประกันภัย ระยะเวลาการเอาประกันภัยท่ีครอบคลุมทุกชวงระยะเวลา โดยมีวัตถุประสงคหลัก

ใหผูเอาประกันภัยเปนผูเลือกทางเลือกในการทําประกันชีวิตกับบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง

วา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง 

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน 

สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ 

บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว  

บริษัทไดมอบหมายใหนายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไม

มีลายมือช่ือของนายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของ

ขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายโชน  โสภณพนิช กรรมการผูจัดการใหญ        

2. นายทาเคชิ  ฟูกูดะ กรรมการ        

 

ผูรับมอบอํานาจ 
  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการ      
ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธทาง     
ครอบครัวระหวาง            

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
1.  นายเชิดชู โสภณพนิช  
 ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร 
     ประธานคณะกรรมการ

ลงทุน 
     กรรมการผูมีอํานาจลง

นามผูกพันบริษัท 
 แตงตั้งเมื่อ 27 เม.ย. 55 

67 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
London School of Economics, 
UK 

ทางตรง
2.708% 

 
ทางออม 

ไมมี 
 
 

 

เปนนองชายของ 
นายชัย โสภณพนิช 

 

2556 – ปจจุบัน 
2552 - ปจจุบัน 
2546 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2544 - ปจจุบัน 

ประธานกรรมการการลงทุน 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต   
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด 
บลจ. บัวหลวง จํากัด 
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) 

2. นายชัย โสภณพนิช 
     กรรมการ 
     กรรมการสรรหาและ    
     พิจารณาคาตอบแทน 
     กรรมการผูมีอํานาจ 
     ลงนามผูกพันบริษัท 
     แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 56 

70 -B.Sc., University of Colorado, 
U.S.A. 
- Advance Management 
Program, the Wharton School, 
1984 
- ปริญญาหลักสูตรปองกัน
ราชอาณาจักร  ภาครัฐรวมเอกชน 
(ปรอ.รุนที่ 6) 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Directors - -Certification 
Program (DCP) รุนที่ 16/2545 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
- Chairman 2000 รุนที่ 10/2547 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

ทางตรง
2.338% 

 
ทางออม 
0.182% 

เปนพี่ชายของ 
นายเชิดชู โสภณพนิช 

 
 

2553 - ปจจุบัน 
 

2511 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 

 
2540 - ปจจุบัน 
2539 - ปจจุบัน 

 
2531 - ปจจุบัน 

2529 - ปจจุบัน 
2522 - ปจจุบัน 
2521 - ปจจุบัน 

2521 - 2552 
 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
กรรมการ 
ประธานกรรมการและประธาน 
คณะผูบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ 

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต   
 
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต   
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) 
Asia Insurance (Philippines) Corp. 
Asia Insurance (Cambodia) Public Co., 
Ltd. 
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)  
บมจ. จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล   
บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร   
บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ 
บมจ. กรุงเทพประกันภัย  
 

3. นางสาวิตรี รมยะรูป 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

      กรรมการผูมีอํานาจ 
      ลงนามผูกพันบริษัท 
      แตงตั้งเมื่อ 27 เม.ย. 55 

53 
 
 

 

- ปริญญาโท MBA (Finance) 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

- ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร 
Bernard College, Columbia 
University, USA 

- Directors Certification 
Program (DCP) รุนที่ 176/2556 

ทางตรง 
ไมมี 

 
ทางออม 

ไมมี 
 

เปนหลานสาวของ 
นายชัย โสภณพนิช 

และนายเชิดชู 
โสภณพนิช 

2546 - ปจจุบัน 
2542 - ปจจุบัน 
2551 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  
บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีนา จํากัด 
บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จํากัด 



 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการ      
ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธทาง     
ครอบครัวระหวาง            

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
4. นางรัชนี นพเมือง  

กรรมการ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
แตงตั้งเมื่อ 27 เม.ย. 55 

  
  

60 - ปริญญาโท บัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี บัญชี (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 
2/2549 
-หลักสูตร Advanced 
Management Program รุน 185  
Harvard Business School 

