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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ด้ วยเจตนารมณ์ อนั แน่วแน่ที่ต้องการเห็นสังคมไทยมีความสงบสุข โดยให้ ประชาชนมีหลักประกัน
ทางการเงินที่มนั่ คงและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์ (อดีตนายกรัฐมนตรี ) พระยาศรี วิศาลวาจา
คุณ ชิ น โสภณพนิช และคหบดีผ้ ูมี เกี ยรติอีกหลายท่านได้ ร่วมกันก่อตัง้ บริ ษั ทประกันชี วิตขึน้ โดยใช้ ชื่ อว่า
"บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จากัด" และได้ เริ่มดาเนินกิจการตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2494 เป็ นต้ นมา
ในระยะแรกการประกอบธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ได้ เน้ น ไปในด้ านสวัส ดิ ก ารสงเคราะห์ เป็ นส่ว นใหญ่
จนกระทัง่ ถึงปี 2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาของบริษัทในขณะนัน้ ได้ แนะนาให้ บริ ษัทเริ่มพัฒนา
ด้ านประกันชีวิตอย่างจริงจัง โดยได้ มอบหมายให้ คณ
ุ วัย วรรธนะกุล ผู้ซงึ่ มากไปด้ วยประสบการณ์และคุณวุฒิ
เป็ นที่ยอมรับทังภายในและต่
้
างประเทศมาวางโครงสร้ า ง และจัดองค์กรการบริ หารโดยอาศัยคาแนะนาจาก
Mr. K.V. Claridge , F.I.A. ผู้เชี่ยวชาญด้ านคณิ ตศาสตร์ ประกันชีวิตของบริ ษัท สวิสรี อินชัวรันส์ คอมปะนี
แห่งประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
เมื่ อ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริ ษั ท กรุ ง สยามประกัน ชี วิ ต จ ากัด ได้ ท าการเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
"บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด" บ่งบอกถึงความเป็ นบริษัทในเครื อของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และได้ ให้ การสนับสนุนธุรกิจของบริ ษัทด้ วยดีมาโดยตลอด
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด ได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัท
มหาชน จากัด เพื่อให้ บริ ษัทมีความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ ตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานและให้ บริการที่ดีแก่ประชาชน
ในปี 2552 บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 กันยายน 2552
ด้ วยทุนจดทะเบียน 1,220,000,000 บาท ราคาพาร์ 1 บาท
ปั จ จุบัน นอกจากการประกอบธุ รกิ จด้ านการประกันชีวิตแล้ ว บริ ษั ทยังมุ่งเน้ นในการสร้ างความ
มั่นคงทางการเงินให้ แก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงการเสริ ม สร้ างคุณ ค่าชี วิตโดยการให้ คาแนะนาด้ านการ
วางแผนทางการเงินอย่างรอบด้ านอีกด้ วย

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 1

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่ านิยมองค์ กร
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ให้ คนไทยเห็นประโยชน์การประกันชีวิต และทาประกันชีวิตให้ เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและ
คุณค่าชีวิต”
ภารกิจ (Mission)
“ บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้นาในการสร้ างความมัน่ คงทางการเงินให้ กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้ วย
การปกป้องคุณ ค่าชี วิต การให้ คาแนะนาด้ านการวางแผนทางการเงินและบริ การที่ประทับใจ ผ่านตัวแทน
ประกันชีวิต คูค่ ้ า และพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดับแนวหน้ าของประเทศ”
ค่ านิยมองค์ กร (Value)
ศรัทธา

ส่งมอบการประกันชีวิตด้ วยความยินดี มุ่งมั่น สร้ างเสริ ม ให้ ประชาชนเห็นประโยชน์ และ
คุณค่าการทาประกันชีวิต

รับผิดชอบ

มุ่งมัน่ ให้ งานสาเร็ จและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ รับมอบหมายภายในเวลาที่
กาหนด ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

จริงใจ

สร้ างความไว้ ว างใจให้ ลู ก ค้ า และผู้ มาติ ด ต่ อ ด้ ว ยการบริ ก ารที่ ป ระทั บ ใจเกิ น ความ
คาดหมาย มีการสื่อสารและการให้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยตรงไปตรงมา

พัฒนาตน

มุ่งมัน่ ด้ วยเป้าหมายที่ชดั เจน มีความคิดริ เริ่ ม แสวงหาความรู้ ใหม่ๆ พัฒ นาตนเองอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง จนก้ าวขึ ้นสูค่ วามสาเร็จในอาชีพ

ทางานเป็ นทีม

ทางานเชิงรุกอย่างมีเป้าหมาย มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมัน่ สู่จดุ หมายที่
วางไว้ ร่วมกันอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นกาลังใจและเป็ นมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
รางวัลแห่ งความภูมิใจ
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ได้ รับรางวัล บริ ษัทประกันภัยที่มีการบริ หารงานดีเด่น
ประจาปี 2557 อันดับ 3 จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ซึ่ง รางวัล นี ม้ อบเพื่ อ ประกาศเกี ย รติ คุณ ผู้ป ระกอบการธุ รกิ จ ประกัน ภั ย และผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ ในธุ ร กิ จ
ประกันภัย เพื่อส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให้ เป็ นที่เชื่ อถือศรัทธา เป็ นที่ยอมรับของประชาชน
รวมทัง้ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพอันมั่นคงของกรุงเทพประกันชีวิต ทัง้ ด้ านบริ หารงาน และบุคลากร ในฐานะ
ผู้นาในการสร้ างความมั่นคงทางการเงินให้ กับประชาชนทุกกลุ่ม รางวัลนีเ้ ป็ นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 2

กรุ ง เทพประกัน ชี วิต ที่ ทาให้ บุคลากรทุกคนพร้ อมจะทุ่ม เทแรงกายแรงใจ พัฒ นาคุณ ภาพการบริ หารงาน
ด้ านต่างๆ รวมทังพั
้ ฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป เพื่อความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ของประชาชนอย่างแท้ จริง
บริ ษัทได้ รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรื อ การรับรองมาตรฐานการจัดการ
ความมั่ น คงปลอดภั ย สารส นเทศ (Information security management systems (ISMS)) จากบริ ษั ท
บูโรเวอริ ทัส เซอทิฟิ เคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้ นด้ านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยให้ กบั ระบบสารสนเทศขององค์กร เน้ นการจัดการข้ อมูลที่สาคัญ และใช้ เป็ นมาตรฐานอ้ างอิ งเพื่อเป็ น
แนวทางในการเสริ มสร้ างความมัน่ คงปลอดภัยให้ กบั ระบบสารสนเทศขององค์กรอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ ธุรกิจ
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
บริ ษัทได้ รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่ องและแก้ ไขปั ญหาผู้บริ โภคดีเด่น ” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 จากสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทังนี
้ ้ บริษัทได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องการให้ บริ การที่เป็ นเลิศ ตลอดจน
การรับเรื่ องและการแก้ ไขปั ญ หา ข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริ ต บนหลักความยุติธรรม
ความเป็ นธรรมอย่างเท่าเที ยมกันโดยไม่เลื อกปฏิ บัติ และเน้ น ด้ านการพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพระบบบริ ห าร
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ปั จจุบนั บริ ษัทมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ลูกค้ าในการให้ บริ การข้ อมูล แก้ ไขปั ญ หาและรั บเรื่ องร้ องเรี ยนผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้ วย ศูนย์บริ การ
ข้ อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ศูนย์บริการลูกค้ า (Customer Service Center : CSC) สานักงานใหญ่ และ
สาขาที่มีอยูท่ วั่ ประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (Website) เฟสบุ๊ก (Facebook) เป็ นต้ น
บริ ษั ท ได้ รับ รางวัล โล่ป ระกาศเกี ย รติคุณ สถานประกอบการดี เด่น จากส านัก งานประกัน สัง คม
เพื่ อเชิด ชูเกี ยรติ ด้ วยเป็ นสถานประกอบการที่ มี ค วามรับ ผิด ชอบต่อการน าส่ง เงินสมทบตามระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด เป็ นสถานประกอบการที่มีสถานะยังดาเนินกิจการและไม่มีหนี ค้ ้ างชาระ มี การนาส่งเงิน
สมทบถูกต้ องครบถ้ วนมาโดยตลอด
บริ ษั ทได้ รับ รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2015” ซึ่งเป็ นรางวัลที่ ม อบให้ แก่บ ริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 19 องค์กร จาก 19 หมวดธุรกิจของอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย รางวัลนีม้ อบให้ เพื่อสร้ างความตระหนักในคุณค่าของแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) ซึ่ง
เป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสูค่ วามยัง่ ยืนในอนาคต โดยกรุงเทพประกันชีวิตเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด โดยมีมูลค่าแบรนด์สูงสุดถึง 56,117
ล้ านบาท จากผลงานวิจยั “การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” ซึ่งเป็ นงานวิจยั ที่ได้ รับ
รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่นจากคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ (วช.) ประจาปี 2557

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 3

บริ ษัทได้ รับรางวัล “ESG 100” 1 ใน 100 บริ ษัทจดทะเบียนที่ มี ความโดดเด่นในการดาเนินธุ รกิ จ
ด้ านสิ่ ง แวดล้ อม สัง คม และธรรมาภิ บ าล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยสถาบัน
ไทยพัฒ น์ สาหรับรางวัล ESG 100 นี ้ เป็ นรางวัลที่ยอมรับในทั่วโลก ถื อเป็ นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนการ
ลงทุนที่ยงั่ ยืนในประเทศไทย ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนสาหรับผู้ลงทุนที่พิจารณาเรื่ องความน่าเชื่อถื อ
โปร่งใสเป็ นพื ้นฐาน และให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทได้ รับการประเมิ นในการดาเนินงานด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption)
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย ในระดับ 4 Certified คื อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง การน านโยบายไปปฏิ บัติจ ริ ง โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้กากับดูแลกระบวนการตรวจสอบ โดยสถาบันไทยพัฒน์
บริ ษั ท ได้ รับ รางวัล “Thailand Top Company Awards 2558 สาขาการประกัน ” จัด โดยนิ ต ยสาร
Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ซึ่งเป็ นรางวัลอันทรงเกียรติมอบให้ กับองค์กรธุรกิจที่มีผลการ
ดาเนินงานยอดเยี่ยมระดับสูงของประเทศในกลุ่มธุรกิจประกัน ทังด้
้ านความสามารถในการแข่งขัน และการ
บริหารจัดการในมิตติ า่ งๆ
บริ ษัทได้ รับการประเมินคุณ ภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting, AGM)
ประจ าปี 2558 ด้ วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม ในระดับ “ดีเลิ ศ+สมควรเป็ นตัวอย่าง” โดยสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัทได้ รับการจัดอันดับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน (Corporate Governance
rating, CG rating) ปี 2558 ในระดับ “4 ดาว” โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) โดยการ
สนับสนุนของตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์
การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ แข็งแกร่ ง
1. ด้ านการสื่อสาร สร้ างการรั บรู้ และความเชื่อมั่นในแบรนด์
ในปี 2558 บริ ษัทยังคงยึดหลักภารกิจในการเสริมสร้ างจุดยืนของบริ ษัทที่โดดเด่นและแตกต่าง
จากคู่แ ข่ ง ขัน ในตลาด เพื่ อ สร้ างการเป็ นผู้น าในการสร้ างความมั่น คงทางการเงิ น ให้ กั บ
ประชาชน ดังนี ้
 การสื่ อ สารให้ ประชาชนทราบถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ ภารกิ จ ของกรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต

อย่างต่อเนื่ องด้ วยแนวคิด “การสร้ างความมั่นคงทางการเงิน ด้ วยการวางแผนการเงิน
อย่างรอบด้ าน สร้ างหลักประกันควบคู่กับการสร้ างฐานะ” โดยการให้ ความรู้ เรื่ อง “การ
สร้ างความมัน่ คงทางการเงินให้ ตนเองและครอบครัว ด้ วยการวางแผนทางการเงิน” เน้ นให้
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ความรู้ ผ่ า นงานอี เว้ น ท์ เช่ น Money Expo และ ผ่ า นสื่ อ Social network : Corporate
Facebook Fan Page
 แคมเปญสื่อสารครบวงจร ให้ ทราบถึงแนวคิดของบริ ษัท คือ “ทุกความเปลี่ยนแปลงของ

ช่วงชี วิต มี สิ่ ง ที่ ดี เสมอ” สื่ อ สารให้ ป ระชาชนเห็ นความส าคัญ การวางแผนการเงิ นใน
ทุกช่วงชีวิต
1. โฆษณาทางสื่ อสาธารณะทั่วประเทศ ด้ วย Sustaining weight โทรทัศ น์ วิท ยุ สื่ อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณากลางแจ้ ง (Outdoor) และสื่อออน์ไลน์
2. การทาประชาสัมพันธ์ตอ่ ยอดจากแคมเปญ เพื่อให้ ประชาชนตระหนักถึงความจาเป็ น
ของการวางแผนการเงิน เช่น การทา Branding Concept ลงใน Magazine
3. การท า Branded Content VDO : หนัง สัน้ 5 เรื่ อ ง เพื่ อ สื่ อ สารให้ ค นเข้ า ใจถึ ง การ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นสามารถทาได้ ถ้ าเราได้ มีการวางแผนการเงิน
วางแผนชีวิตที่ดีไว้ แล้ ว
 การให้ ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน ผ่านกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์

1. ให้ บ ริ ก าร “วางแผนการเงิ น ” ต่อ ประชาชนฟรี ในงานอี เว้ น ท์ ต่างๆ เป็ นการสร้ าง
Brand Experience ได้ แก่ งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครัง้ ที่ 16
2. การให้ ความรู้ ด้ านการเงิ น ต่ า งๆ ผ่ า น Social Network : Corporate Facebook
Fan Page “Bangkoklife” เพื่อให้ ประชาชนในโลกออนไลน์สามารถรับรู้ แนวคิดของ
บริ ษัทมากยิ่งขึ ้น รวมถึงการอัพเดทข่าวสารกิจการด้ าน CSR ผ่าน Facebook : BLA
Happy Life หรื อออน์ไลน์
2. ด้ านระบบการดาเนินงานและการจัดการ
บริ ษัท มุ่งมั่นต่อการสร้ างสรรค์งานบริ การภายใต้ ระบบการบริ หารคุณ ภาพมาตรฐาน ISO
9001:2008 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การบริ การได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐานถูกต้ องสมบูรณ์และสะดวก
รวดเร็ วทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต โดยเป็ นบริ ษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ผ่านการรับรองระบบ
คุณ ภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก International Certifications Ltd., Auckland New
Zealand (ICL) ด้ านการดาเนินงานกรมธรรม์ สามัญ สายประกันชีวิต ฝ่ ายประกันกลุ่ม และ
สานักงานสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริ การกระจายสู่สาขาทัว่ ทุกภูมิภาคแบบครบ
วงจร โดยในปี 2558 บริ ษัทได้ ผา่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ครบทังหมด
้
75 สาขา
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นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีหน่วยงานปฏิบตั ิการนายหน้ าหน่วยลงทุน ซึ่งสนับสนุนการซื ้อและขาย
หน่วยลงทุนให้ กบั ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทเพื่อเป็ นที่ปรึกษาและนาเสนอในการวางแผน
การเงินอย่างครบวงจร
3. ด้ านช่ องทางการขายตรง
บริ ษัทได้ พฒ
ั นาช่องทางการขายตรงผ่าน Telemarketing ต่อเนื่องจากปี 2556 ด้ วยการขยาย
ผลผลิต Telemarketing โดยเพิ่มการ Cross Selling ผ่านฐานลูกค้ าของ I-direct broker เพื่อ
ขยายฐานลูกค้ ารายใหม่ให้ มากยิ่งขึ ้น ร่ วมกับการออกแบบประกันเพื่อการคุ้มครองสุขภาพ
และรายได้ เพื่อขยายตลาดทังในฐานลู
้
กค้ าเดิมและลูกค้ าใหม่
4. ด้ านการบริการ
บริ ษัทได้ ให้ บริ การ Service Center ที่สานักงานใหญ่ โดยให้ บริ การแบบครบวงจร (One Stop
Service) ทัง้ การให้ บริ การด้ านการชาระเงินและงานบริ การ เพื่ ออานวยความสะดวกให้ กับ
ผู้เอาประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิต
นอกจากนี ้ ในปี 2558 บริ ษัทได้ เปิ ดศูนย์บริ การ สาขาศูนย์ราชการ ให้ บริ การกับประชาชนใน
เขตแจ้ งวัฒ นะ และพืน้ ที่ใกล้ เคียง โดยเปิ ดสาขาในรู ปแบบใหม่บนพืน้ ที่เปิ ดกว้ าง และสร้ าง
ความมัน่ ใจด้ านการบริการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื ้นที่ ด้ วยการบริ การแบบครบวงจร พร้ อ ม
ทีมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึ กษาการเงินมืออาชีพที่พร้ อมให้ คาปรึ กษาเรื่ องการวางแผน
การเงินรอบด้ าน และนาเสนอผลิตภัณฑ์ ทางการเงินให้ กับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงิน หรื อ
วางแผนภาษี โดยสาขาแห่งนีต้ งอยู
ั ้ ่ ณ ชัน้ 1 โดมทิศใต้ อาคารบี ภายในศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
5. ด้ านการพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตและการสร้ างทีมที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทมีตัวแทนประกันชีวิต ที่ได้ รับรางวัลตัวแทนคุณ ภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ประจ าปี
2558 ทัง้ สิ น้ 521 คน จากทัง้ ธุ ร กิ จ 2,946 คน เป็ นอัน ดับ ที่ 4 ของธุ รกิ จ และในปี 2558 มี
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ ผ่ า นการอบรมจากสถาบั น ชั น้ น าและได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) จานวน 933 คน ซึ่งการมุ่งมั่น
พัฒ นาดังกล่าวเพื่อสนับสนุนภารกิจของบริ ษัทในการที่จะเป็ นผู้นาทางการเงินในการสร้ าง
ความมัน่ คงให้ ประชาชนทุกกลุม่ และให้ คาแนะนาด้ านการวางแผนการเงินได้ อย่างครบวงจร
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนในบริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษัทนายหน้ าประกันวินาศภัย ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
และขยายความสามารถในการเสนอขายสินค้ าและบริ การให้ มี ความหลากหลาย ในการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า และถือเป็ นการสนับสนุนให้ ตวั แทนประกันชีวิตของบริ ษัทเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ครบ
วงจรมากขึ ้น
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด มีทนุ จดทะเบียน 4,000,000 บาท จานวนหุ้น 400,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ได้ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
จากเดิมร้ อยละ 15 เป็ นร้ อยละ 99 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยได้ ซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่ใช่บุคคล
ที่เกี่ยวข้ องในราคาที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 บริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จ ากัด ได้ เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยนเป็ น 4,000,000 บาท โดยออกหุ้น ใหม่ จ านวน 200,000 หุ้น เสนอขายให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนในราคาที่ ต ราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท และเมื่ อวัน ที่ 14 ธันวาคม 2558 บริ ษั ท บี แอลเอ
อิ น ชัว รั น ส์ โบรกเกอร์ จ ากัด ได้ เ พิ่ ม ทุน จดทะเบี ย น จ านวน 20,000,000 บาท โดยออกหุ้น ใหม่ จ านวน
2,400,000 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ-นามสกุล
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
นางกัลยา ม้ ามณี
นายประสิทธิ์ บุญเจริ ญ
นางสมใจ สุทธิศกั ดิโ์ สภากุล