ทางตรง 
ไมมี 

 
ทางออม 

ไมมี 

                 - 2553 - ปจจุบัน 
 

2544- ปจจุบัน 
2544 - ปจจุบัน 

 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
กรรมการ 
ผูชวยผูจัดการใหญ ผอ.ลูกคา
บุคคลนครหลวง   

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

5. นางประไพวรรณ ลิมทรง 
     กรรมการ 
     แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 54 
  
 
 

46 - ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
- Director Certification 
Program (DCP 80/2549) 

ทางตรง 
0.218% 

 
ทางออม 

ไมมี 

- 2548 - ปจจุบัน 
2550 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 
2534 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กรีนสปอต จํากัด 
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จํากัด 
บริษัท อโศกกมลวรรณ จํากัด 
 

6.  นายนาโอกิ บัน 
      กรรมการ 
      แตงตั้งเมื่อ 27 เม.ย. 55 
 

45 - ปริญญาโท MBA , University 
of Southern California (LA), 
USA 
- ปริญญาตรี กฏหมาย Kyoto 
University, Japan 

ทางตรง  
ไมมี 

 
ทางออม 

ไมมี 

- 2551 - ปจจุบัน 
มี.ค. 56-ปจจุบัน 
2553 -มี.ค. 56 

 
2552- มี.ค. 56 
2551- มี.ค. 56 

กรรมการ 
Chief Executive Officer 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน   
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  
NLI International Asia Pte.Ltd. 
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  
 
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  

7. นายทาเคชิ  ฟูกูดะ 
    กรรมการ, กรรมการบริหาร    
    กรรมการบริหารความเสี่ยง  
    กรรมการสรรหาและ   
    พิจารณาคาตอบแทน 
    กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
    ที่ดี 
    กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   
    ผูกพันบริษัท 
    แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 56 

44 
- ปริญญาตรี B.A. in Economics, 

Keio University 
 

ทางตรง  
ไมมี 

 
ทางออม 

ไมมี 

- เม.ย.56-ปจจุบัน 
 
 
 

พ.ย.56-ปจจุบัน 
2555 - 2556 

 
 

2551 - 2555 

กรรมการ,กรรมการบริหาร     
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
Deputy General Manager, 
Tokyo, International Planning 
& Operations Department 
Vice President 

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  
 
 
 
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  
Nippon Life Insurance Company 
Nippon Life Insurance Company of 
America, Atlanta, U.S.A. 



 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการ      
ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธทาง     
ครอบครัวระหวาง            

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
8. นายยุทากะ  อิเดกูชิ 
    กรรมการ 
    แตงตั้งเมื่อ 27 เม.ย. 55 

50 -Master of Business 
Administration, The Wharton 
School, University of 
Pennsylvania, USA 
- Bachelor of Law, Hokkaido 
University, Sapporo, Japan 

ทางตรง  
ไมมี 

 
ทางออม 

ไมมี 

- เม.ย.55-ปจจุบัน 
มี.ค.56-ปจจุบัน 

 
 

มี.ค.55-มี.ค.56 
 
 

มี.ค.54-มี.ค. 55 
 

ต.ค.53-มี.ค. 54 
 

ม.ค. 52-ต.ค.53 

กรรมการ 
Executive Officer, General 
Manage 
 
General Manage 
 
 
General Manager 
 
General Manager 
 
General Manager,  

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
Nippon Life Insurance Company 
 
 
International Planning & Operations 
Department, Nippon Life Insurance 
Company 
Risk Management Department, 
System Risk Management Office,  
Nippon Life Insurance Company 
Corporate Planning Department,  
Aioi Nissay Dowa Insurance Company 
Corporate Planning Department, 
Strategic Integration Promotion 
Department,  
Nissay Dowa Insurance Company 

9. ดร. ศิริ การเจริญดี 
      ประธานกรรมการสรรหา 
      และพิจารณา  
      คาตอบแทน 
      กรรมการอิสระ   
      กรรมการบริหาร    
      กรรมการลงทุน    
      กรรมการผูมีอํานาจ 
      ลงนามผูกพันบริษัท 
      แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 56 

65 - ปริญญาเอก Monetary 
Economics and Econometrics 
& Operations Research, 
Monash University,     
Australia 
- ปริญญาโท  Economic 
Statistics and Monetary 
Economics, University of 
Sydney, Australia 
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 
Economic Statistics, University 
of Sydney, Australia 
- หลักสูตร Audit Committee 
Program (ACP 6/2548) 
- หลักสูตร Directors 
Certification Program (DCP 
60/2548) 
- หลักสูตร Directors 
Accreditation Program (DAP 
4/2546) 
- หลักสูตร Advanced 
Management Program, รุนที่ 
113/2538, Harvard Business 

ทางตรง  
ไมมี 

 
ทางออม 

ไมมี 

- ส.ค.56-ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 

 
2546 - ปจจุบัน 
2542 - ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 

 
2554 - ปจจุบัน 

 
 

2553 - ปจจุบัน 
 
 

2552 - ปจจุบัน 
 
 

2550 - ปจจุบัน 
 
 

 
2548 - ปจจุบัน 

 
 

กรรมการการลงทุน 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการกํากับการบริหาร
ความเสี่ยง 
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ
การเงิน และงบประมาณ 
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา
พิจารณาคาตอบแทน และกํากับ
ดูแลกิจการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ, 
กรรมการ คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน 
กรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง 
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหา, กรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน  
รองประธานกรรมการบริษัทและ
และประธานกรรมการบริหาร  
 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด 
(มหาชน) 
 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการ      
ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธทาง     
ครอบครัวระหวาง            

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
School 2546 - ปจจุบัน 

 
 
 

2543 - ปจจุบัน 
 
 
 

2543 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
และประธานคณะกรรมการการ
ลงทุน  
กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน    
รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 
 
 
 
บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) 

10. นายสุนทร อรุณานนทชัย  
 กรรมการอิสระ 
     ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
     แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 54 

71 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

-ปริญญาโท  MBA-University of 
Arkansas, USA 

-ปริญญาตรี    Southern 
Arkansas University, USA 

-วุฒิบัตร หลักสูตรการปองกันราช 
อาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 
ปรอ 366 
-วุฒิบัตร หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 5 
สถาบันพระปกเกลา 
- หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 6 
-หลักสูตร Directors 
Certification Program (DCP) รุน
ที่ 98/2551 
-หลักสูตร Directors 
Accreditation Program (DAP) 
CP รุน 4/2548, บริษัท เจริญโภค
ภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

ทางตรง 
0.035% 

 
ทางออม 

ไมมี 

- 2550 - ปจจุบัน 
2519 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 

 
2541 -  ปจจุบัน 
2531 - ปจจุบัน 
2528 -  ปจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจัดการใหญ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 
บริษัท ซีพีแลนด จํากัด 
บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด 



 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการ      
ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธทาง     
ครอบครัวระหวาง            

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
11.  นางคมคาย ธูสรานนท 
       ประธานคณะกรรมการ   
       กํากับดูแลกิจการที่ดี 
       กรรมการอิสระ    
       กรรมการบริหาร     
       ที่ปรึกษากรรมการ 
       ผูจัดการใหญ 
       กรรมการผูมีอํานาจ 
       ลงนามผูกพันบริษัท 
      แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 56 

62 - ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร
บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Directors Certification 
Program (DCP)  รุนที่ 26/2546 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูง รุนที่ 34 สถาบัน
พัฒนาขาราชการ 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร (ปรอ.) รุนที่ 
17/2546 สถาบันปองกัน
ราชอาณาจักร 
- ประกาศนียบัตร  Property 
Insurance and Management 
Skill สถาบัน CII ประเทศอังกฤษ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  
Change  Management  สถาบัน 
Royal Institute of Public 
Administration  (RIPA) ประเทศ
อังกฤษ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง  สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุนที่  7 
- ประกาศนียบัตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง  รุนที่1/2554  
สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง 

ทางตรง 
ไมมี 

 
ทางออม 

ไมมี 

ไมมี พ.ย.56- ปจจุบัน 
 

เม.ย.56-ปจจุบัน 
2556 -  ปจจุบัน 
2551 - 2554 

 
 

ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 
กรรมการอิสระ  กรรมการบริหาร 
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ 
รองเลขาธิการ  
 
 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
(คปภ.) 
 