จานวนหุ้น
2,376,000
12,000
11,988
12

ร้ อยละ
99.00
0.50
0.50
0.00

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
การดาเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้ มีความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่อย่างมีนยั สาคัญ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการ
ภายใต้ พ ระราชบัญ ญั ติป ระกัน ชี วิต พ.ศ. 2535 ซึ่ง แก้ ไขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติป ระกันชี วิต
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ปั จจุบนั บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจหลัก คือ การประกัน
ชีวิต การประกันชีวิตเป็ นวิธีการที่บคุ คลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้ องประสบกับภัยเหล่านัน้ จะได้ รับเงินตามเงื่อนไข
ข้ อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัย
หรื อผู้รับผลประโยชน์
ในอดีตบริ ษัทเริ่ ม ประกอบธุรกิจ ประกันชีวิตโดยเน้ นกรมธรรม์ ประกันชีวิตสามัญ ประเภทคุ้ม ครอง
ตลอดชี วิต ปั จ จุบันบริ ษั ทได้ ทาการพัฒ นารู ปแบบผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ลูกค้ าสูงสุด โดยหลักแล้ วการทาประกันชีวิตจะให้ ผลประโยชน์กบั ผู้เอาประกันภัยในสอง
รู ปแบบหลัก คือ ผลประโยชน์ ทางด้ านความคุ้ม ครองชี วิต และผลประโยชน์ ทางด้ านการออมทรัพ ย์ ผู้เอา
ประกันภัยได้ รับประโยชน์ทางด้ านความคุ้มครองชีวิต โดยบริ ษัทจะชาระเงินค่าความคุ้มครองชีวิตให้ กับผู้รับ
ประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สาหรับประโยชน์ทางด้ านการออมทรัพย์ ผู้เอาประกันภัยจะได้ รับเงิน
ผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาประกันภัย
2.1.1 ประเภทการประกันชีวิต
ปั จจุบนั บริษัทมีแบบประกันชีวิตที่สามารถเสนอให้ กบั ลูกค้ ามากกว่า 70 แบบ แบ่งตามประเภท
การประกันชีวิตได้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1.1.1 ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)
เป็ นการประกันชีวิตรายบุคคลที่จานวนเงินเอาประกันภัยขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการชาระ
เบี ้ยของแต่ละบุคคล ความคุ้มครองและระยะเวลาในการชาระเบี ้ยประกันภัยขึ ้นอยู่กบั แบบของการประกันชีวิต
แต่ละแบบ เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรื อจนผู้ทาประกันภัยมีอายุครบตามเงื่อนไขที่สญ
ั ญากาหนดไว้ โดยอาจมี
งวดการช าระเบีย้ ประกันภัยภัย ภัยเป็ นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือนหรื อรายเดือน การทาประกันชีวิต
ประเภทนีผ้ ้ เู อาประกันภัยจะได้ รับผลประโยชน์หลักคือความคุ้ม ครองชีวิตและการออมทรัพย์ โดยประกันชีวิต
สามัญ แบบต่างๆ จะมีสดั ส่วนผลประโยชน์ของความคุ้มครองและการออมทรัพย์ต่างกันออกไป ประกันชีวิต
สามัญมีลกั ษณะแบบประกันดังนี ้
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(1) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชี วิตที่ กาหนดเงื่ อนไข
การจ่ า ยเงิ น เอาประกัน ภั ย ให้ กับ ผู้รับ ผลประโยชน์ เมื่ อ ผู้ เอาประกัน ภัย เสี ย ชี วิ ต หรื อ
จ่ายเงินเอาประกัน ภัยให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย ในกรณี ที่ ผ้ ูเอาประกันภัย มีชีวิตอยู่ในวันที่
กรมธรรม์ ค รบก าหนดสัญ ญา ซึ่ง โดยทั่ว ไปจะก าหนดวัน ครบอายุสัญ ญาเมื่ อ ผู้เอา
ประกันภัยมีอายุครบ 90 หรื อ 99 ปี และเป็ นแบบประกันชี วิตสามัญที่เน้ นผลประโยชน์
ด้ านความคุ้ม ครองชีวิตและได้ รับความนิยมมากประเภทหนึ่ง โดยวิธีในการช าระเบีย้
ประกัน ภั ย อาจเป็ นการช าระเบี ย้ ประกั น ภั ย ตลอดอายุ ข องสัญ ญา หรื อ อาจจะลด
ระยะเวลาชาระเบี ้ยประกันภัยลง เพื่อให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า เช่น ชาระ
เบี ้ยประกันภัย 15 ปี หรื อ 20 ปี เป็ นต้ น
(2) แบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กาหนดเงื่อนไข
การจ่ า ยเงิ น เอาประกัน ภั ย ให้ แ ก่ ผ้ ูรับ ประโยชน์ เมื่ อ ผู้ท าประกัน ภั ย เสี ย ชี วิ ต ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั่วไปมีระยะเวลาคุ้มครอง หรื ออายุ
กรมธรรม์ 5 ปี ถึง 15 ปี แบบประกันลักษณะนี ้มีจดุ เด่นที่อตั ราเบี ้ยประกันภัยต่า
(3) แบบสะสมทรั พ ย์ (Endowment Insurance) หมายถึ ง แบบประกั น ชี วิ ต ที่ ก าหนด
เงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในกรมธรรม์ หรื อจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ กับผู้ เอาประกันภัย เมื่ อ
ผู้เอาประกัน ภัย มี ชี วิต อยู่จ นครบสัญ ญาประกัน ภัย ซึ่ง อาจมี ท างเลื อ กการช าระเบี ย้
ประกันภัยหลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลา
ของกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย แบบประกัน ชี วิ ต นี จ้ ึง เป็ นแบบที่ เน้ น ผลประโยชน์ ด้ านการ
ออมทรัพย์
(4) แบบบานาญ (Pension) การประกันชีวิตแบบเงินได้ ประจา เหมาะสาหรับผู้ที่คาดว่าจะ
มีอายุยืนยาว เป็ นการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจาก
การสูญเสียรายได้ เมื่อมีอายุมากขึ ้นหรื อเมื่อพ้ นวัยทางาน บริ ษัทประกันชีวิต จะจ่ายเงิน
จานวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่าเสมอให้ แก่ ผ้ ูเอาประกันภัย ทุกเดือนหรื อทุกปี นับแต่ผ้ เู อา
ประกัน ภั ย เกษี ย ณอายุ หรื อ มี อ ายุค รบ 55 ปี หรื อ 60 ปี เป็ นต้ น แล้ ว แต่เงื่ อ นไขใน
กรมธรรม์ประกัน ภัยที่กาหนดไว้ สาหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึ ้นอยู่กับความต้ องการ
ของผู้เอาประกันภัยที่จะเลือกซื ้อ
(5) สั ญ ญาเพิ่ ม เติ ม (Rider) เป็ นสัญ ญาที่ บ ริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ท าให้ กับ ผู้ ที่ มี ก รมธรรม์
ประกันภัยกับบริ ษัท เพื่อให้ ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลักที่ ผ้ เู อาประกันภัยได้
ทากับบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทมีสัญญาเพิ่มเติมให้ ผู้เอาประกันภัยเลือก 2 ประเภทหลักๆ คือ
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สั ญ ญ าเพิ่ ม เติ ม อุ บั ติ เ หตุ (Personal Accident; PA) และสั ญ ญ าเพิ่ ม เติ ม สุ ข ภาพ
ซึง่ สัญญาเพิ่มเติมอุบตั เิ หตุให้ ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจาก
อุ บั ติ เ หตุ และสั ญ ญ าเพิ่ มเติ ม สุ ข ภ าพ ให้ ความคุ้ มครองเกี่ ยวกั บ การชดเชย
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเกิดจากการเจ็บป่ วยหรื อจากอุบตั เิ หตุ
2.1.1.2 การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)
ประกันชีวิตกลุม่ เป็ นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึง่ จะมีผ้ เู อาประกันภัยร่วมกันตังแต่
้
5 คนขึน้ ไป ส่วนมากจะเป็ นกลุ่ม ของพนัก งานบริ ษั ท ซึ่งเป็ นสวัสดิการที่ บ ริ ษั ท ห้ างร้ าน และองค์ กรต่างๆ
ทังภาครั
้
ฐบาล และเอกชนจัดให้ กับลูกจ้ างหรื อสมาชิก โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่ม
ทังหมดด้
้
วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็ น อายุ เพศ หน้ าที่การงาน หรื อจานวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคานวณ
ออกมาเป็ นอัตราเบี ้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้ กบั บุคคลทุกคนในกลุม่ นัน้ และเนื่องจากประกันชีวิต
กลุ่มมีค่าใช้ จ่ายในการรับประกัน ภัยหลายๆ อย่างต่าลง จึงเป็ นผลดีและมีส่วนทาให้ เบี ้ยประกันภัย รวมโดย
ส่วนใหญ่ต่ากว่าการประกันชีวิตรายบุคคล โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุม่ จะเป็ นสัญญาปี ต่อปี ซึ่งต้ องเก็บ
เบี ้ยประกันภัย ยกเว้ นกรมธรรม์ที่ออกแบบพิเศษซึ่งอาจชาระเบี ้ยประกันภัยเพียงครัง้ เดียวตลอดระยะเวลา
คุ้มครองก็ได้
2.1.1.3 แบบคุ้มครองสินเชื่อ
หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ค้ มุ ครองการเสียชีวิต หรื อ คุ้มครองการเสี ยชีวิตและทุพพล
ภาพถาวรสิ ้นเชิงภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ด้ วยจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็ นรายงวด
สัดส่ วนผลผลิตแยกตามปี ที่ชาระเบีย้ ประกันภัยและผลิตภัณฑ์
สัดส่วนผลผลิตรายใหม่ หรื อ เบี ้ยประกันภัยรับปี แรก ของบริ ษัท ประจ าปี 2556 - 2558 แบ่งตาม
ประเภทการประกันชีวิตได้ ดงั ต่อไปนี ้
ประเภทการประกันชีวติ
สามัญ - ชาระเบี ้ยครัง้ เดียว
สามัญ
ตลอดชีพ
ชัว่ ระยะเวลา
สะสมทรัพย์
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันกลุม่
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้

ปี 2556
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้อยละ)
1,881.85
17.86
6,534.10
62.02
579.48
5.50
42.41
0.40
5,686.54
53.98
225.67
2.14
2,118.74
20.11
10,534.69
100.00

ปี 2557
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้อยละ)
12,044.67
63.17
4,716.78
24.74
679.95
3.57
34.36
0.18
3,793.69
19.90
208.78
1.09
2,307.07
12.10
19,068.52
100.00

หมายเหตุ: เบี ้ยประกันภัยรับปี แรก หักเบี ้ยประกันภัยส่งคืนให้ กบั ผู้เอาประกันที่ยกเลิกกรมธรรม์
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ปี 2558
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้อยละ)
2,637.96
19.36
8,730.61
64.07
642.99
4.72
36.82
0.27
7,840.13
57.53
210.67
1.55
2,258.62
16.57
13,627.20
100.00

 ปี 2556 เบี ้ยประกันภัยรับปี แรกของบริษัททุกประเภท มีจานวนทังสิ
้ ้น 10,534.69 ล้ านบาท เติบโต
เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 20.16 ปี 2557 มี จ านวนทัง้ สิ น้ 19,068.52 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 81.01 และ
ปี 2558 มีจานวนทัง้ สิน้ 13,627.20 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 28.54 โดยผลผลิตในแต่ละประเภท
การประกันชีวิต เป็ นดังนี ้
ผลผลิ ต ประเภทสามัญ ซึ่ ง เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลัก ของบริ ษั ท ปี 2556 มี เบี ย้ ประกัน ภั ย รั บ ปี แรก
6,534.10 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 62.02 ของผลผลิ ต ทุก ประเภท และมี อัต ราการเจริ ญ เติบ โต
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 41.18 สาหรับปี 2557 มีเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก 4,716.78 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ
24.74 ของผลผลิตทุกประเภท ลดลงร้ อยละ 27.81 และปี 2558 มีเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก 8,730.61 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 64.07 ของผลผลิตทุกประเภท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 85.10
เบี ้ยประกันภัยรับปี แรกของแบบประกันชีวิตตลอดชีพในปี 2556 มีจานวนทังสิ
้ ้น 579.48 ล้ านบาท
ลดลงจากปี ก่อน ร้ อยละ 12.34 สาหรับปี 2557 มีจานวนทัง้ สิ ้น 679.95 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ
17.34 และปี 2558 มีจานวนทังสิ
้ ้น 642.99 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร้ อยละ 5.44
ระหว่างผลผลิตของแบบประกันชีวิตต่างๆ ในประกันชีวิตประเภทสามัญนัน้ การประกัน ชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์มีอตั ราเติบโตสูงที่สุด และมีสดั ส่วนสูงสุด โดยในปี 2556 มีเบี ้ยประกันภัยภัยภัยปี แรก 5,686.54
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 53.98 ของเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกรวม เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 54.19 สาหรับปี 2557 มี เบี ้ย
ประกัน ภัย ปี แรก 3,793.69 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.90 ของเบีย้ ประกัน ภัย รั บปี แรกรวม ลดลงร้ อยละ
33.29 และปี 2558 มีเบี ้ยประกันภัยปี แรกสูงถึง 7,840.13 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 57.53 ของเบี ้ยประกันภัย
รับปี แรกรวม เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 106.66
ส าหรั บ สัญ ญาเพิ่ ม เติม ปี 2556 มี จ านวนเบี ย้ ประกันภัย รับปี แรก 225.67 ล้ านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อน ร้ อยละ 15.71 ปี 2557 มี จานวนเบีย้ ประกันภัย รับปี แรก 208.78 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร้ อยละ
7.48 และปี 2558 มีจานวนเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก 210.67 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 0.91
ประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2556 มีสดั ส่วนในผลผลิตรวมทังสิ
้ ้นร้ อยละ 20.11 ด้ วยเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก
รวม 2,118.74 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 23.63 สาหรับปี 2557 มีสดั ส่วนในผลผลิตรวมทังสิ
้ ้น
ร้ อยละ 12.10 ด้ วยเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกรวม 2,307.07 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 8.89 และ
ปี 2558 มี สัด ส่วนในผลผลิ ตรวมทัง้ สิ น้ ร้ อยละ 16.57 ด้ วยเบี ย้ ประกัน ภัย รับ ปี แรกรวม 2,258.62 ล้ านบาท
ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 2.10
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 สัดส่วนเบี ้ยประกันภัย รับปี ต่อไป และเบี ้ยประกันภัย รับรวมของบริ ษัท ประจาปี 2556 - ปี 2558
แบ่งตามประเภทการประกันชีวิต ได้ ดงั นี ้
เบีย้ ประกันภัยรับปี ต่ อไปและเบีย้ ประกันภัยรับรวม
ปี 2556
ประเภท
การประกันชีวิต
เบี ้ยชาระครัง้ เดียว-สามัญ

สามัญ
ตลอดชีพ
ชัว่ ระยะเวลา
สะสมทรัพย์
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันกลุม่
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้

เบีย้ ประกันภัย
รับปี ต่ อไป
จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้อยละ)
27,738.24
97.18
2,402.57
8.42
25.33
0.09
23,597.43
82.67
1,712.92
6.00
806.25
2.82
28,544.50
100.00

ปี 2557

เบีย้ ประกันภัย
รวม
จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้อยละ)
1,881.85
4.82
34,272.34
87.70
2,982.05
7.63
67.74
0.17
29,283.97
74.93
1,938.58
4.96
2,924.99
7.48
39,079.19 100.00

เบีย้ ประกันภัย
รับปี ต่ อไป
จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้อยละ)
31,871.09 97.34
2,594.25
7.92
36.19
0.11
27,469.65 83.90
1,771.00
5.41
870.52
2.66
32,741.61 100.00

เบีย้ ประกันภัย
รวม
จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้อยละ)
12,044.67
23.25
36,587.87
70.62
3,274.20
6.32
70.55
0.14
31,263.34
60.34
1,979.78
3.82
3,177.59
6.13
51,810.13 100.00

ปี 2558
ประเภท
การประกันชีวิต
เบี ้ยชาระครัง้ เดียว-สามัญ

สามัญ
ตลอดชีพ
ชัว่ ระยะเวลา
สะสมทรัพย์
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันกลุม่
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้

เบีย้ ประกันภัย
รับปี ต่ อไป
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้อยละ)
30,342.50
97.21
2,969.66
9.51
45.90
0.15
25,528.22
81.79
1,798.72
5.76
870.52
2.79
31,213.02
100.00

เบีย้ ประกันภัย
รวม
จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้อยละ)
2,637.96
5.88
39,073.11
87.14
3,612.65
8.06
82.72
0.18
33,368.35
74.42
2,009.39
4.48
3,129.14
6.98
44,840.22
100.00

หมายเหตุ: เบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไปและเบี ้ยประกันภัยรับรวม หักเบี ้ยประกันภัยส่งคืนให้ กบั ผู้เอาประกันภัยที่ยกเลิกกรมธรรม์
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ส าหรั บ เบี ย้ ประกัน ภัย รั บ ปี ต่อ ไปและเบี ย้ ประกัน ภัย รั บ รวมของบริ ษั ท ในปี 2556 บริ ษั ท มี เบี ย้
ประกันภัยรับปี ต่อไปทังสิ
้ ้น 28,544.50 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 10.33 และเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังสิ
้ ้น
39,079.19 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.81
สาหรับในปี 2557 บริษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไปทังสิ
้ ้น 32,741.61 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึ ้น ร้ อย
ละ 14.70 และเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังสิ
้ ้น 51,810.13 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.58
สาหรับในปี 2558 บริ ษัทมี เบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไปทัง้ สิ ้น 31,213.02 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน
ร้ อยละ 4.67 และเบี ้ยประกันภัยรับรวม ทังสิ
้ ้น 44,840.22 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 13.45 โดยสามารถพิจารณา
แยกตามประเภทการประกันชีวิตได้ ดงั นี ้
ผลผลิ ต ประเภทสามัญ ในปี 2556 มี เบี ย้ ประกันภัย ปี ต่อไปทัง้ สิ น้ 27,738.24 ล้ านบาท เติบ โต
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 10.34 และมีอตั ราความคงอยูข่ องกรมธรรม์ (Persistency rate) สูงถึงร้ อยละ 93 ซึ่ง
เป็ นอัตราที่สงู กว่าอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์โดยรวมของอุตสาหกรรมที่ ร้ อยละ 88 ในปี เดียวกัน สาหรับ
ในปี 2557 มีเบี ้ยปี ต่อไปทังสิ
้ ้น 31,871.09 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 14.90 และมีอตั ราคงอยู่
ของกรมธรรม์ร้อยละ 93 ซึ่งเป็ นอัตราที่สงู กว่าอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์1 โดยรวมของอุตสาหกรรมที่ ร้ อย
ละ 87 ในปี 2558 มี เบีย้ ปี ต่อไปทัง้ สิน้ 30,342.50 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 4.80 และมีอัตราคงอยู่
ของกรมธรรม์ ร้ อยละ 83 ซึ่งเป็ นอัตราที่ต่ากว่าอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ โดยรวมของอุตสาหกรรมที่
ร้ อยละ 84 สาหรับเบี ้ยประกันภัยรับรวมในปี 2556 มีจานวนทังสิ
้ ้น 34,272.34 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.13
ในปี 2557 มี จ านวนทั ง้ สิ น้ 36,587.87 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 6.76 และในปี 2558 มี จ านวนทั ง้ สิ น้
39,073.11 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.79
ประกันชี วิตกลุ่ม ในปี 2556 มีเบีย้ ประกันภัย รับปี ต่อไป 806.25 ล้ านบาท เติบโตเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ
9.97 และมี เ บี ย้ รั บ รวม 2,924.99 ล้ านบาท ขยายตัว จากปี ก่ อ น ร้ อยละ 19.54 ส าหรั บ ในปี 2557 มี เบี ย้
ประกันภัยรับปี ต่อไป 870.52 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 7.97 และมีเบี ้ยประกันภัยรับรวม 3,177.59 ล้ าน
บาท ขยายตัวจากปี ก่อน ร้ อยละ 8.64 และสาหรับในปี 2558 มี เบีย้ ประกันภัยรับปี ต่อไป 870.52 ล้ านบาท
คงที่จากปี ก่อน และมีเบี ้ยประกันภัยรับรวม 3,129.14 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร้ อยละ 1.52

1

อัตราความคงอยูข่ องกรมธรรม์ (Persistency rate) คานวณจากเบี ้ยประกันภัยภัยรับปี ต่อของปี ปั จจุบนั หารด้ วยเบี ้ยรับรวมของปี ก่อนหน้ าหักด้ วย
เบี ้ยประกันภัยภัยรับครัง้ เดียวของปี ก่อนหน้ า
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทมีบทบาทในการเป็ นผู้ร่วมสร้ างความมัน่ คงทางการเงินให้ กบั ประชาชน ตามแนวคิดการให้ บริการ
วางแผนการเงินรอบด้ านอย่างต่อเนื่อง ด้ วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของบริษัทและพันธมิตร ดังนี ้
(1) กลยุทธ์ การแข่ งขัน
 ด้ านผลิตภัณฑ์
ให้ บริการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การวางแผนการเงินและการปกป้องคุณค่าชีวิต ที่แตกต่างจาก
ที่อื่นๆ ทังการเสริ
้
มสร้ างฐานะและการสร้ างหลักประกัน เหมาะสมกับวิถีชีวิตและภาระความรับผิดชอบของแต่
ละคนในทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในการสร้ างหลักประกัน และปกป้องคุณค่าชีวิต เพื่อให้ เกิดความสุข
จากความพร้ อม สามารถเสริ มสร้ างฐานะโดยไม่ต้องกังวลกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นโดยไม่คาดคิด นอกจากนี ้ ยังมี
ผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อการเตรี ยมความพร้ อมในการเกษี ยณ และผลิตภัณ ฑ์ เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมในการดูแลค่า
รักษาพยาบาลด้ านสุขภาพ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวโน้ มของการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ ้น ครอบครัวมี
ขนาดเล็กลง การใช้ ชีวิตอิสระและพึง่ พาตัวเองมากยิ่งขึ ้น
 ด้ านบริการ
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับปริ ม าณลูกค้ า คู่ค้า และช่องทางการจัดจาหน่ายที่ มีเพิ่ม มากขึน้ ให้ มี
ปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อการให้ บริการ โดย
1. พัฒ นาและเพิ่ ม จ านวนผู้แ นะน าการลงทุน โดยความร่ วมมื อ จากพัน ธมิ ต ร คื อ บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนบัวหลวง จากัด และบริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ส่งเสริ ม ซึ่งมีการจัด
อบรมหลักสูตรภายในองค์กร โดยวิทยากรของบริษัทและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อให้ ตวั แทนได้ รับความรู้
และสามารถสอบรับใบอนุญ าต รวมถึงคุณ วุฒิ ต่างๆ ได้ แก่ ใบอนุญ าตผู้แนะนาการลงทุนด้ านหลักทรัพ ย์
(Securities Investment Consultant) เพื่ อ ขึ น้ ทะเบี ย นผู้ แนะน าการลงทุ น ด้ า นหลัก ทรั พ ย์ จ ากส านัก งาน
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คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตตัวแทนประกัน
วินาศภัย และคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จากสมาคมนักวางแผน
การเงินไทย โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีทีมงานที่ได้ รับใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุนด้ านหลักทรัพย์แล้ วเกือบ 1,000
คน
2. ส่งเสริ มตัวแทนประกันชีวิตให้ เป็ นมื ออาชีพในด้ านการทางานและบริ การลูกค้ า โดยได้ รับ
การยอมรับในมาตรฐานระดับประเทศและระหว่างประเทศ ในคุณวุฒิตา่ งๆ คือ TNQA, IQA และ MDRT
3. พัฒ นาที มงานของคู่ค้าเพื่ อให้ มีความรู้ ความสามารถในการอธิ บายผลิตภัณ ฑ์ ที่ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ตามกฎเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย และ
กฎหมายอื่นๆ เพื่อให้ ประชานได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื ้อผลิตภัณฑ์
 ด้ านความร่ วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
ในปี ที่ ผ่านมาบริ ษั ทได้ ร่วมกับธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน) ในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
เพื่อการเตรี ยมความพร้ อมด้ านการดูแลสุขภาพให้ กับกลุ่มลูกค้ าของธนาคาร ด้ วยแผนประกันสุขภาพที่ให้
ความคุ้ม ครองค่ารั ก ษาพยาบาลส าหรั บ ผู้ป่ วยใน (IPD) ผู้ป่ วยนอก (OPD) และการชดเชยรายได้ รายวัน
เจาะตลาดกลุ่มวัยทางาน ด้ วยเบี ้ยประกันภัยที่สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย และไม่ต้องตรวจสุขภาพ นาเสนอผ่าน
สาขาและสานักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพที่มีอยู่ทวั่ ประเทศกว่า 1,200 แห่ง ทังในกลุ
้
่มลูกค้ าเงินฝากและกลุ่ม
สินเชื่อ
ส าหรั บ ความร่ ว มมื อ กับ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน รวมบัวหลวง จ ากัด และบริ ษั ท
กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) เน้ นการคัดสรรและนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ ช่วยตอบโจทย์ด้านการวางแผน
การเงินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินในปั จจุบนั ทังกองทุ
้
นรวม กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล และแผนประกันวินาศภัย เพื่อตอบโจทย์ด้านการสร้ างฐานะและการปกป้องทรัพย์สิน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ขยายพันธมิตรเพื่ อการพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์ โดยการร่ วมมื อกับบริ ษัท
รับประกันภัยต่อทังในและต่
้
างประเทศที่มีประสบการณ์สงู เพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับ
ลูกค้ าเฉพาะกลุม่ ด้ วย
 ด้ านช่ องทางการขายใหม่
ในปี 2558 บริ ษัทได้ ขยายช่องทาง Media Direct ร่ วมกับบริ ษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากั ด
(มหาชน) ออกผลิตภัณฑ์สูงวัยเบิกได้ ซึ่งให้ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในช่วงกลางปี สาหรับ
สินค้ าผู้สงู วัยในปลายไตรมาส 3 ที่ผ่านมา วงการธุรกิจประกันชีวิตมีการชะลอการขายผลิตภัณฑ์ของผู้สงู อายุ
เพื่อรอข้ อสรุ ปที่ชดั เจนเกี่ยวกับระเบียบการขายจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
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 ด้ านการสื่อสารการตลาดและกิจกรรมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
บริ ษัทมี การสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร เพื่อเสริ มสร้ างจุดยืนเชิงกลยุทธ์ ผ่านวิสยั ทัศน์
และพันธกิจของบริ ษัท ในการเป็ นผู้นาด้ านการวางแผนการเงิน สร้ า งการรับรู้ และจดจาในบริ ษัท เพื่ อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ และคุ้นเคยกับบริ ษัทผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ การใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มจานวนตัวแทน
และที ม ที่ ป รึ กษาการเงิน รวมถึงการทากิ จ กรรมเพื่ อสังคม (CSR) เพื่ อสร้ างความสุข ความน่าเชื่อถื อและ
ไว้ วางใจในบริษัทและตัวแทน
บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า สนับสนุนการให้ ความรู้เรื่ อง
การวางแผนการเงิ น การมอบความสุขให้ ลูกค้ าผ่านกิ จ กรรม BLA Happy Life Club ซึ่ง เป็ นการมอบสิท ธิ
ประโยชน์ให้ กบั ลูกค้ าและครอบครัวเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
(2) การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
โครงสร้ างเบีย้ ประกันภัยรั บ จาแนกตามช่ องทางจาหน่ าย ปี 2556
ช่องทางการจาหน่าย
ตัวแทน
ธนาคาร
อื่น ๆ
ผลผลิตรวมทังสิ
้ ้น

*เบี ้ยปี แรก
เบี ้ยรับปี ต่อไป
จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
1,986.34
18.86 11,248.55
39.41
8,269.63
78.50 16,416.72
57.51
278.72
2.65
879.23
3.08
10,534.69 100.00 28,544.50 100.00

เบี ้ยรวม
จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
13,234.89
33.87
24,686.34
63.17
1,157.95
2.96
39,079.19 100.00

โครงสร้ างเบีย้ ประกันภัยรั บ จาแนกตามช่ องทางจาหน่ าย ปี 2557
ช่องทางการจาหน่าย
ตัวแทน
ธนาคาร
อื่น ๆ
ผลผลิตรวมทังสิ
้ ้น

*เบี ้ยปี แรก
เบี ้ยรับปี ต่อไป
จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,081.43
10.92 11,786.63
36.00
16,665.49
87.40 20,008.77
61.11
321.60
1.69
946.20
2.89
19,068.52 100.00 32,741.61 100.00
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เบี ้ยรวม
จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
13,868.06
26.77
36,674.26
70.79
1,267.80
2.45
51,810.13 100.00

โครงสร้ างเบีย้ ประกันภัยรั บ จาแนกตามช่ องทางจาหน่ าย ปี 2558
ช่องทางการจาหน่าย
ตัวแทน
ธนาคาร
อื่น ๆ
ผลผลิตรวมทังสิ
้ ้น

*เบี ้ยปี แรก
เบี ้ยรับปี ต่อไป
จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,487.95
18.26 11,803.16
37.81
10,808.63
79.32 18,455.53
59.13
330.63
2.43
954.33
3.06
13,627.20 100.00 31,213.02 100.00

เบี ้ยรวม
จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
14,291.10
31.87
29,264.16
65.26
1,284.96
2.87
44,840.22 100.00

หมายเหตุ : *เบี ้ยประกันภัยรับปี แรกรวมเบี ้ยประกันภัยแบบชาระครัง้ เดียว

เบี ้ยประกันภัยรับรวมของบริ ษัทแยกตามช่องทางจาหน่ายในปี 2558 ประกอบด้ วยช่องทาง
จ าหน่ายหลัก 3 ช่องทาง ตามกลุ่ม ลูกค้ าเป้ าหมาย โดยมี เบี ย้ ประกันภัย รั บรวมจากช่องทางธนาคารเป็ น
ช่องทางหลักที่ร้อยละ 65.26 รองลงมาคือ ช่องทางตัวแทนอยู่ที่ร้อยละ 31.87 และช่องทางอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ
2.87 โดยบริษัทมีนโยบายด้ านช่องทางจาหน่ายที่สาคัญ ดังนี ้
 ด้ านช่ องทางจาหน่ ายผ่ านตัวแทน
ภาพรวมธุรกิจ : เบี ้ยประกันภัยรับรวม และเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกรวมเบี ้ยประกันภัยแบบ
ชาระครัง้ เดียวจากช่องทางจาหน่ายผ่านตัวแทน ปี 2558
เบี ้ยปี แรก
เบี ้ยรับรวม
รวมเบี ้ยชาระครัง้ เดียว
บริษัท
จานวน ส่วนแบ่ง
จานวน
ส่วนแบ่ง
%+/%+/(ล้ านบาท) ตลาด
(ล้ านบาท)
ตลาด
1. เอไอเอ
110,058 40.06 4.27
20,709
34.14 2.30
2. ไทยประกันชีวิต
56,323 20.50 5.87
12,188
20.09 13.14
3. เมืองไทยประกันชีวิต
21,750
7.92 11.72
7,859
12.96 20.25
4. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
21,054
7.66 15.25
5,572
9.19 11.59
5. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
14,368
5.23 1.08
1,879
3.10 -6.01
6. กรุงเทพประกันชีวิต
14,291
5.20 3.05
2,488
4.10 19.53
7.ไทยสมุทรประกันชีวิต
12,146
4.42 -5.26
2,099
3.46 -18.48
ธุรกิจ
274,717 100.00 5.67
60,655 100.00 8.28
หมายเหตุ : ข้ อมูลจากสมาคมประกันชีวติ ไทย เรี ยงอันดับตามเบี ้ยรับรวม
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ในปี 2558 บริ ษัทยังคงรักษาเบี ้ยประกันภัยรับรวมได้ ในอันดับที่ 6 โดยมีอตั ราเติบโตต่ากว่า
ธุรกิจเล็กน้ อย สาเหตุจากอัตราการเติบโตของเบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อที่เพิ่มสูงขึ ้นเพียงเล็กน้ อย ซึ่งเป็ นผลจาก
การปรับเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์ระยะสันในปี
้
2557 ที่ผ่านมา สาหรับเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกมีอตั ราเติบโตที่ดี
ถึงร้ อยละ 19.53 สูงกว่าอุตสาหกรรมที่เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 8.28 จากการขยายตลาดด้ วยผลิตภัณฑ์บานาญ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ ายแรง ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีกาไรดี โอกาสทางการตลาดจากอัตรา
ความเจ็บป่ วยของประชากรที่เพิ่มขึ ้น และความต้ องการแบ่งเบาภาระด้ านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู วัย ทังนี
้ ้ ผลิตภัณฑ์ระยะสันจะวางขายเป็
้
นช่วงเพื่อการรักษาฐานตลาดและ
คูค่ ้ าเท่านัน้ โดยกลยุทธ์หลักของบริ ษัทยังคงเป็ นการให้ บริ การและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การวางแผนการเงิน
และการปกป้องคุณค่าชีวิตที่แตกต่างจากที่อื่นๆ ทังการเสริ
้
มสร้ างฐานะและการสร้ างหลักประกัน ที่เหมาะสม
กับวิถีชีวิตและภาระความรับผิดชอบของแต่ละคน
ในด้ านของทีม งาน บริ ษัทได้ เพิ่ม การลงทุนเพื่ อพัฒ นาและเพิ่ม จานวนผู้แนะนาการลงทุน
รองรับการให้ บริ การวางแผนการเงินของผู้บริ โภคที่มีความต้ องการเพิ่มมากขึน้ สามารถสอบรับใบอนุญาต
รวมถึงคุณ วุฒิ ต่างๆ ได้ แก่ ใบอนุญ าตตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญ าตตัวแทนประกันวินาศภัย โดยเฉพาะ
ใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุนด้ านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) เพื่อขึ ้นทะเบียนผู้แนะนา
การลงทุนด้ านหลักทรัพย์จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ บริษัท
ยังสนับสนุนการได้ รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จากสมาคมนัก
วางแผนการเงินไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ ในทุกด้ านด้ วย
ปั จ จุบัน บริ ษั ท มี ที ม ผู้แ นะน าการลงทุน ด้ า นหลัก ทรั พ ย์ ที่ ได้ รับ ใบอนุญ าตจากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกือบ 1,000 คน
 ด้ านช่ องทางจาหน่ ายผ่ านธนาคาร
ภาพรวมธุรกิจ : เบี ้ยประกันภัยรับรวม และเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกรวมเบี ้ยประกันภัยแบบ
ชาระครัง้ เดียวจากช่องทางจาหน่ายผ่านธนาคาร ปี 2558
เบี ้ยปี แรกรวม
เบี ้ยรับรวม
เบี ้ยชาระครัง้ เดียว
บริษัท
จานวน ส่วนแบ่ง
จานวน ส่วนแบ่ง
%+/%+/(ล้ านบาท) ตลาด
(ล้ านบาท) ตลาด
1. เมืองไทยประกันชีวิต
62,555 27.37 18.19
28,823
29.60
4.08
2. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
46,768 20.46 11.43
16,634
17.08 -1.65
3. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
32,002 14.00 10.27
11,317
11.62 -13.21
4. กรุงเทพประกันชีวิต
29,264 12.80 -20.21
10,809
11.10 -35.14
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บริษัท
5. พรูเด็นเชียลประกันชีวิต
6. ไทยประกันชีวิต
7.เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต
ธุรกิจ

เบี ้ยรับรวม
จานวน ส่วนแบ่ง
(ล้ านบาท) ตลาด
14,650
6.41
11,378
4.98
11,037
4.83
228,550 100.00