12. นางสาวนพจณี คงคาลัย 
      กรรมการ 
      แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 56 

56 - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาตรี  ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ(ประสานมิตร) 

ทางตรง 
0.002% 

 
ทางออม 

ไมมี 

ไมมี เม.ย.56–ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน   

 
 
 
 
 

2553 - 2555 
 
 

กรรมการ 
ผูชวยผูจัดการใหญ บริหาร
ความสัมพันธและการขาย สาย
ลูกคาบุคคลนครหลวง และ 
รักษาการบริหารความสัมพันธและ
การขาย สายลูกคาบุคคล
ตางจังหวัด 
ผูอํานวยการอาวุโส   
บริหารความสัมพันธนครหลวง 
สายลูกคาบุคคลนครหลวง  และ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 
 
 
 
 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 6 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการ      
ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธทาง     
ครอบครัวระหวาง            

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
 
 
 

2553 
 
 
 
 

2551 - 2553 

รักษาการบริหารความสัมพันธและ
การขาย  สายลูกคาบุคคล
ตางจังหวัด 
ผูอํานวยการ บริหารความสัมพันธ
นครหลวง สายลูกคาบุคคล 
นครหลวง  และรักษาการบริหาร
ความสัมพันธและการขาย  สาย
ลูกคาบุคคลตางจังหวัด 
ผูอํานวยการ ผูจัดการภาคนคร
หลวง 5 สายลูกคาบุคคลนคร
หลวง 

 
 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 
 
 
 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 

13. นายปราโมช พสุวัต 
      ประธานกรรมการบริหาร   
      ความเสี่ยง 
     กรรมการอิสระ  
     กรรมการตรวจสอบ      

แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 54 
        
        

77 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและ
การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- หลักสูตร Directors 
Certification Program (DCP 
17/2545) 

ทางตรง 
ไมมี 

 
ทางออม 

ไมมี 

- 2552 - ปจจุบัน 
 

2550 - ปจจุบัน 
 

2544 - ปจจุบัน 
 

 

ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและเหรัญญิก 
 
 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ใน
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

14. นายประดิษฐ  
      รอดลอยทุกข 
      กรรมการอิสระ        
      กรรมการตรวจสอบ     
      แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 54   

79 - ปริญญาโท บัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
- Director Accreditation 
Program (DAP 69/2551) 

ทางตรง 
ไมมี 

 
ทางออม 

ไมมี 

- 2550 - ปจจุบัน 
 

2544 - ปจจุบัน 
2535 - ปจจุบัน 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด 

15.  นายโชน โสภณพนิช 
       กรรมการ 
       กรรมการบริหาร 
       กรรมการผูจัดการใหญ 
       กรรมการลงทุน 
       กรรมการผูมีอํานาจ 
       ลงนาม    
       ผูกพันบริษัท 
       แตงตั้งเมื่อ 23 ก.พ. 54 

39   -ปริญญาโท เศรษฐศาสตรและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ 
Johns Hopkins University, USA 

-ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร Upper 
Second Class Honours, 
University College London, 
England 

- หลักสูตร Directors 
Certification Program (DCP)  
รุนที่ 142/2554   

ทางตรง 
0.007% 

 
ทางออม 

ไมมี 
 

เปนบุตรชายของ 
นายเชิดชู โสภณพนิช 

และหลานชาย 
นายชัย โสภณพาณิช 

ส.ค.56-ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 

 
2555 - ปจจุบัน 

 
2555-ปจจุบัน 

2554 – ปจจุบัน 
2545 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน         
2551 – ปจจุบัน 
2545 – ปจจุบัน 
2545 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 
2539 – ปจจุบัน 