%+/-3.14
24.59
34.97
8.39

เบี ้ยปี แรกรวม
เบี ้ยชาระครัง้ เดียว
จานวน ส่วนแบ่ง
(ล้ านบาท) ตลาด
7,556
7.76
5,244
5.38
4,864
4.99
97,390 100.00

%+/-6.34
33.37
44.53
-2.89

หมายเหตุ : ข้ อมูลจากสมาคมประกันชีวติ ไทย เรี ยงอันดับตามเบี ้ยรับรวม

ในปี 2558 บริ ษั ท มี เบี ย้ ประกัน ภัย รับ รวมอยู่ในอัน ดับ ที่ 4 ลดลง 1 อัน ดับ จากปี ก่อ นหน้ า
จากการปรับ Product Mix เน้ นเพิ่ม การขายผลิตภัณ ฑ์ ระยะยาวที่มี กาไร และลดการขายผลิตภัณ ฑ์ สะสม
ทรัพย์ชาระเบี ้ยประกันภัยแบบครัง้ เดียวลงจานวนมาก ส่งผลให้ เบี ้ยประกันภัยรับปี แรกรวมเบี ้ยประกันภัย
แบบชาระครัง้ เดียวมีอตั ราเติบโตลดลงจากปี 2557 และต่ากว่าธุรกิจมาก สาหรับ ผลิตภัณฑ์ประเภทคุ้มครอง
สิ น เชื่ อ มี เบี ย้ ประกัน ภัย รับ อยู่ในอัน ดับ ที่ 7 เช่น เดี ย วกับ ปี ที่ ผ่านมา โดยมี อัต ราเติบ โตลดลงร้ อยละ 4.52
เนื่องจากลูกค้ าสามารถซื ้อประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน (MRTA) ที่เป็ นราคามาตรฐานตามที่
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กาหนด ซึ่งมีอตั ราถูกกว่าเบี ้ย
ประกันภัยแบบคุ้มครองสินเชื่อทัว่ ไป ทังนี
้ ้ บริ ษั ทอยู่ระหว่างดาเนินการ เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อนุมตั ิการขาย MRTA ผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ต เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ า และเป็ นการเพิ่มยอดเบี ้ยประกันภัยของแบบคุ้มครองสินเชื่อของบริษัทให้ มากยิ่งขึ ้น
สาหรับกลยุทธ์หลักยังคงเป็ นการประสานความร่วมมือในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ
กับธนาคารกรุงเทพ ในเรื่ องของแผนการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเสริมสร้ างความรู้ด้านการประกันชีวิต
และทักษะการขายใหม่ๆ ให้ กับบุคลากรของธนาคารเพื่อสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสม ครบถ้ วน
ตามรายละเอียดกรมธรรม์ ที่นาเสนอต่อลูกค้ า และถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ นายหน้ าประกันชีวิตที่ กฎหมาย
ก าหนดไว้ รวมถึ ง สนับ สนุน การให้ บ ริ ก ารลูก ค้ า และประสานงานภายในสาขาธนาคาร โดยการเพิ่ ม ที ม
เจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาการตลาดเข้ าดูแลอานวยความสะดวกในทุกสาขาธนาคารทัว่ ประเทศด้ วย
 ด้ านช่ องทางจาหน่ ายอื่น ๆ
บริ ษั ท มี น โยบายในการขยายตลาดผ่ า นช่ อ งทางขายตรง (Direct Marketing) มากขึ น้
โดยเฉพาะการขายตรงผ่านสื่อและ Online เพื่ อให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมการใช้ สื่อของกลุ่ม เป้าหมายใน
ปั จจุบนั ทัง้ Media และ Internet
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(3) กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษัทดาเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ การประกันชีวิตประเภทสามัญและประกันชีวิตกลุม่ โดยมี
ลักษณะของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ดังนี ้
 ประกันชีวิตประเภทสามัญ
เป็ นประกันชีวิตรายบุคคลสาหรับผู้มีรายได้ และผู้ที่ต้องการออมเงินทัว่ ไป เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อ
การคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ แก่ลูกค้ าที่ต้องการสร้ างหลักประกันเพื่อความมัน่ คงให้ กับชีวิตและ
ธุรกิจ โดยจัดจาหน่ายผ่านทังช่
้ องทางจาหน่ายผ่านตัวแทน ช่องทางจาหน่ายผ่านธนาคาร และช่องทางขายตรง
 ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม
เป็ นประกันชีวิตรายกลุ่มบุคคลสาหรับกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ โดย
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการขยายตลาดในกลุ่มลูกค้ าที่สามารถสร้ างผลกาไร มีความเสี่ยงต่อภาระค่าสินไหม
ต่า ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เพิ่มการให้ บริ ก ารรับบริ หารจัดการค่ารักษาพยาบาลให้ กับองค์กรที่ต้องการบริ หาร
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานของตนเองด้ วย
ด้ านการขยายตลาดสาหรับกลุ่มลูกค้ าสินเชื่อ บริษัทได้ มีการขยายตลาดความคุ้มครองภาระ
หนี ส้ ิ นดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง เช่น สิ นเชื่ อบ้ าน สิน เชื่ อธุ รกิ จ และบัต รเครดิต เป็ นต้ น โดยเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ที่
สามารถสร้ างผลกาไร และสร้ างความมัน่ คงให้ กบั บริษัทได้ ในระยะยาว
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2.2.2 ภาวะตลาดและการแข่ งขัน
(1) ภาพรวมธุรกิจ
ภาพรวมธุรกิจ : เบี ้ยประกันภัยรับรวม และเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก รวมเบี ้ยประกันภัยแบบชาระ
ครัง้ เดียว ปี 2558
เบี ้ยประกันภัยรับรวม
บริษัท
1. เอไอเอ
2. เมืองไทยประกันชีวิต
3. ไทยประกันชีวิต
4. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
5. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
6. กรุงเทพประกันชีวิต
7. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ธุรกิจ

จานวน ส่วนแบ่ง
%+/(ล้ านบาท) ตลาด
119,553 22.24
4.15
87,880 16.35 16.81
68,376 12.72
8.43
54,743 10.18 12.00
52,972
9.86
8.95
44,840
8.34 -13.45
28,852
5.37
7.02
537,509 100.00
6.68

เบี ้ยประกันภัยรับปี แรก
รวมเบี ้ยประกันภัยแบบชาระครัง้ เดียว
จานวน
ส่วนแบ่ง
%+/(ล้ านบาท)
ตลาด
26,172
15.27
-0.06
37,938
22.13
7.55
17,618
10.28
17.95
18,420
10.75
-5.42
17,508
10.21
-4.48
13,627
7.95 -28.54
6,353
3.71
5.05
171,420
100.00
0.44

หมายเหตุ : ข้ อมูลจากสมาคมประกันชีวติ ไทย เรี ยงอันดับตามเบี ้ยประกันภัยรับรวม

ภาพรวมธุ รกิ จ มี อัต ราเติบ โตเพิ่ ม ขึน้ เล็ ก น้ อยจากปี 2557 ที่ ร้อยละ 6.68 โดยการเติบ โตหลัก
มาจากเบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.88 ในขณะที่เบี ้ยประกันภัยรับปี แรก รวมเบี ้ยประกันภัยแบบ
ชาระครัง้ เดียวทรงตัว สาหรับบริ ษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับรวมลดลงมาอยู่ในอันดับที่ 6 จากปี ก่อนหน้ าที่อยู่ใน
อัน ดับ ที่ 4 จากการปรั บ Product Mix เน้ น ขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ระยะยาว และลดการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ช าระเบี ย้
ประกันภัยแบบครัง้ เดียวลงจานวนมากกว่าร้ อยละ 67.64 เพื่อสร้ างกาไรให้ มากขึ ้น
ช่องทางตัวแทนเป็ นช่องเดียวที่มีการขยายธุรกิจใหม่เพิ่มขึ ้น โดยมีอตั ราเติบโตของเบี ้ยประกันภัย
รับปี แรกรวมเบี ้ยประกันภัยแบบชาระครัง้ เดียวที่ร้อยละ 8.28 จากภาวะการแข่งขันทางด้ านผลิตภัณฑ์ที่ชดั เจน
เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย และการให้ บริ การที่ตอบโจทย์ลูกค้ าได้ มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะบริ ก ารด้ านการวางแผน
การเงิ น ที่ ห ลายบริ ษัทกาลัง ให้ ความสนใจพัฒ นาที ม ขายให้ มี ความรู้ ความสามารถ และได้ รับ ใบอนุญ าต
ผู้แนะนาการลงทุนกันอย่างต่อเนื่อง สาหรับช่องทางธนาคารยังคงเป็ นช่องทางหลักในการสร้ างธุรกิจใหม่ แต่มี
การขยายตัวลดลง เนื่องจากผลกระทบการขายผลิตภัณฑ์ สะสมทรัพย์ระยะสันซึ
้ ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักลดลง
ตามสถานการณ์การตลาดและภาวะการลงทุน
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ธุรกิจมีการเติบโตหลักจากการต่ออายุกรมธรรม์เดิมที่มีอยู่ ในขณะที่การขยายตัวของธุรกิจใหม่
ทรงตัวตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ที่ส่งผลต่อรายได้ การใช้ จ่าย และการ
ออมของประชาชนที่ต้องรัดกุมมากขึ ้น รวมถึงกฎเกณฑ์และนโยบายจากภาครัฐ ทังทางด้
้
านประกันชีวิตแบบ
คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน ประกันชีวิตเพื่อผู้สงู วัย ส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจ ในปี ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ ธุรกิจ
ยังมีแนวโน้ มการเติบโตเพิ่มได้ ดีจากการเพิ่มช่องทางการจัด จาหน่ายใหม่ที่เข้ าถึงผู้บริ โภคได้ ง่ายและสะดวก
รวดเร็ ว ทังการขายผ่
้
านอินเตอร์ เน็ตและสื่อ Media ต่าง ๆ สาหรับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่ นใหม่ ที่ใช้ สื่อในการหา
ค้ นหาข้ อมูลและการบริโภคสินค้ า
(2) ภาวะการแข่ งขันและกลยุทธ์
ธุรกิจมีการแข่งขันสูง โดยกลยุทธ์หลักเน้ นการรักษาฐานตลาดด้ วยกิจกรรมการตลาดสาหรับกลุ่ม
ลูกค้ าแต่ละระดับ รวมถึงบริการหลังการขายที่ช่วยอานวยความสะดวกในการชาระเบี ้ย การบริ การด้ านสินไหม
และการบริ การเกี่ยวกับกรมธรรม์ในด้ านต่างๆ เสริ มด้ วยการสร้ างภาพลักษณ์ ทงการโฆษณา
ั้
ประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ เป็ นแบรนด์ในใจของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
ในด้ านการขยายตลาด กลยุทธ์ หลักของธุรกิจ คือ การสร้ างโอกาสขยายฐานลูกค้ าในอนาคต
ด้ วยการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่เฉพาะกลุ่ม ตรงกับความต้ องการในปั จ จุบัน เช่น สินค้ าด้ านสุขภาพและโรค
ร้ ายแรง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การพัฒนาช่องทางการขายเดิมและการเพิ่มช่องทางการขายใหม่ เป็ นอีกกลยุทธ์ที่
สาคัญที่ธุรกิจประกันชีวิต ใช้ สร้ างฐานลูกค้ าใหม่ในอนาคตด้ วย
(3) แนวโน้ มธุรกิจประกันชีวิตปี 2559
จากประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 ที่มีแนวโน้ มเริ่ มฟื ้นตัว และผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ประกัน ชี วิต ในปี 2558 คาดการณ์ ไ ด้ ว่า ธุ รกิ จ ประกัน ชี วิต ยัง คงมี แ นวโน้ ม เติบ โตอย่างต่อ เนื่ อ งในปี 2559
เนื่องจากการถือครองกรมธรรม์ของคนไทยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ดังนันธุ
้ รกิจประกันชีวิตจึงมีโอกาส
อย่างมากในการขยายตัวในต่างจังหวัด รวมถึงการจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียน (AEC) ที่จะส่งผลให้
ธุรกิจประกันชีวิตสามารถขยายตัวออกไปได้ อีก นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เอื ้อต่อการเติบโตของธุรกิจประกัน
ชีวิตดังนี ้
1. การทบทวนโครงสร้ างภาษี การลดหย่อนภาษี จะช่วยให้ เกิดแรงกระตุ้นให้ ประชาชนเห็นข้ อดี
ของการซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิต และเป็ นแรงจูงใจที่ทาให้ ประชาชนตัดสินใจซื อ้ ประกันชีวิต
มากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมธรรม์แบบบานาญ นอกจากนี ้ ภาครัฐเริ่มพิจารณาในเรื่ องของ
การท าให้ ค นไทยเห็ น ความส าคัญ ของการท าประกัน สุข ภาพ รวมถึ ง การท าประกัน ชี วิ ต
เนื่ อ งจากประเทศไทยก าลั ง ก้ าวเข้ าสู่ สั ง คมสู ง อายุ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ภาครั ฐ เล็ ง เห็ น
ความสาคัญในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ การประกันสุขภาพและประกันชีวิตมีส่วนช่วยแบ่งเบา
ค่าใช้ จา่ ยด้ านสุขภาพที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต
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2. การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของคน (Urbanization) ที่เปลี่ยนจากสังคมชนบทเป็ นสังคมเมือง
รายได้ ต่อหัวของคนในประเทศสูงขึน้ จึงทาให้ มี การจับจ่ายใช้ สอยมากขึ น้ พฤติกรรมการ
บริ โภคของคนในสังคมเปลี่ยนไป คนต่างจังหวัดมีการจับจ่ายใช้ สอยใกล้ เคียงคนเมือง ทังนี
้ ้
โอกาสที่จะทาให้ คนต่างจังหวัดหันมาเห็นความสาคัญของประกันชีวิตก็มีมากขึ ้น ทาให้ ธุรกิจ
ประกันชีวิตมีโอกาสที่จะทาตลาดในต่างจังหวัดได้ มากยิ่งขึ ้น
3. การมีสดั ส่วนประชากรผู้สงู อายุเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ คนส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับ
การวางแผนชีวิตหลังเกษียณมากขึ ้น
4. ค่าใช้ จา่ ยในการรักษาพยาบาลมีอตั ราเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สวัสดิการจากภาครัฐ
มีรองรับไม่เพียงพอ ประชาชนจึงหันมาให้ ความสนใจในการสร้ างสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ด้ วยตนเอง
5. การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเริ่ มได้ รับกระแสตอบรับจากประชาชนมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะ
การวางแผนเกษียณอายุและการวางแผนภาษี
6. ช่องทางธนาคารเป็ นโอกาสในขยายธุรกิจที่ดี เนื่องจากเป็ นช่องทางที่มีศกั ยภาพสูง มีฐาน
ลูกค้ าขนาดใหญ่และมีสาขาให้ บริ การทัว่ ประเทศ ได้ รับความเชื่อถือจากประชาชนโดยเฉพาะ
ตลาดเมือง ส่งผลให้ ขนาดและอัตราเติบโตผ่านช่องทางธนาคารมีอย่างต่อเนื่อง
7. ตลาดเมื องยัง มี ค วามต้ องการสิ นค้ าสะสมทรัพ ย์ ระยะสัน้ และระยะกลางสูง ส าหรับ การ
แข่งขันด้ านสินค้ าใหม่จะเป็ นไปเพื่อตอบสนองความต้ องการเฉพาะกลุม่ มากยิ่งขึ ้น
8. การเพิ่มความสะดวกในการใช้ บริ การของลูกค้ าที่เหมาะกับ Life Style ในปั จจุบนั ทังบริ
้ การ
ก่อนและหลังการขาย เช่น การขยายศูนย์บริ การลูกค้ าในศูนย์การค้ าต่างๆ และกิจกรรมลูกค้ า
สัมพันธ์ เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้ เพื่อการรักษาฐานลูกค้ า และขยายลูกค้ าใหม่ในอนาคต
9. การใช้ สื่ อ Social Media ต่า งๆ ในปั จ จุบัน ท าให้ ส ามารถสื่ อ สารได้ ต รงกลุ่ม เป้ าหมายได้
รวดเร็ว กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะกลุม่ วัยรุ่นถึงวัยทางานซึง่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลัก
10. มี ก ารใช้ เทคโนโลยี เ พื่ อ สนั บ สนุ น การขาย ตั ง้ แต่ ก ารเก็ บ ข้ อมู ล ลู ก ค้ าและผู้ มุ่ ง หวั ง
การพิจารณารับประกัน การแจ้ งผลอนุมตั ิ การให้ บริการด้ านสินไหม และกิจกรรมลูกค้ าต่างๆ
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จากปั จจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลต่อแนวโน้ มธุรกิจประกันชีวิตดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ : มีแนวโน้ มออกแบบประกัน ชีวิตที่เน้ นการออมระยะยาว หรื อออมเพื่อเกษี ยณอายุ
ที่ม่งุ เน้ นตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในกลุ่มช่วงอายุ 30 ขึ ้นไป รวมถึงมีแนวโน้ มออกแบบ
แบบประกันชีวิตที่เหมาะสมสาหรับกลุม่ ลูกค้ าใน AEC เพื่อขยายฐานลูกค้ าในอนาคต นอกจากนี ้
แบบประกันชีวิตที่เน้ นการออมระยะสันแต่
้ ให้ ผลตอบแทนสูงก็เป็ นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และเป็ น
ที่ต้องการของตลาด เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยยังคงอยูใ่ นระดับต่า
2. ช่ อ งทาง: ช่องทางตัวแทนจะถูกพัฒ นาไปเป็ นตัวแทนที่ มี ความสามารถทางเทคโนโลยี โดย
สามารถตอบสนองต่อลูกค้ าในยุคดิจิตอลที่มักจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ ตทุกที่ ทุกเวลา ทาให้
สามารถให้ บริ การลูกค้ าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ วในการทาธุรกรรม และติดต่อสื่อสารในยุค
นี ้ นอกจากนี ้ตัวแทนจะสามารถให้ คาปรึ กษาและให้ คาแนะนาด้ านการวางแผนทางการเงินใน
อนาคตให้ แก่ลูกค้ าได้ ในขณะที่ช่องทางธนาคารจะเน้ นความสาคัญ กับการให้ รายละเอียดแก่
ลูกค้ าและบริการหลังการขายมากขึ ้น เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความเข้ าใจเงื่อนไขต่างๆ ในแบบประกันชีวิต
เป็ นอย่างดี และลดจานวนข้ อร้ องเรี ยน
3. การบริการ: การบริ การจะเริ่มปรับรูปแบบเป็ นการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service)
มากยิ่งขึ ้น ลูกค้ าสามารถทาธุรกรรมทุกอย่างให้ เสร็ จสิ ้นได้ ในจุดบริ การเดียว รวมถึงเทคโนโลยีที่
เข้ ามามี บ ทบาทส าคัญ ท าให้ มี ก ารพั ฒ นา Application ต่า งๆ ใน Smart phone หรื อ Tablet
ซึง่ สามารถให้ บริการลูกค้ าได้ อย่างสะดวกรวดเร็ วและแสนสบายเพียงแค่ลกู ค้ าใช้ ปลายนิ ้วสัมผัส
4. การบริ หาร: บริ ษัทประกันชีวิตจะเตรี ยมความพร้ อมสาหรับสังคมดิจิตอลและ สังคมผู้สูงอายุ
อีกในไม่กี่ปีข้ างหน้ า บริ ษั ทจะรู้ เท่าทันความต้ องการของลูกค้ า และออกแบบผลิตภัณ ฑ์ และ
บริ การเพื่อให้ เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ ชีวิตของลูกค้ า นอกจากนี ้หลายๆ บริ ษัทยังจะให้ ความ
สาคัญ กับ CSR เพื่อพัฒ นาสังคมอย่างยั่งยืน อันจะเป็ นรากฐานให้ ตวั บริ ษัทมั่นคงและเติม โต
อย่างยัง่ ยืนเช่นกัน
5. ระเบี ยบข้ อบังคับ : ปรับปรุ งและพัฒ นาระบบให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ
พร้ อมกับรองรับการขยายตัวของธุรกิ จประกันชีวิต ซึ่งสมาคมประกันประกันชี วิตไทยกาหนด
นโยบายไว้ ว่า จะเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของการแข่งขัน ทุกช่อ งทาง ส่งเสริ ม การพัฒ นาธุ รกิ จ
ประกันชีวิตให้ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยตังเป
้ ้ าจะมี ผ้ ูถือกรมธรรม์เป็ น 40% ของ
ประชากรทังประเทศ
้
ขณะเดียวกันก็ร่วมกับคปภ.ในการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิรวมทังปรั
้ บปรุ ง
กฎเกณฑ์บางอย่างที่เป็ นอุปสรรค
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน
(1) แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาสาคัญของเงินทุนของบริ ษัทประกอบด้ วย ส่วนของผู้ถือหุ้น เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ และ
กาไรจากการลงทุนสุทธิ ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 22,263.66 ล้ านบาท เพิ่มอัตราร้ อยละ
14.38 จากปี 2555 แหล่งที่มาสาคัญของเงินทุนของบริษัทได้ จากเบี ้ยประกันภัยภัยภัยรับสุทธิ 38,795.18 ล้ าน
บาท และรายได้ จากการลงทุนสุทธิจานวน 7,055.87 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึน้ ร้ อยละ
23.7
ณ สิ น้ ปี 2557 บริ ษั ท มี ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นทัง้ สิ น้ 25,579.23 ล้ านบาท เพิ่ ม อัต ราร้ อยละ 14.89
จากปี 2556 แหล่งที่มาสาคัญ ของเงินทุนของบริ ษั ทได้ จากเบี ้ยประกันภัย รับสุทธิ 51,172.06 ล้ านบาท และ
รายได้ จากการลงทุนสุทธิจานวน 8,811.63 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.88
ณ สิน้ ปี 2558 บริ ษัทมี ส่วนของผู้ถือหุ้นทัง้ สิ น้ 26,998.32 ล้ านบาท เพิ่ม อัตราร้ อยละ 5.55 จาก
ปี 2557 แหล่งที่มาสาคัญของเงินทุนของบริ ษัทได้ จากเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ 44,174.99 ล้ านบาท และรายได้
จากการลงทุนสุทธิจานวน 10,171.05 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.43
(2) แหล่งที่ใช้ ไปของเงินทุน
บริ ษัทจะจัดส่วนหนึ่งของเงินทุนจากเบี ้ยประกันภัย รับสุทธิไว้ สาหรับค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ของบริษัท และส่วนหนึง่ สาหรับเป็ นเงินสารองประกันชีวิตเพื่อใช้ จา่ ยค่าสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ จ่ายตาม
กรมธรรม์หากครบกาหนดชาระผลตอบแทน หรื อผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
แหล่งใช้ ไปของเงินทุนของบริ ษัทที่สาคัญในปี 2556 ประกอบด้ วย ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้ จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน จานวนรวม 10,851.23 ล้ านบาท ค่าจ้ างและ
บาเหน็จให้ กบั นายหน้ า 2,705.21 ล้ านบาท และเงินสารองประกันชีวิตเพิ่มจากปี ก่อน ทังสิ
้ ้น 25,357.21 ล้ าน
บาท
ณ สิ น้ ปี 2557 แหล่งใช้ ไปของเงินทุนของบริ ษั ท ประกอบด้ วย ผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์
ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้ จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน จานวนรวม 12,384.40 ล้ านบาท ค่าจ้ างและ
บาเหน็จให้ กบั นายหน้ า 2,805.34 ล้ านบาท และเงินสารองประกันชีวิตเพิ่มจากปี ก่อน ทังสิ
้ ้น 40,818.25 ล้ าน
บาท
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ณ สิ น้ ปี 2558 แหล่ง ใช้ ไ ปของเงิ น ทุน ของบริ ษั ท ประกอบด้ วยผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์
ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้ จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน จานวนรวม 15,390.19 ล้ านบาท ค่าจ้ างและ
บาเหน็จให้ กบั นายหน้ า 2,849.85 ล้ านบาท และเงินสารองประกันชีวิตเพิ่มจากปี ก่อน ทังสิ
้ ้น 29,873.54 ล้ าน
บาท
2.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ธุรกิจประกันชีวิตถือเป็ นสถาบันการเงินภายใต้ การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึง่ ได้ กาหนดให้ บริ ษัทประกันชีวิตต้ องดารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ ย ง (Risk Based Capital: RBC) โดยให้ มี อั ต ราส่ ว นความเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น (Capital
Adequacy Ratio: CAR) ไม่น้อยกว่า 140% ทาให้ ระบบการบริ หารจัดการความเสี่ยงมีความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก ซึ่งบริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญต่อการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักการบริ หารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อลดผลกระทบจากความ
ผันผวนของปั จ จัยเสี่ ยงที่ มี ต่อการดาเนินธุ รกิ จ และความมั่นคงทางการเงินของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ความเสี่ ยงที่ มี
นัยสาคัญของบริษัท มีดงั นี ้
1. ความเสี่ยงจากแนวโน้ มการลดลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งถือเป็ นปั จจัยภายนอก แต่ก็สง่ ผลกระทบต่อ
บริษัทในหลายด้ าน ดังนี ้
ผลกระทบต่ ออัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ที่มีแนวโน้ มลดลงเช่นเดียวกับทิศทาง
แนวโน้ มของอัตราดอกเบี ้ย เนื่องจากกฎเกณฑ์ภาครัฐกาหนดให้ บริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี ้สิน
ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี ้ย โดยใช้ อตั ราคิดลดเป็ นอัตราดอกเบี ้ยของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มีดอกเบี ้ย
(zero coupon yield) ซึ่งมี แนวโน้ ม ที่ ลดลงจะท าให้ มูลค่าสินทรัพ ย์ เพิ่ม ขึน้ แต่น้อยกว่ามูลค่าหนี ส้ ิน ที่
เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ เงินกองทุนของบริ ษัทลดลง เพื่อเป็ นการลดผลกระทบดังกล่าว บริ ษัทได้ บริ หารจัดการให้
อายุเฉลี่ยของสินทรัพย์และหนี ้สินใกล้ เคียงกันมากขึ ้น ซึ่งในปั จจุบนั มีส่วนต่างของอายุเฉลี่ย (Duration
Gap) ประมาณ 1 ปี เท่านัน้
ผลกระทบต่ อความผันผวนของงบการเงิน ที่มีแนวโน้ มผันผวนเช่นเดียวกับทิศทางของอัตราดอกเบี ้ย
เนื่องจากกฎเกณฑ์ภาครัฐในปั จจุบนั กาหนดให้ บริ ษัทต้ องดาเนินการทดสอบความเพียงพอของหนีส้ ิน
(Liability Adequacy Test: LAT) โดยเปรี ยบเที ยบมูลค่าหนีส้ ินในงบการเงินกับมูลค่าหนีส้ ินที่ คานวณ
ด้ วยอัตราคิดลดเช่นเดียวกับกฎเกณฑ์ RBC ทาให้ เมื่ออัตราดอกเบี ้ยลดลง บริ ษัทจาเป็ นต้ องตังเงิ
้ นสารอง
ส่วนเพิ่ม (Contingency Reserve) กาไรในงบการเงินก็จะลดลงเป็ นการชัว่ คราว และถ้ าอัตราดอกเบีย้
เพิ่มขึน้ บริ ษัทก็สามารถคืนเงินสารองส่วนเพิ่ม ที่เคยตังไว้
้ กาไรในงบการเงินก็จะเพิ่มขึน้ มากกว่าปกติ
จึงเกิดเป็ นความผันผวนของงบการเงิน เพื่อเป็ นการลดผลกระทบดังกล่าว บริ ษัทได้ กาหนดเป็ นนโยบาย
ทางบัญ ชีให้ มีการตังเงิ
้ นสารองส่วนเพิ่มถาวร (Margin) ไว้ อีก 4% ของมูลค่าหนีส้ ินในงบการเงิน ซึ่งจะ
ช่วยลดความผันผวนของงบการเงินได้ ส่วนหนึ่ง ทัง้ นี ้ ภาคอุตสาหกรรมได้ ทาการศึ กษากฎเกณฑ์ การ
ทดสอบ LAT ในปั จจุบนั และเตรี ยมที่จะนาเสนอ คปภ. พิจารณาปรับกฎเกณฑ์ให้ มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ ้น ซึ่งเชื่อว่ากฎเกณฑ์ใหม่จะช่วยลดผลกระทบต่อความผันผวนของงบการเงินได้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
ต่อผู้ใช้ งบการเงิน
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ผลกระทบต่ ออัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนใหม่ ที่การลงทุนในตลาดตราสารหนี ้มีแนวโน้ มอัตรา
ผลตอบแทนที่ลดลง บริ ษัทจึงได้ วางแผนจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมาก
ขึ ้น เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน แต่อยู่ภายใต้ การควบคุมความเสี่ยงการลงทุนที่เหมาะสม
และไม่สง่ ผลกระทบต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎเกณฑ์ RBC มากจนเกินไป
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดทุน ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยภายนอกที่สง่ ผลกระทบต่ออัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ที่มีแนวโน้ มลดลงเช่นเดียวกับแนวโน้ มการลดลงของราคาหลักทรัพย์ของ
หุ้นและกองทุนหุ้น บริษัทจึงได้ จากัดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและกองทุนหุ้นให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ
พิจารณาการลงทุนในหุ้นผ่านการวิเคราะห์ห้ นุ ที่มีปัจจัยพื ้นฐานและแนวโน้ มการเติมโตที่ดีเป็ นสาคัญ
3. ความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ สะสมทรั พย์ ระยะสัน้ ซึ่งมีคณ
ุ ลักษณะที่สาคัญคือสามารถขายได้
เบี ้ยประกันภัยรับปี แรก (First Year Premium: FYP) จานวนมาก เพราะเป็ นที่ต้องการของตลาด ส่งผลดี
ต่อการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด แต่ผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้มีภาระเงินสารองที่สงู ส่งผลให้ มีกาไรต่า บริ ษัทจึง
ต้ อ งจัด สัด ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Products Mix) ที่ จ ะท าตลาดอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ รั ก ษาไว้ ทัง้ ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดและความสามารถในการทากาไร
4. ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง ที่เกิดขึ ้นได้ ทงต่
ั ้ อบริ ษัทและภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งในปี 2558 มี
ประเด็นเรื่ องการขายแบบประกัน ภัยสูงวัยที่เนื ้อหาการโฆษณาของบางบริ ษัทได้ สร้ างความเข้ าใจที่ไม่
ถูกต้ อง ครบถ้ วนให้ กบั ลูกค้ า จนเกิดเป็ นกระแสสังคมในวงกว้ าง เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยง บริษัทได้
เพิ่มความเข้ มงวดในการตรวจสอบกระบวนการออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามที่
กฎหมายก าหนด รวมถึ ง การพิ จ ารณารู ป แบบการน าเสนอข้ อ มูล เพื่ อ ให้ ประชาชนท าความเข้ า ใจ
สาระสาคัญได้ ดียิ่งขึ ้น
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ตารางแสดงสินทรัพย์ ของบริษัทที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสาขา (ไม่รวมสานักงานใหญ่) จานวน 75 สาขา โดยเป็ นทรัพย์สิน
ของบริ ษั ท จ านวน 26 แห่ง อยู่ระหว่างก่อสร้ าง 5 แห่ง มี ชัน้ พื น้ ที่ แบ่งให้ เช่า 1 แห่ง และสาขาที่ บริ ษัทเช่า
จานวน 51 สาขา
บริษัทมีทรัพย์สินประเภท ที่ดนิ อาคารชุด ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง และอุปกรณ์ ดังนี ้
- ส านัก งานใหญ่ข องบริ ษ ัท ตั ้งอยู ่เ ลขที ่ 23/115-121 รอยัล ซิตี ้อเวนิว ถนนพ ระราม 9
เขตห้ วยขวาง กรุ ง เทพมหานคร 10310 ซึ่งบริ ษัททาสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้ให้ เช่า สิ ้นสุด ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
- ที่ดิน อาคารชุด ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง และอุปกรณ์ สุทธิอื่นๆ ณ สิ ้นปี 2558 มีจานวน 546.99
ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1 ที่ดนิ เปล่า อาคารชุด และที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง *

ประเภททรัพย์ สนิ

อาคารชุด จานวน 1 ห้ องชุด
(สาขาเอกมัย)
ที่ตงั ้ เขต.พระโขนง
จ. กรุงเทพมหานคร
ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
และอาคารระหว่างก่อสร้ าง
- ที่ดิน
- สิง่ ปลูกสร้ าง
รวม

มูลค่ า
ทางบัญชี
ณ สิน้ ปี
2558
(ล้ านบาท)
14.35

พืน้ ที่
(ตร.วา)

ราคา
ประเมิน
(ล้ านบาท)

327.08

77.15

250.23
103.32

4,186.30
-

326.25
159.10

367.90

4,513.38

562.50

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

วัตถุประสงค์

บริ ษัทเป็ น
เจ้ าของ

-ไม่มี-

ที่ตงส
ั ้ านักงาน

บริ ษัทเป็ น
เจ้ าของ

-ไม่มี-ไม่มี-

ที่ตงส
ั ้ านักงาน
ที่ตงส
ั ้ านักงาน

หมายเหตุ: ราคาที่ดนิ และอาคารประเมินตามกฎการประเมินของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ปี 2557
* ส่วนที่เป็ นของบริษัท
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4.1.2 เครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ สานักงานของบริษัท*
มูลค่ าทางบัญชี
ณ สิน้ ปี 2558
(ล้ านบาท)
11.45
77.08
24.61
65.95
179.09

ประเภททรัพย์ สนิ
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้ สานักงาน
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าปรับปรุงทรัพย์สนิ ที่เช่า
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์์

ภาระผูกพัน

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ: * ส่วนที่เป็ นของบริษัท
สัญญาเช่ าที่ดนิ และอาคาร
1. สานักงานใหญ่ อาคารฝั่ งตะวันตก
คู่สัญญา

ผู้เช่า : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ เช่า : บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์ จากัด

วัตถุประสงค์

เพื่อเช่าอาคารสาหรับใช้ เป็ นสานักงาน เลขที่ 23/115-121
อาคารฝั่ งตะวันตก รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

เนือ้ ที่ประมาณ

11,766.24 ตารางเมตร

ระยะเวลา

25 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 29 ธันวาคม 2538 – 30 พฤศจิกายน 2563

อัตราค่ าเช่ า

อัตราค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า จานวนรวม 294,156,000 บาท
โดยแบ่งจ่าย 2 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. จานวน 174,000,000 บาท ชาระเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2538
2. จานวน 120,156,000 บาท ชาระเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2539
นอกจากนี ้ บริษัทยังต้ องชาระค่าเช่ารายเดือนในอัตรา 5 บาทต่อตารางเมตร
โดยเริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 24 มกราคม 2539 โดยผู้ให้ เช่ามีสิทธิปรับค่าเช่ารายเดือน
ขึ ้นร้ อยละ 10 ตังแต่
้ 1 มกราคม 2541 และสามารถปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 10
ทุกๆ 5 ปี ตังแต่
้ 1 มกราคม 2546 เป็ นต้ นไป โดยปั จจุบนั บริ ษัทขาระค่าเช่า
รายเดือนในอัตรา 7.32 บาท ต่อตารางเมตร
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 30

2. สานักงานใหญ่ ชัน้ 6 และชัน้ 7 อาคารฝั่ งทิศตะวันออก
คู่สัญญา

ผู้เช่า : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ เช่า : บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์ จากัด

วัตถุประสงค์

เพื่อเช่าอาคารสาหรับใช้ เป็ นสานักงาน เลขที่ 23/122-123 ชัน้ 6 และชัน้ 7
อาคารฝั่ งทิ ศตะวันออก รอยัลซิ ตี อ้ เวนิว ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

เนือ้ ที่ประมาณ

3,173.00 ตารางเมตร

ระยะเวลา

3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2560

อัตราค่ าเช่ า

อัตราค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า เดือนละ 500,000.00 บาท โดยเริ่ มชาระในวันที่
1 สิงหาคม 2557 เป็ นต้ นไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังต้ องชาระค่าบริ การสาหรับอาคารส่วนกลางเดือนละ
1,038,905.00 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) และค่าบริ การสาหรับภายใน
โครงการเดื อ นละ 111,055.00 บาท (ไม่รวมภาษี มูล ค่า เพิ่ ม ) โดยช าระ
พร้ อมกันกับค่าเช่า

การบอกเลิกสัญญาเช่ า

กรณีผ้ เู ช่าหรื อผู้ให้ เช่าผิดสัญญาเช่า คูก่ รณีจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่
อีกฝ่ าย ถ้ าหากผ่าน 30 วัน แล้ วคู่กรณี ยังไม่แก้ ไขสามารถยกเลิก สัญญา
เช่าได้

เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้จดั ให้ มีประกันวินาศภัยในส่วนของตัวอาคาร โดยผู้ให้ เช่าเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย

3. อาคารบางส่ วนของอาคาร Block D สาหรับใช้ เป็ นห้ องเก็บกรมธรรม์
คู่สัญญา

ผู้เช่า : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ เช่า : บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์ จากัด

วัตถุประสงค์

เพื่ อ เช่ า อาคารบางส่ ว นของอาคาร Block D ส าหรั บ ใช้ เป็ นห้ องเก็ บ
กรมธรรม์ เลขที่ 21/106-107 รอยัลซิตี ้ อเวนิว ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพประกันชีวิต 10310

เนือ้ ที่ประมาณ

727.12 ตารางเมตร

ระยะเวลา

3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2561
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 31

อัตราค่ าเช่ า

อัตราค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า เดือนละ 34,400.00 บาท โดยเริ่ มช าระในวันที่
1 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังต้ องชาระค่าบริ การสาหรับอาคารส่วนกลางเดือนละ
51,600.00 บาท (ไม่ร วมภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ) และค่า บริ ก ารส าหรั บ ภายใน
โครงการเดือนละ 21,039.20 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยชาระพร้ อม
กันกับค่าเช่า

การบอกเลิกสัญญาเช่ า

กรณีผ้ เู ช่าหรื อผู้ให้ เช่าผิดสัญญาเช่า คูก่ รณีจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่
อีกฝ่ าย ถ้ าหากผ่าน 30 วัน แล้ วคู่กรณี ยงั ไม่แก้ ไข สามารถยกเลิก สัญญา
เช่าได้

เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้จดั ให้ มีประกันวินาศภัยในส่วนของตัวอาคาร โดยผู้ให้ เช่าเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย

4. อาคารสาหรับใช้ เป็ นห้ อง Club S
คู่สัญญา

ผู้เช่า : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ เช่า : บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์ จากัด

วัตถุประสงค์

เพื่ อเช่าอาคารสาหรับใช้ เป็ นห้ อง Club S เลขที่ 23/129 รอยัลซิตี ้อเวนิว
ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เนือ้ ที่ประมาณ

428 ตารางเมตร

ระยะเวลา

3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถนุ ายน 2559

อัตราค่ าเช่ า

อัตราค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า เดือนละ 87,000.00 บาท โดยเริ่ มช าระในวันที่
1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้ นไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังต้ องชาระค่าบริ การสาหรับอาคารส่วนกลางเดือนละ
131,280.00 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม ) และค่าบริ การส าหรับ ภายใน
โครงการเดือนละ 12,840.00 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) โดยชาระพร้ อม
กันกับค่าเช่า

การบอกเลิกสัญญาเช่ า

กรณีผ้ เู ช่าหรื อผู้ให้ เช่าผิดสัญญาเช่า คูก่ รณีจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่
อีกฝ่ าย ถ้ าหากผ่าน 30 วัน แล้ วคู่กรณี ยงั ไม่แก้ ไข สามารถยกเลิก สัญญา
เช่าได้
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 32

เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้จดั ให้ มีประกันวินาศภัยในส่วนของตัวอาคาร โดยผู้ให้ เช่าเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย

สัญญาประกันภัยที่สาคัญ
1. เฟอร์ นิเจอร์ เครื่องตกแต่ ง ห้ องกรมธรรม์ ของสานักงานใหญ่ และสิ่งปลูกสร้ างตัวอาคาร
กรมธรรม์ ประกันภัยเลขที่

715-01551-10959

คู่สัญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประเภทการประกันภัย

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage Property
Insurance Policy)

ทรัพย์ สินที่เอาประกัน

เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องตกแต่ง ห้ องกรมธรรม์ของสานักงานใหญ่ และสิ่งปลูก
สร้ างตัวอาคาร (ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท) เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องตกแต่งของ
อาคารสาขาอีก 75 สาขา

ระยะเวลาประกันภัย

1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559

วงเงินประกันภัย

985,930,000.00 บาท

เบีย้ ประกันภัย

847,330.86 บาท

ผู้รับผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ บริ ษั ท กรุ ง เทพประกัน ชี วิ ต จ ากัด (มหาชน) ยกเว้ น อาคารเช่า ซึ่ง ผู้รั บ
ผลประโยชน์ในอาคาร คือ ผู้ให้ เช่า
2. เงิน ตู้นิรภัย ห้ องนิรภัย ตัวอาคาร
กรมธรรม์ ประกันภัยเลขที่

เงินสานักงานใหญ่ 715-01559-68 เงินสาขา 715-01559-70

คู่สัญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประเภทการประกันภัย

การประกันภัยสาหรับเงิน ต่อความเสี่ยงบางชนิดเช่น ความสูญเสียของเงิน
ภายในตู้นิรภัยหรื อภายในสถานที่เอาประกันภัย ความสูญเสียของเงินขณะ
ขนส่ง ความเสี ยหายต่อ ตู้นิ รภัย หรื อทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ ที่ เกิ ด ขึน้ กับ เงิน และ
ทรัพย์สินอื่นๆของบริษัท

ทรัพย์ สินที่เอาประกัน

เงิน ตู้นิรภัย ห้ องนิรภัย ตัวอาคาร และทรัพย์สินอื่นๆ ของสานักงานใหญ่
และสาขา อีก 75 สาขา
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 33

ระยะเวลาประกันภัย

1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559

วงเงินประกันภัย

36,750,000.00 บาท

เบีย้ ประกันภัย

197,398.95 บาท

ผู้รับผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
3. ป้ายโฆษณา
กรมธรรม์ ประกันภัยเลขที่

(ออกเล่มกรมธรรม์ แต่อยูร่ ะหว่างพิจารณาการทาประกัน)

คู่สัญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประเภทการประกันภัย

ประกันภัยป้ายโฆษณา รวม 28 สาขา

ทรัพย์ สินที่เอาประกัน

ป้ายโฆษณา โครงเหล็กขนาดกว้ าง 11.90 เมตร x สูง 11.30 เมตร
หนา 1.60 เมตร

ระยะเวลาประกันภัย

1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วงเงินประกันภัย

17,129,000.00 บาท

เบีย้ ประกันภัย

1,376,763.73 บาท

ผู้รับผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
4. ประกันภัยสิทธิการเช่ า
กรมธรรม์ ประกันภัยเลขที่

715-01114-29

คู่สัญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประเภทการประกันภัย

ประกันภัยสิทธิการเช่า

ทรัพย์ สินที่เอาประกัน

-

ระยะเวลาประกันภัย

1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559

วงเงินประกันภัย

69,609,200.00 บาท

เบีย้ ประกันภัย

45,989.67 บาท

ผู้รับผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 34

5. ประกันภัยรถยนต์
ประเภทการประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์

คู่สัญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สินที่เอาประกัน

รถยนต์จานวน 14 คัน

ระยะเวลาประกันภัย

1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 17 สิงหาคม 2558 - 17 สิงหาคม 2559

วงเงินประกันภัย

13,510,000.00 บาท

เบีย้ ประกันภัยรวม พ.ร.บ.

480,050.42 บาท

ผู้รับผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
สัญญาเช่ าและการบริการอาคารบริษัทย่ อย
คูส่ ญ
ั ญา

ผู้เช่า : บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
ผู้ให้ เช่า : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเช่าอาคารสาหรับใช้ เป็ นสานักงาน เลขที่ 23/115-121
อาคารฝั่ งตะวันตก รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

เนื ้อที่ประมาณ

64.5 ตารางเมตร

ระยะเวลา/อัตรา

3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2556 – 31พฤษภาคม 2557
3 ปี นับแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2560
ค่าเช่าและค่าบริ การคิดเป็ นตรม.ละ 510 บาท โดยปั จจุบันค่าเช่าต่อเดือน
32,895 บาท เงินประกันความเสียหาย 65,790 บาท

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 35

สัญญาอื่นๆ
ลักษณะสัญญา

สัญญานายหน้ าประกันชีวิต สาหรับการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

คูส่ ญ
ั ญา

ผู้วา่ จ้ าง : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ผู้รับจ้ าง : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”)

วัตถุประสงค์

เพื่อว่าจ้ างธนาคารกรุงเทพ ในการดาเนินการเป็ นนายหน้ าเพื่อจัดจาหน่าย
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้ กบั บริษัท

ค่าตอบแทน

บริ ษัทจะทาการชาระค่าตอบแทนให้ กับธนาคารกรุ งเทพ เป็ นค่าบาเหน็จ
ตามกรมธรรม์ โดยพิจารณาจากชนิดและปริ มาณผลผลิตที่เกิดขึ ้นในแต่ละ
เดือน และจะพิจารณาส่วนเกินของผลผลิตจากเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เป็ นรายปี
ประกอบด้ วย

4.2 การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อย มูลค่ารวม 23,760,000 บาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยคิดเป็ นร้ อยละ 0.01
ของสินทรัพย์รวม (โปรดศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมหัวข้ อ 1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัท หน้ า 7)
4.3 การเปิ ดเผยราคาประเมินทรัพย์ สิน
- ไม่มี -

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 36

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริ ษัทเป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ซึ่งเป็ นคดี
หรื อข้ อพิพาทที่ยงั ไม่สิ ้นสุดและเป็ นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัท ดังนี ้
1. บริ ษัทเป็ นจาเลยในคดีเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากบริ ษัทได้ ทาการปฏิเสธการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนกับผู้เอาประกัน ภัย สาหรับกรณี ที่ผ้ ูเอาประกัน ภัยได้ ทาผิดข้ อตกลงที่ระบุไว้ ใน
กรมธรรม์ ทัง้ สิน้ จานวน 12 คดี โดยมีการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย จานวน 47.17 ล้ านบาท คดีที่มี
การเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายสู ง สุ ด มี ก ารเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายเป็ นเงิ น จ านวน 12.00 ล้ านบาท
โดยปั จ จุบัน บริ ษั ท ได้ แต่ง ตัง้ ทนายความเข้ าสู้ค ดี ดัง กล่าว เพื่ อไม่ต้ อ งรั บ ผิด ตามข้ อกล่าวหา
ดังกล่าว
2. บริ ษั ท เป็ นจ าเลยในคดีที่ มี ผ้ ูแอบอ้ างเป็ นตัวแทนของบริ ษั ท ไปเก็ บ เบี ย้ ประกัน ชี วิต จากผู้เอา
ประกัน ภัย ของบริ ษั ท จ านวน 7 แสนบาท โดยปั จ จุบัน บริ ษั ท ได้ แ ต่ง ตัง้ ทนายความเข้ าสู้ค ดี
ดังกล่าว เพื่อไม่ต้องรับผิดตามข้ อกล่าวหาดังกล่าว
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
กำรประเมินมูลค่ ำธุรกิจ (Embedded Value )
การประเมินมูลค่าธุรกิจ (Embedded Value) ของบริษัท ณ สิ ้นปี 2557 โดยมีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญ ชี จ ากัด เป็ นบริ ษั ทที่ ปรึ กษาในการประเมิ นมูลค่าดังกล่าว มี รายละเอี ยดเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี ที่
ผ่านมา ดังนี ้
31 ธันวาคม
2557

Embedded Value (EV)
Value of One Year New Business (VNB)

2556

ล้ านบาท

บาทต่อหุ้น

ล้ านบาท

บาทต่อหุ้น

47,785
1,143

28.14
0.67

32,641
1,862

26.94
1.54

สมมุติฐานที่สาคัญ :

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราดอกเบี ้ยคิดลด (Discount Rate)

4.75%
10.00%

5.00%
10.00%

สาหรับ การประเมิ น มูล ค่าธุรกิ จ (Embedded Value) ของบริ ษั ท ณ สิ น้ ปี 2558 จะแล้ วเสร็ จ และ
สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวได้ ประมาณเดือนเมษายน 2559
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาค ม 2558 บ ริ ษั ท มี ทุ น จดท ะเบี ยน 1,708,000,000 บ าท เรี ยกช าระแล้ ว
1,703,810,780 บาท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 1,703,810,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริ ษัท ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2558
รายชื่อ
1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY*
2. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จากัด
3. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
5. คุณชาตรี โสภณพนิช
6. บริษัท จตุบตุ รโฮลดิ ้ง จากัด
7. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
8. กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
9. นายเชิดชู โสภณพนิช
10. ด.ช. ก้ องภพ ลิมทรง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
ร้ อยละของหุ้น
จานวนหุ้น (หุ้น)
ที่เรี ยกชาระแล้ วทังหมด
้
413,541,600
24.27
223,055,000
13.09
130,022,480
7.63
78,494,760
4.61
63,967,204
3.75
63,000,000
3.70
57,201,480
3.36
50,926,760
2.99
45,854,014
2.69
40,950,000
2.41

หมายเหตุ : * บริ ษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ จากัด ถือหุ้นบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ผ่าน STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
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 รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายชื่อ
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY*
กลุม่ โสภณพนิช
- บุคคลธรรมดา
- บริษัท วัฒนโสภณพนิช จากัด
- บริษัท จตุบตุ รโฮลดิ ้ง จากัด
- บริษัท วัฒนชาญ จากัด
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กลุม่ ลิมทรง
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด(มหาชน)
บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
ร้ อยละของหุ้น
จานวนหุ้น (หุ้น)
ที่เรี ยกชาระแล้ วทังหมด
้
413,541,600
24.27
491,571,286
28.85
202,596,286
11.89
223,055,000
13.09
63,000,000
3.69
2,920,000
0.17
130,022,480
7.63
97,944,640
5.75
78,494,760
4.61
57,201,480
3.35

หมายเหตุ : * บริ ษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ จากัด ถือหุ้นบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ผ่าน STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

7.2.2 ในกรณีท่ บี ริษัทมีการประกอบธุรกิจ holding company
บริษัทมิได้ มีการประกอบธุรกิจ holding company
7.2.3 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่
สัญญาระหว่ างผู้ถือหุ้นที่สาคัญ
มี ก ารท าสัญ ญาระหว่า งผู้ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ส องกลุ่ ม คื อ บริ ษั ท นิ ป ปอนไลฟ์ อิ น ชัว รั น ส์
(“นิ ป ปอนไลฟ์ ”) และธนาคารกรุ งเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยมี ข้อตกลงระหว่างสองกลุ่ม ที่
สาคัญดังต่อไปนี ้
1. นิปปอนไลฟ์และธนาคารกรุงเทพฯ จะให้ ความร่ วมมือในการเสนอชื่อกรรมการที่อีกฝ่ าย
เป็ นผู้เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละฝ่ ายถืออยู่
ในบริษทั
2. แต่ละฝ่ ายได้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นรายแรก (First Right of Refusal)
โดยฝ่ ายที่ได้ สิทธิ ต้องตอบรับคาเสนอภายใน 30 วัน ในกรณี ที่บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (หรื อ 60 วัน ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
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7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
 ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 บริ ษัท ได้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ
บริ ษัท จ านวน 20,000,000 หน่วย จัดสรรให้ แก่พ นักงานของบริ ษัทที่มี คุณ สมบัติตามที่ บริ ษัท
กาหนด จานวน 12,850,000 หน่วย คงเหลือที่ ยังไม่ได้ จัดสรร 7,150,000 หน่วย โดยใบสาคัญ
แสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี และใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้ สิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเท่ากับ 13.50 บาทต่อหุ้น โดยการใช้ สิทธิครัง้ แรกคือ หลังจากวันออกใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ 3 ปี หลัง จากนัน้ ให้ ใช้ สิ ท ธิ ได้ ทุก ๆ วัน ท าการสุด ท้ ายของเดื อนมี น าคม มิ ถุน ายน
กันยายน และธันวาคม ทังนี
้ ้ บริษัทได้ ดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ออกให้ แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท (BLA - WA)
ปี

จานวนหุ้นที่ใช้ สิทธิ (หุ้น)

2555
2556
2557

7,439,800
4,366,850
943,350

จานวนเงินที่ได้ รับ
จากการใช้ สิทธิ (บาท)
100,437,300.00
58,952,475.00
12,735,225.00

 วันที่ 26 เมษายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัทที่ไม่ได้ จดั สรรข้ างต้ นจานวน 7,150,000 หน่วย และอนุมตั ิให้ ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ชนิดระบุชื่อและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ จานวน 7,150,000 หน่วย ให้ แก่พนักงาน
และ/หรื อผู้บริหารของบริ ษัท (BLA – WB) ซึง่ ราคาใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเท่ากับ 35 บาทต่อหุ้น
โดยการใช้ สิทธิครัง้ แรกคือ หลังจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ 3 ปี หลังจากนันให้
้ ใช้ สิทธิได้ ทกุ ๆ
วันทาการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม
 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิปรับปรุ งราคาการใช้ สิทธิและ
อัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ แก่พนักงานทัง้ 2 รุ่น ที่ได้ รับผลกระทบจากการ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้น โดยอัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิจะถูกปรับจาก 1 ใบสาคัญ
แสดงสิทธิตอ่ หุ้นสามัญ 1 หุ้นเป็ น 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิตอ่ หุ้นสามัญ 1.40 หุ้น และราคาใช้ สิทธิ
จะถู ก ปรั บ จาก 13.50 บาท และ 35.00 บาท เป็ น 9.6429 บาท และ 25.00 บาท ส าหรั บ
ใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ตามลาดับ
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 วันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ แก่พนักงานทัง้ 2 รุ่น จานวน 2,940,800 หุ้น
 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิลดจานวนหุ้นที่จดั สรรไว้ เพื่อ
รองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 40,800 หุ้น
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ได้ ดาเนิ นการจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัทที่ ออกให้ แก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัท (BLA - WB)
ครัง้ ที่

วันที่ใช้ สิทธิ

1
2
3
4

1 เมษายน 2558
30 มิถนุ ายน 2558
30 กันยายน 2558
30 ธันวาคม 2558

จานวนหุ้นที่ใช้ สิทธิ
(หุ้น)
4,210,640
824,740
925,400
425,040

จานวนเงินที่ได้ รับ
จากการใช้ สิทธิ (บาท)
105,266,000
20,618,500
23,135,000
10,626,000