กรรมการลงทุน 
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ   
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัว
หลวง จํากัด       
Cambodia Life Insurance PCL. 
สมาคมประกันชีวิตไทย 
บริษัท วัฒนเชิดชู จํากัด 
บริษัท เวลา ชะอํา เรสซิเดนเซส จํากัด 
บริษัท ไอเดียส 1606 จํากัด 
บริษัท ไดอะโฆรม เคมิเคิล จํากัด 
บริษัท ตรีเค จํากัด 
บริษัท ไทย-ไดมอนดแชมร็อค จํากัด 
บริษัท เพลเชอร ออฟ ลิฟวิ่ง จํากัด 



 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 7 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการ      
ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธทาง     
ครอบครัวระหวาง            

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
2555 – 2556               
ส.ค. 53-ธ.ค. 53 
ก.ย. 51-ส.ค. 53 
   
2549 – 2556   

กรรมการ 
ผูชวยผูจัดการใหญ 
ผูอํานวยการอาวุโส  
ฝายการตลาดสถาบันการเงิน 
กรรมการ 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน 
 
บริษัท ไทย มิวเซียม ชอป จํากัด 

16. นายเริองศักดิ์  
     ปญญาบดีกุล 

ผูชวยผูจัดการใหญ
อาวุโส สายการตลาด 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

     กรรมการกํากับดูแล   
     กิจการที่ดี 

แตงตั้งเมื่อ พ.ศ.2545 
 

50 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร (วิจัย
ดําเนินงาน) สถาบันนัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร 

- ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร 
(คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทางตรง 
ไมมี 

 
ทางออม 

ไมมี 

- 2556 -  ปจจุบัน 
 

พ.ย.56- ปจจุบัน 
2552 - ปจจุบัน 
2550 - 2555 

 
2546 - 2550 

 
 
 

ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส 
สายการตลาด 
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผูชวยผูจัดการใหญ 
สายการตลาด 
ผูอํานวยการอาวุโส สายการตลาด 
 
 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 

17. นายเสนาะ  
     ธรรมพิพัฒนกุล 
     ผูชวยผูจัดการใหญ

อาวุโส สายการลงทุน 
     เลขานุการบริษัท 
     กรรมการลงทุน 
     กรรมการบริหารความ  
     เสี่ยง 
     กรรมการกํากับดูแล   
     กิจการที่ดี 
     แตงตั้งเมื่อ พ.ศ.2540 

50 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต Western Michigan 
University สหรัฐอเมริกา. 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- คุณวุฒิ Chartered Financial 
Analyst (CFA), Association of 
Investment Management and              
Research, USA 

- คุณวุฒิ Certified Financial 
Planner (CFP), Financial 
Planning Standard Board, USA 

- Audit Committee Program 
(ACP) รุนที่19/2549 

- Directors Accreditation 
Program (DAP) รุนที่ 64/2549 

- Effective Minutes Taking 
(EMT) รุนที่ 4/2548 

ทางตรง 
ไมมี 

 
ทางออม 
0.000% 

- พ.ย.56- ปจจุบัน   
ส.ค.56- ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 

 
2551- ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2550 - 2555 

 
2546 - 2549 

 
2540 - 2546 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการการลงทุน 
ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส  
สายการลงทุน 
เลขานุการบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการ 
ผูชวยผูจัดการใหญสายการ
ลงทุน 
ผูอํานวยการอาวุโส  
สายการลงทุน 
ผูอํานวยการ ฝายลงทุน 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 



 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 8 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/ 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการ      
ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธทาง     
ครอบครัวระหวาง            

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
18. นางฉันทนา วิมุกตานนท 
 ผูชวยผูจัดการใหญ       

สายประกันชีวิต 
     แตงตั้งเมื่อพ.ศ.2538 
 

60  - ปริญญาโท MBA  
สถาบันนัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร 
- ปริญญาตรี  บัญชี  
มหาวิทยาลัย เชียงใหม 

ทางตรง 
0.017% 

 
ทางออม 

ไมมี 

- 2546 – 2556 
 

2538 - 2545 
 

ผูอํานวยการอาวุโส 
สายประกันชีวิต 
ผูอํานวยการฝายประกันชีวิต 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 
 

19. นายฉัตรชัย โชตนาการ 
     ผูอํานวยการอาวุโส 
     สายเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
    แตงตั้งเมื่อพ.ศ. 2544 