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 25 ของกาไรสุทธิหลังจาก
หักภาษี เงินได้ นิติบุคคลในแต่ละปี ที่มีผลกาไรจากการดาเนินงาน แต่จะต้ องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วน
ของผู้ถื อหุ้น คณะกรรมการบริ ษั ทอาจพิ จ ารณาจ่ายเงินปั น ผลระหว่างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น ได้ เมื่ อ
ปรากฏว่าบริ ษั ทมีกาไรสมควรที่จะทาได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ถัดไป อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ภายใต้ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา
32 การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทต้ องได้ รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท คณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการดาเนินกิจการ กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โดย
คานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารบริ ษัท ปฏิ บตั ิงานแทนตามอานาจอนุมตั ิ
เช่น กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการชุดย่อย เป็ นต้ น
ปั จจุบนั คณะกรรมการมีจานวน 15 คน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 2 คน และกรรมการที่ไม่
เป็ นผู้บริ ห าร 13 คน ซึ่งในจ านวนนี เ้ ป็ นกรรมการอิสระ 5 คน โดยกรรมการที่ มี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักรมี
จานวน 12 คน ซึง่ เกินกว่ากึ่งหนึง่ ของกรรมการทังหมด
้
ในปี 2558 คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุมวาระปกติ จานวน 6 ครัง้ โดยมีรายชื่อ และรายละเอียด
การเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน สรุปดังนี ้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - นามกสุล
นายเชิด
ดร.ศิริ
นายสุนทร
นางคมคาย
รศ.ดารงค์
นายประพันธ์
นายชัย
นางรัชนี
นางสาวพจณี
นางสาวิตรี
นางประไพวรรณ
นายคาซิฮิเดะ
นายยูอิชิ
นายทาเคชิ
นายโชน

โสภณพนิช
การเจริ ญดี
อรุ ณานนท์ชยั
ธูสรานนท์
ทวีแสงสกุลไทย
อัศวอารี
โสภณพนิช*
นพเมือง
คงคาลัย
รมยะรู ป
ลิมทรง
โทดะ
ฮอนด้ า
ฟูกดู ะ
โสภณพนิช

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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จานวนครั ง้ ที่จัดประชุม/
การเข้ าร่ วมการประชุม
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
4/6
5/6
6/6
5/6
6/6
4/6
6/6
4/6
6/6
6/6

หมายเหตุ : * นายชัย โสภณพนิช พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 17 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป

ทังนี
้ ้ ได้ แนบประวัตขิ องกรรมการในเอกสารแนบ 1
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกอบด้ วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - นามกสุล
นายชาตรี
โสภณพนิช
นายชาติศริ ิ
โสภณพนิช
นายปิ ติ
สิทธิอานวย
นายเดชา
ตุลานันท์
นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
นายปานศักดิ์
พฤกษากิจ

ตาแหน่ ง
ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

8.2 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผ้ บู ริหาร จานวน 6 คน ประกอบด้ วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - นามกสุล
นายโชน
โสภณพนิช
นายเรื องศักดิ์
ปั ญญาบดีกลุ
นายเสนาะ
ธรรมพิพฒ
ั นกุล
นางสาวสุจินดา
เลิศเกียรติมงคล
นางสาวจารุวรรณ ลิ ้มคุณธรรมโม
นางอรนุช
สาราญฤทธิ์

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายการตลาด
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายการลงทุน
ผู้อานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการ สายประกันชีวิต

ทังนี
้ ้ ได้ แนบประวัตขิ องผู้บริ หารในเอกสารแนบ 1
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โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทีป
่ รึกษาคณะกรรมการ
Advisers to Board of
Directors

คณะกรรมการ
Board of Directors

่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย
Risk Management Committee
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
Nominating and Remuneration
Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board of
Directors

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี
Good Corporate Governance
Committee
คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการผู ้จัดการใหญ่
President

ฝ่ ายตรวจสอบ
Internal Audit Dept

.

สานั กกากับการปฏิบัตงิ าน
Compliance Office

สายการตลาด
Marketing Div.

สายประกันชีวต
ิ
Life Operation Div.

สายการลงทุน
Investment Div.

สายบัญชีและ
การเงิน
Accounting &
Finance Div.

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Information
Technology Div.
ฝ่ ายวางแผนธุรกิจ
Corporate Planning Dept.
ฝ่ ายคณิตศาสตร์
Actuarial Dept.
ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Management Dept.
่ ง
ฝ่ ายบริหารความเสีย
Risk Management Dept.
สานั กกฎหมาย
Legal Office
ฝ่ ายธุรการ
Administration Dept.
ศูนย์บริการการแพทย์
Medical Service Center
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8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ได้ แต่งตังให้
้ นายเสนาะ
ธรรมพิพฒ
ั นกุล เป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยให้ มีหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ โดยติดตาม
และประสานงานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ และมติประชุมผู้ถือหุ้น อีกทัง้ ดูแลให้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลรายงานสารสนเทศของบริ ษัท ตามระเบียบและข้ อกาหนดของหน่วยงานราชการ และติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้นทัว่ ไป ให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อีกทังดู
้ แลกิจกรรมและ
การฝึ กอบรมของคณะกรรมการ มี ป ระวัติโดยสัง เขปตามรายละเอี ยดปรากฏในประวัติเลขานุก ารบริ ษั ท
(โปรดดูเอกสารแนบ 1)
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
หลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการจากความรู้
ความสามารถความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท และการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรี ยบเทียบกับการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษั ท ชัน้ น าในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และในกลุ่ม อุต สาหกรรมเดี ย วกัน น าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเสนอขออนุมตั ติ อ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อบังคับของบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการประกอบด้ ว ยเบี ย้ ประชุ ม และค่ า บ าเหน็ จ โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ
ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบสามารถเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทชันน
้ าและกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน
16.70 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
1. ค่าเบี ้ยประชุม คือ ครัง้ ละ 40,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยได้ รับ
ในอัตรา 2 เท่า
2. ค่าบาเหน็จ คือ ท่านละ 450,000 บาท ประธานกรรมการได้ รับในอัตรา 2 เท่า
ทั ง้ นี ้ ในปี 2558 บริ ษั ท ได้ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการในระหว่ า งปี 2558 รวมเป็ นเงิ น ทั ง้ สิ น้
15,140,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
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ค่ าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการ ปี 2558

ลาดับ
ที่

รายชื่อ

1

นายเชิดชู

โสภณพนิช

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ดร.ศิริ
นายสุนทร
นางคมคาย
รศ.ดารงค์
นายประพันธ์
นายชัย
นางรัชนี
นางสาวพจณี
นางสาวิตรี
นางประไพวรรณ
นายคาซิฮิเดะ
นายยูอิชิ
นายนาโอกิ
นายทาเคชิ
นายโชน
รวมทัง้ สิน้

การเจริญดี
อรุณานนท์ชยั
ธูสรานนท์
ทวีแสงสกุลไทย
อัศวอารี
โสภณพนิช
นพเมือง
คงคาลัย
รมยะรูป
ลิมทรง
โทดะ
ฮอนด้ า*
บัน*
ฟูกดู ะ
โสภณพนิช

ค่ าบาเหน็จ
คณะกรรมการ

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ

ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ลงทุน
บริหาร

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
กากับดูแล
กิจการที่ดี

รวม

900,000

480,000

960,000

960,000

-

-

-

-

3,300,000

450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
6,300,000

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
160,000
80,000
3,360,000

480,000
320,000
1,760,000

480,000
280,000
1,720,000

400,000
200,000
200,000
800,000

120,000
320,000
440,000

160,000
-

320,000
160,000
480,000

1,810,000
1,090,000
1,330,000
1,050,000
1,290,000
730,000
770,000
690,000
1,010,000
690,000
690,000
160,000
530,000
15,140,000

หมายเหตุ : * นายยูอิชิ ฮอนด้ า ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการ แทน นายนาโอกิ บัน ที่ครบวาระเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
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40,000
80,000
280,000

หลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ดังนี ้
1. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บริ ห ารระดับ สู ง ที่ สู ง กว่ า หรื อ เที ย บเท่ า รองผู้ จัด การใหญ่
เพื่ อ ก าหนดค่า ตอบแทนโดยพิ จ ารณาปั จ จัย ต่า งๆ จากภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ
มอบหมาย ผลการด าเนิ น งานทางธุ รกิ จ ของบริ ษั ท การด าเนิ น งานตามนโยบายที่ ได้ รับ จาก
คณะกรรมการ การบริ หารงานภายใต้ สภาวการณ์ เศรษฐกิ จ และสังคม ความสามารถในการ
พัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้ ดีขึ ้นในแต่ละปี
2. พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงที่สงู กว่าหรื อเทียบเท่ารองผู้จดั การใหญ่ ซึง่ ประกอบด้ วย
เงินเดือน และโบนัสประจาปี โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การเปรี ยบเทียบการ
จ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจให้ สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด รวมถึงสอดคล้ องกับแนวทางการเติบโตของผลกาไร
ตลอดจนมูลค่าธุรกิจของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนาข้ อมูลที่ได้
เปรี ยบเทียบข้ อมูลย้ อนหลังไปใช้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูง เสนอขออนุมตั ิ
ต่อคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2558 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จานวน 6 คน ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ เป็ นเงินรวม 42,804,290 บาท (ยอดประมาณการโบนัส) เทียบกับปี 2557 จานวน 6 คน เป็ นเงิน
45,969,592 บาท และในปี 2556 จานวน 6 คน เป็ นเงิน 42,319,534 บาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ
บริ ษัทมีการตอบแทนพนักงานในรู ปแบบของสวัสดิการคือมีการให้ พนักงานกู้ยืม ซึ่งมี การให้ ก้ ยู ืม 2
แบบคือ
1. การกู้ยืมโดยมีบุคคลคา้ ประกัน วงเงินการกู้ยืมที่ให้ กับพนักงานจะอยู่ในช่วง 50,000 บาท ถึง
100,000 บาท โดยวงเงิ น ที่ ให้ แ ต่ล ะบุค คลจะพิ จ ารณาจากวัต ถุป ระสงค์ ก ารกู้ อายุง านและ
เงิน เดือนของพนักงาน พนักงานที่ ก้ ูยืม ในประเภทนี ต้ ้ องจ่ายดอกเบีย้ ในอั ตราดอกเบี ย้ เท่ากับ
ร้ อยละ 6
2. การกู้ ยืมโดยใช้ หลั กทรั พย์ คา้ ประกัน วงเงินการกู้ยืมจะขึ ้นอยู่กับมูลค่าของหลักทรัพย์ โดย
วงเงิ น ที่ ใ ห้ แต่ ล ะบุ ค คลจะพิ จ ารณาจากมู ล ค่ า ของหลั ก ทรั พ ย์ แ ล้ วยั ง ต้ องพิ จ ารณาจาก
วัตถุประสงค์การกู้ และเงินเดือนของพนักงานด้ วย พนักงานที่ก้ ยู ืมในประเภทนี ้ต้ องจ่ายดอกเบี ้ย
ในอัตราดอกเบี ้ยเท่ากับร้ อยละ 5
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3. ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ บริ ษั ท จัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ให้ แ ก่
พนักงาน โดยพิจารณาจากความเป็ นอาวุโส ตาแหน่ง และหน้ าที่ความรับผิดชอบ ทังนี
้ ้ สัดส่วน
ใบสาคัญ แสดงสิทธิที่จดั สรรให้ แก่ผ้ บู ริ หาร คิดเป็ นร้ อยละ 15 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่
จัดสรรทังหมด
้
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัท มีพนักงานรวมทังสิ
้ ้นจานวน 1,478 คน จานวนพนักงานแบ่งตาม
สายงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
จานวนพนักงาน (คน)
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
10
13
13
114
130
133
17
22
25
93
96
100
37
39
40
405
437
485
651
716
682
1,327
1,453
1,478

สายงาน
สังกัดคณะกรรมการตรวจสอบ2
สังกัดกรรมการผู้จดั การใหญ่3
สายการลงทุน
สายบัญชีและการเงิน
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายประกันชีวิต
สายการตลาด
รวม
ค่ าตอบแทนพนักงานที่เป็ นตัวเงิน
ประเภทค่ าตอบแทน
เงินเดือน และโบนัส
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ

จานวนเงิน (บาท)
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
580,440,189.88 632,359,146.08 646,454,254.90
37,316,836
44,136,753
48,035,819

ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
-ไม่มี2

พนักงานซึง่ สังกัดคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย พนักงานฝ่ ายตรวจสอบและพนักงานสานักกากับการปฏิบตั ิงาน