60 - ปริญญาโท M.S. (Computer 
Science Florida Institute of 
Technology, USA 

- ปริญญาโท วทม. เศรษฐศาสตร
เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ปริญญาตรี วทบ. เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทางตรง 
0.016% 

 
ทางออม 

ไมมี 

- 2550 - 2556 
 

2544 - 2550 
 

ผูอํานวยการอาวุโส 
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 

20.นางจารุวรรณ  
     ลิ้มคุณธรรมโม 

 ผูอํานวยการอาวุโส 
 สายบัญชีและการเงิน 
 แตงตั้งเมื่อ มี.ค.2555 

 

34 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 

 (เกียรตินิยม อันดับ 1) ม.
ธรรมศาสตร 

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

 ม. รามคําแหง 

ไมมี - มี.ค.55- ปจจุบัน 
 

ธ.ค.55- ปจจุบัน 
 

เม.ย.45-ก.พ.55   

ผูอํานวยการอาวุโส 
สายบัญชีและการเงิน 
กรรมการ  
 
ผูจัดการฝายตรวจสอบ 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) 
 
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร 
จํากัด 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 

 



 

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 1 

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทยอย 

 

- ไมมี - 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 1 

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานผูตวรจสอบภายใน  
และหัวหนางานกํากับดูแล 

 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

 

ชื่อ - นามสกุล นายประธาน   ขจิตวิวัฒน 

 

อายุ 53 ป 

                        

การศึกษา - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

การฝกอบรม 

 COSO ERM, CAS Program, Operational Audit, Financial Audit, Compliance            

  Audit, Computer and Security Control System, Review and Evaluation the   

  Audit Work, Problem Solving, Leadership, The 7 habits highly effective people 

 

ประวัติการทํางาน 

ป 2550 – ปจจุบัน : ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ 

  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

ป 2549 – 2550  : ผูจัดการฝายตรวจสอบ 

   บริษัท แอสคอน คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

ป 2538 – 2549 : ผูจัดการฝายตรวจสอบ 

  บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

ป 2536 – 2538 : Audit Manager  

  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด (มหาชน) 

 

ป 2527 – 2536 : ผูสอบบัญชีภายใน ฝายตรวจสอบ (หัวหนาทีมตรวจ) 

                            ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 



 

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานกํากับการปฎิบัติงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล นายคมศร ชลสุวรรณวัฒน 

 

อายุ 48 ป 

 

การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

การฝกอบรม  

The Essential of HRM for Executives, โครงการอบรมกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

, การเตรียมความพรอมเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Government : CG) และ

งานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation : IR), การประกันชีวิตกับกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ

คุมครองผูบริโภค, Business Impact of IFRS, การบริหารความเส่ียงขององคกรแบบบูรณาการ

, การบริหารความเส่ียง, กฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการทุนมนุษย, กฎหมายวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร, กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันชีวิต, Financial 

Planning for Beginners, Strategy Workshop for BLA Management. 

 

ประวัติการทํางาน 

ป 2556 – ปจจุบัน : รักษาการผูอํานวยการ สํานักกํากับการปฏิบัติงาน 

 : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

ป 2550 – ปจจุบัน : ผูอํานวยการ สํานักกฎหมาย 

 : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

บริษัทไดจัดต้ังสํานักกํากับการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนหนวยงานอิสระท่ีขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อทํา 

หนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการท่ีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีนาย

คมศร ชลสุวรรณวัฒน ผูบริหารสํานักกฎหมาย ปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงหัวหนางานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance) 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีประสบการณการทํางานอยางตอเนื่อง

เปนเวลา 24 ป ในดานกฎหมาย กฎเกณฑ กฎ ระเบียบ เก่ียวกับการประกอบธุรกิจดานประกันชีวิต รวมถึงการดูแลและ

กํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ีหนวยงานทางการกํากับดูแลเปนผูกําหนด โดยมีคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงงาน

กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีมีความเหมาะสม 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 1 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
 

- ไมมี - 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 5 หนาที่ 1 

เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ  
 

- ไมมี - 

 

 

 

 

 

 