3

พนักงานซึ่งสังกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้ วย พนักงานฝ่ ายธุรการ พนักงานส านักกฎหมาย พนักงานฝ่ ายบริ ห ารทรัพยากรบุค คล
พนักงานศูนย์บริการทางการแพทย์ พนักงานฝ่ ายคณิตศาสตร์ พนักงานฝ่ ายวางแผนธุรกิจ และพนักงานฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
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สวัสดิการอื่นๆ
บริ ษัทมีการส่งเสริ มทางด้ านสวัส ดิการให้ แก่พ นักงาน เช่น เครื่ องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
พนักงานและครอบครัว ประกันชีวิตกลุ่ม การให้ สินเชื่อแก่พนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีตา่ งๆ นอกจากนี ้ บริษัท
ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริ มความสามัคคีและการประสานงานระหว่างพนักงาน เช่น การจัด
งานปี ใหม่ กิจกรรมชมรมพนักงาน 7 ชมรม ได้ แก่ ชมรมฟุตบอล ชมรมจักรยาน ชมรมปิ งปอง ชมรมแบดมินตัน
ชมรมดนตรี ชมรมรักษ์ สุขภาพ และชมรมวิ่งเพื่ อสุขภาพ และโครงการ Happy BLA Home เพื่ อส่งเสริ มให้
บุค ลากรสร้ างความสุข อย่ า งมี ค วามสมดุล ระหว่างชี วิ ต การท างาน ครอบครั ว และสัง คม ด้ ว ยกิ จกรรม
หลากหลายรู ปแบบ 8 ด้ าน ได้ แก่ Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น ้าใจงาม) Happy Relax (การ
ผ่อนคลาย) Happy Brain (หาความรู้ ) Happy Soul (การมี คุณ ธรรม) Happy Money (ใช้ เงินเป็ น) Happy
Family (ครอบครัวที่ดี) ซึง่ เป็ นไปตามหลักของ Happy Workplace
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมีระบบการอบรมพนักงานตังแต่
้ การปฐมนิเทศสาหรับพนักงานเข้ าใหม่ ความรู้เบื ้องต้ นในการ
วางแผนทางการเงิน พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรการอบรมตามหน่วยงานส่วนงาน
และระดับของพนักงานตลอดทัง้ ปี นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการส่งเสริ มให้ กับพนักงานในการเข้ าร่ วมประชุม
สัมมนา และฝึ กอบรมความรู้ ทางด้ านวิชาการ ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับงานโดยตรงและโดยอ้ อม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนัก งานที่ มี อ ยู่ในปั จ จุบัน ให้ พ ร้ อมรั บ มื อ กับ สภาพการแข่ง ขัน ในอุต สาหกรรมอย่า ง
สม่าเสมอ
ในส่วนตัวแทนประกันชีวิตประกันชีวิตนัน้ บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการอบรมตัวแทนประกันชีวิตเป็ น
อย่างยิ่ง เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตคือบุคคลสาคัญที่ไปติดต่อลูกค้ าโดยตรง โดยบริษัทมีศนู ย์อบรมตัวแทน
ประกันชีวิตที่อาคารสานักงานใหญ่ และมีการจัดอบรมตามจังหวัดที่สาคัญต่างๆ เพื่อการกระจายการอบรม
และให้ ความรู้ครอบคลุมไปยังตัวแทนประกันชีวิตทังหมด
้
อันรวมถึงพนักงานที่ขายประกัน ภัยของบริ ษัท และ
พนักงานของธนาคารที่ขายประกันภัยของบริษัท
โดยในการอบรมความรู้ ให้ ตัวแทนประกันชี วิต บริ ษัทจะแบ่งการอบรมออกเป็ น 2 ระดับ คือระดับ
ตัวแทนประกันชีวิต และระดับตัวแทนประกันชีวิตบริ หาร โดยในระดับตัวแทนประกันชีวิตจะให้ ความสาคัญ
เป็ นพิ เศษในด้ านความรู้ ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ เทคนิ คในการขาย การพัฒ นาตนเอง ส่วนทางด้ านระดับ ตัวแทน
ประกันชีวิตบริหาร จะให้ ความสาคัญกับการพัฒนาทีมงาน การวางแผน การติดตามงาน การเป็ นผู้นา เป็ นต้ น
โดยฝ่ ายฝึ กอบรมของบริ ษั ท มี ก ารพั ฒ นาหลัก สูต รการฝึ กอบรมมาจากหลัก สู ต ร LIMRA ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการดาเนินงานของบริษัทตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากล โดยบริ ษัทมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีความ
รับ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม ซึ่ ง ช่วยสร้ างความเชื่ อ มั่น และความมั่น ใจแก่ ผ้ ูถื อ หุ้น และผู้มี ส่ วนได้ เสี ย รวมทัง้ ผู้ที่
เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย บริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ต า ม ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG
Scorecard) โดยสมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ยึดถื อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน โดยมีสาระสาคัญ ดังนี ้
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท ยึดมัน่ ในหลักสาคัญของการกากับดูแลกิจการ ที่ดี 6
ประการ อันประกอบด้ วย
1. Accountability ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ การตัด สิ น ใจและการกระท าของตนเอง และสามารถชี แ้ จงหรื อ
อธิบายการตัดสินใจนันได้
้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ และภาระงานตามที่ได้ รับมอบหมายด้ วยความรู้
ความสามารถสูงสุด ด้ วยความรอบคอบ ภายใต้ กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดขององค์กร
3. Equitability การปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย และมีคาอธิบายได้
4. Transparency ความโปร่ งใสในการดาเนินงานที่ตรวจสอบได้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใสแก่
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
5. Ethics การมีจริ ยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใต้ กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร และมีแนวประพฤติปฏิบตั ทิ างธุรกิจที่ซื่อสัตย์เป็ นมิตรและยุตธิ รรม
6. Corporate Social Responsibility การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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ซึง่ มีเนื ้อหาครอบคลุม 6 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
จะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน
อันเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. สิทธิขัน้ พืน้ ฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการได้ รับเงินปั นผลอย่ างเท่าเทียมกัน สิทธิในการ
แก้ ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ และข้ อ บัง คับ บริ ษั ท สิ ท ธิ ในการออกเสี ย งลงคะแนน แต่ง ตัง้ และก าหน ด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี และสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีสิทธิ
รับรู้ขา่ วสารต่างๆ รวมถึงผลประกอบการของบริษัท
2. การให้ สิทธิต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทได้ จดั ส่งหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุม 21
วัน พร้ อมด้ วยรายละเอียดประกอบวาระการประชุม อาทิ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ผ่านมา
รายงานประจ าปี แนวปฏิ บัติในการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และการออกเสี ยง
ลงคะแนน เป็ นต้ น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น ได้ มี เวลาศึก ษาข้ อมูล ประกอบการประชุม ล่วงหน้ า
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ลงประกาศการจัดการประชุมในหนังสือพิมพ์ และได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bangkoklife.com) อีกทัง้ บริ ษัทไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ใน
หนังสือนัดประชุมให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
- บริษัทให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามเพื่อสอบถามข้ อมูลในวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น
- บริ ษัทจัดทาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ กาหนดวาระการประชุมไว้ เป็ นเรื่ องๆ อย่างชัดเจน มีการ
ระบุวตั ถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของกรรมการของแต่ละวาระ ยกตัวอย่างเช่น
1) วาระพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
มีการระบุชื่อ พร้ อมประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอ
แต่งตัง้
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2) วาระแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี มีรายละเอียดชื่อผู้สอบบัญชี บริ ษัทที่สงั กัด ประสบการณ์ความสามารถ
ของผู้สอบบัญชี รวมทังประเด็
้
นเกี่ยวกับความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริ การของผู้สอบ
บัญชีไว้ ให้ ชดั เจน
3) วาระอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล มีการเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายเงินปั นผล จานวนเงินปั นผลที่เสนอจ่าย
อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่าย พร้ อมทังเหตุ
้ ผลและข้ อมูลประกอบการพิจารณา
วันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริ ษัทมีการอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
โดยจัดสถานที่ประชุมให้ เหมาะสม สะดวกแก่การเดินทาง และให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุม
ด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลอื่นๆ เข้ าร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีการกาหนดเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น หรื อซักถาม พร้ อมทังมี
้ การใช้ เทคโนโลยีระบบการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและระบบการนับ
คะแนนด้ วยบาร์ โค๊ ด (Barcode) เพื่อให้ เกิดความถูกต้ อง และรวดเร็ ว สามารถแจ้ งผลการลงคะแนนให้
ผู้ถือหุ้นได้ ทราบทันที และมีบคุ คลที่เป็ นอิสระเข้ าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อตรวจสอบการประชุมให้ เป็ นไป
อย่างถูกต้ อง
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริ ษัทได้ กล่าวชี ้แจงให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ในวาระการแต่ งตังกรรมการ
้
ประธานคณะกรรมการ
จะเสนอชื่อกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล และจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
และแสดงความคิด เห็ น เพิ่ ม เติม ก่ อนการลงคะแนนเสี ย ง หลัง จากทุก คนได้ ล งคะแนนเสี ย งเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว ประธานคณะกรรมการจะเปิ ดเผยผลสรุปการนับคะแนนสาหรับวาระนันๆ
้ ทันทีในห้ อง
ประชุม
- บริษัทให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
- คณะกรรมการและผู้บ ริ ห ารให้ ค วามส าคัญ ในการเข้ าร่ วมประชุม เว้ น แต่ติดภารกิ จ ส าคัญ จนไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน
2558 มีกรรมการเข้ าร่วมประชุม 14 ท่าน และอีก 1 ท่านติดภารกิจ ทังนี
้ ้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และ
ผู้บ ริ ห ารร่ ว มชี แ้ จงตอบข้ อ ซัก ถามและรั บ ฟั งข้ อ เสนอแนะของผู้ถื อ หุ้น นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ เชิ ญ
คุณชาญชัย สกุลเกิดสิน ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีภายนอกจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
เข้ าร่วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถามในวาระพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 และเชิญ คุณ เลิศศักดิ์ สุธรรมพร ที่ ปรึ กษากฎหมายอิสระ จากสานักงานกฎหมายคนึง แอนด์
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พาร์ ทเนอร์ ส จากัด เข้ ามาทาหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับของบริษัท
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริ ษัทเปิ ดเผยคะแนนเสียงอย่างชัดเจน โดยแยกคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
โดยเปิ ดเผยหลังการประชุมเสร็ จสิ ้นผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทอย่างช้ าในวันทาการถัดไป
- บริ ษั ท จัด ทารายงานการประชุม ผู้ถือ หุ้น ภายใน 14 วัน นับ จากวัน ประชุม ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง เผยแพร่ บ น
เว็บไซต์บริ ษัท โดยรายงานการประชุมได้ บนั ทึกการชี ้แจงขันตอนการลงคะแนน
้
และวิธีการแสดงผล
คะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมถึงบันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระ อีกทังบั
้ นทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้ วย
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้นว่า
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการได้ ดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม ด้ วยเชื่อว่าเป็ นปั จจัย
สาคัญ ต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริ ษัท โดยคณะกรรมการมีหน้ าที่ค้ มุ ครองป้องกันการละเมิดสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น กากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิ และปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ ดาเนินการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการให้ ข้อมูล ระเบียบ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและข้ อมูลประกอบการประชุม
ที่ชัดเจนและเพี ยงพอแก่ผ้ ูถือหุ้นเพื่ อพิจ ารณาก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 วัน
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ นาเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ บนเว็บ ไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 30 วัน ทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- คณะกรรมการดูแลให้ บริ ษัทแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออก
้
เสียงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุมใดต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
และต้ องงดเว้ นการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนัน้
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2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
- บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 เดือนก่อนวันสิ ้นสุดรอบบัญชี โดยมี
วิธี ป ฏิ บัติ แ ละขัน้ ตอนการพิ จ ารณาเปิ ดเผยบนเว็บ ไซต์ บ ริ ษั ท ส าหรับ การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2558 บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษั ท เป็ นการล่วงหน้ า ในระหว่างวัน ที่ 29 กัน ยายน - 31 ธัน วาคม 2557 เผยแพร่ ท าง
เว็บไซต์ที่ www.bangkoklife.com และได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
3. การใช้ ข้อมูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรั พย์
คณะกรรมการได้ กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขายหลักทรัพย์เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและแจ้ งบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ทราบ โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1) การรั กษาความลับ และการใช้ ข้อมูลภายใน
- ให้ ระมัดระวังรักษาข้ อมูลภายในของบริ ษัทให้ เป็ นความลับเสมอโดยการเก็บรักษา
ในสถานที่จดั เก็บหรื อในระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระบบการ
รั ก ษาความปลอดภั ย และการป้ องกั น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท จากบุ ค คล
ภายนอก
- ห้ ามนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่ วนตน บุคคลที่เกี่ ยวข้ อง
หรื อบุคคลภายนอก
2) การซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และการรายงาน
ข้ อมูลการถือครองหลักทรั พย์
- ห้ า มกรรมการ ผู้บ ริ ห าร ที ม งานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ผู้บ ริ ห ารฝ่ ายบัญ ชี ผู้บ ริ ห าร
ฝ่ ายคณิตศาสตร์ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง กระทาการซื ้อขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์
ของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน หรื อข้ อมูลภายในต่อ
สาธารณชน และ 1 วันหลังการเปิ ดเผยงบการเงิน หรื อข้ อมูลภายในต่อสาธารณชน
เนื่องจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
สาคัญอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
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- กรรมการ ผู้บริ หาร รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้ องรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ ให้ ทราบถึงการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพ ย์ ของบริ ษั ท
ภายใน 3 วัน นับจากมีการเปลี่ยนแปลง
4. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการมีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการดูแลรายการเกี่ยวโยงที่อาจขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบเพื่อป้องกัน
ความขัดแย้ งที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยการกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้ องนาข้ อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
1) รายการที่อาจขัดแย้ งทางผลประโยชน์
รายการนี ้จะต้ องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้ องเห็นชอบด้ วยกับรายการระหว่างกันนัน้ ทังนี
้ ้ การอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
จะคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ
และราคาตลาด กรณีกรรมการและผู้บริหารที่มีสว่ นได้ เสียกับผลประโยชน์ในเรื่ องที่กาลัง
พิจารณา ผู้มีส่วนได้ เสียนันต้
้ องไม่เข้ าร่วมประชุม และงดออกเสียง ทังนี
้ ้ เพื่อความเป็ น
ธรรมและเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ซึ่งหากเป็ นรายการระหว่างกันที่เข้ าข่ายตาม
ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ ข้ อกาหนด หรื อกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
จะปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) การรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้ บริ หาร รวมถึงบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสียของตนและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้ อง รวมทังกรรมการและผู
้
้ บริ หารเข้ าใหม่ ต้ องจัดทารายงานการมีสว่ นได้
เสียตามแบบที่คณะกรรมการเห็นชอบให้ แก่เลขานุการบริ ษัท ภายใน 14 วันนับจากที่
ได้ รับตาแหน่ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลต้ องแจ้ งเลขานุการบริ ษัทภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล และให้ เลขานุการบริษัทสาเนาให้ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้ รายงาน
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หมวดที่ 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ มัน่ ใจว่าสิทธิดงั กล่าวได้ รับการคุ้มครองและปฏิบตั ิด้วยดี มีการกาหนด
เป็ นแนวทางที่ต้องปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร
อย่างชัด เจนใน “จรรยาบรรณและจรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ” พร้ อมทัง้ ได้ เผยแพร่ แ ละรณรงค์ ให้
คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ ห าร ตลอดจนผู้ป ฏิ บัติ ง าน ยึ ด ถื อ เป็ นหลัก ปฏิ บัติในการด าเนิ น งาน และถื อ เป็ น
ภาระหน้ าที่ที่สาคัญของทุกคน นอกจากนี ้ บริ ษัทมีแนวนโยบายต่างๆ โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือที่ดีระหว่างบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นปั จจัยที่จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทสามารถเจริ ญเติบโตได้ อย่าง
ยัง่ ยืน
บริษัทมีแนวทางและการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียต่ างๆ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น

ปฏิ บัติอย่างเป็ นธรรมและเท่าเที ยม ค านึง ถึง สิ ท ธิ ผ้ ูถือ หุ้น เปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทัว่ ถึงและทันกาล
- ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูล ข่าวสารของบริ ษัท เช่น ข้ อมูลรายงานงบ
การเงินประจาปี ข้ อมูลการประเมิ น มูลค่าธุรกิจ (Embedded Value)
ข้ อมู ล องค์ ก ร ข้ อมู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข่ า วสารและกิ จ กรรมของบริ ษั ท
บนพื ้นฐานข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอ มีชอ่ งทางในการเข้ าถึงข้ อมูล
โดยง่าย

ลูกค้ า/
ผู้ถือกรมธรรม์

ให้ บริการและรักษาประโยชน์ตอ่ ลูกค้ า/ผู้ถือกรมธรรม์
- บริษัทมุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุรกิจให้ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการออก
ผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุ่ม มีการแนะนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมแก่ลูกค้ า รวมถึงการให้ คาแนะนา
และบริ การลูกค้ าอย่างมืออาชีพทังในด้
้ านการรับประกันชีวิต และการ
จ่ายเงินผลประโยชน์จากกรมธรรม์
- บริ ษัทมี ความมุ่งมั่นในการสร้ างหลักประกันความมั่นคงทางการเงิ น
ให้ กบั ลูกค้ าโดยการให้ คาปรึกษาด้ านการวางแผนทางการเงินอย่างรอบ
ด้ านเพื่ อให้ เกิดความสมดุลระหว่างการสร้ างความมั่นคงทางการเงิน
และการดาเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ผ่านที่ปรึ กษาทางการเงิน ตัวแทน
ประกันชีวิต คูค่ ้ า และพนักงานที่จริงใจ
- บริ ษัทเน้ นย ้าให้ พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน
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ต้ องให้ บริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอ และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้ า/ผู้ถือ
กรมธรรม์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ต้ อ งรั ก ษาความลับ ของลู ก ค้ า /ผู้ ถื อ
กรมธรรม์
- บริ ษัทยึดมัน่ ในการบริหารงานด้ วยความจริ งใจ รับผิดชอบดูแลลูกค้ าให้
ได้ รับสิทธิความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่าง
เป็ นธรรม โดยจัดให้ มีระบบจัดการข้ อร้ องเรี ยนเพื่อแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยน
ด้ วยความยุติธรรม และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน นอกจากนี ้ ยังมี
ศูนย์ บริ การลูกค้ า ที่ จ ะคอยดูแลให้ ความช่วยเหลื อเมื่ อลูกค้ าประสบ
ปั ญหา เพื่อตอบสนองความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่
ลูกค้ า
พนักงานและ
ผู้บริหาร

สนับ สนุน ให้ พ นัก งานพัฒ นาความรู้ สม่ า เสมอ โดยมี ก ารให้ ค่า วิ ช า เช่ น
Loma, CFA, CFP, Fellow นักคณิตศาสตร์ เป็ นต้ น มีกิจกรรมของชมรม ให้
ทุนการศึกษา มีโครงการ สปาใจ ตักบาตรทาบุญ เป็ นต้ น
- บริ ษั ท ปฏิ บัติ ต่ อ พนัก งานทุ ก คนด้ ว ยความเสมอภาค ไม่ แ บ่ ง แยก
เชื ้อชาติ สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ สถานศึกษา
- บริ ษัทจัดให้ มีการพัฒ นาพนักงาน เช่น ให้ ทุนการศึกษา การฝึ กอบรม
การสัม มนา อัน จะท าให้ พนัก งานเป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
มีประสิทธิภาพในการทางาน ส่งผลให้ บริ ษัทมีความมั่นคงอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนั น้ บริ ษั ท ยัง มี ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารที่
เหมาะสมให้ แก่พนักงานเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการทางาน
- บริ ษัทมีนโยบายในการสร้ างจิตสานึกให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานทุกระดับ
ตระหนักถึงความสาคัญและมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ติ นให้ เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
- บริ ษัทให้ ความสาคัญด้ านความปลอดภัยแก่พนักงาน มีการจัดอบรม
หลักสูตรด้ านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้ กับพนักงานและ
ผู้บริหารเป็ นประจา
อีกทัง้ ในกรณีพนักงานสาขาที่ปฏิบตั ิงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(สาขาปั ตตานี ยะลา และเบตง) บริ ษัทให้ ปิดเวลาทาการแตกต่างจาก
สาขาอื่นๆ ก่อน 30 นาที และหยุดทาการในวันเสาร์
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- บริ ษัทจัดให้ มีนา้ ดื่มที่สะอาด ห้ องสุขอนามัยที่เพียงพอ ห้ องพยาบาล
รวมทังจั
้ ดให้ มีพยาบาลและแพทย์คอยดูแลพนักงาน นอกจากนัน้ ยังจัด
ให้ มีการทาความสะอาดสานักงานเพื่อให้ เกิดสุขอนามัยที่ดี
- ในปี 2558 บริ ษัทมีการจัดอบรมให้ กบั พนักงานทังภายในและภายนอก
้
เรี ยนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนการส่งไปสัมมนา/ดูงานต่างประเทศ
รวมทังสิ
้ ้น 248 หลักสูตร จานวนชัว่ โมงในการอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ
32.29 ชัว่ โมง หรื อคิดเป็ น 5.38 วัน/คน/ปี (6 ชัว่ โมงการอบรมคิดเป็ น 1
วัน) มีคา่ ใช้ จา่ ยในการอบรมเป็ นจานวนเงินกว่า 11,610,101 บาท
นอกจากนี ้ บริ ษั ทยังคานึงถึงการพัฒ นาองค์ กรอย่างยั่งยื น ด้ วยการ
ส่งเสริ มการจัดการความรู้ ภายในองค์กร (Knowledge Management)
สนับ สนุน ให้ ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการถ่ า ยทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ในอนาคต
ตัวแทนประกันชีวิต/
ที่ปรึกษาทางการเงิน

พัฒ นาคุณ ภาพของตัว แทนประกัน ชี วิ ต และที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ผ่ า น
กระบวนการฝึ กอบรมและพัฒ นาความพร้ อม เน้ นยา้ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน
- บริ ษั ทส่งเสริ ม พัฒ นาตัวแทนประกันชี วิต และที่ ปรึ กษาทางการเงิ น
ผู้ที่เป็ นส่วนสาคัญต่อธุรกิจให้ มีความเติบโต ก้ าวหน้ าและมี ความมัน่ คง
ในอาชีพ นอกจากนีย้ ัง มีการพัฒ นาศักยภาพด้ านตัวแทนประกันชีวิต
และที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม่ า เสมอ รวมถึ ง ก าหนด
ค่า ตอบแทนที่ เหมาะสม มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามหลากหลายเพื่ อ ให้
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถนาเสนอต่อลูกค้ า
ได้ อย่างครอบคลุม

คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

ส่งเสริ มพัฒ นาขีดความสามารถและพัฒ นาความรู้ ของคู่ค้าและพันธมิ ตร
ธุรกิจให้ สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
- บริ ษัทให้ ความสาคัญ กับคู่ค้าในทางธุรกิจของบริ ษัทโดยเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบตั ิวา่ เป็ นคูค่ ้ ารายใหญ่หรื อรายเล็ก และสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีอย่างสม่าเสมอ
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- บริ ษัทดูแลพันธมิตรธุรกิจทังในเรื
้ ่ องผลตอบแทนที่ได้ รับ การพัฒนาขีด
ความสามารถ การอบรมให้ ความรู้ การช่ ว ยเหลื อ ในลัก ษณะเอื อ้
ประโยชน์ซงึ่ กันและกัน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยรวม
- ในปี 2558 บริษัทจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการด้ านทักษะการขายความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมที่สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีของคูค่ ้ าและ
พันธมิตรทางธุรกิจ ได้ แก่



การจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการด้ านต่างๆ ทัว่ ประเทศตลอดปี
การจัด สัม มนาให้ ค วามรู้ แก่ ป ระชาชนทางการเงิ น ทั่ว ไปผ่ า น
โครงการ Beyond Life Club ทุกเดือน

- กิจกรรมออกบูธในงานมหกรรมทางการเงิน โดยนาเสนอบริ การวางแผน
การเงิ น รอบด้ า น และผลิ ต ภัณ ฑ์ ในการวางแผนการเงิ น จากบริ ษั ท
พันธมิตรทางธุรกิจ

คู่แข่ งทางการค้ า



งานมหกรรมการเงินมันนี่ เอ็กซ์โป (Money Expo) ทัว่ ประเทศ



งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครัง้ ที่ 16



งาน SET in the City



งานไทยแลนด์ สมาร์ ท มันนี่ (Thailand Smart Money)

แข่งขันอย่างเป็ นธรรมด้ วยวิธีสจุ ริต
- บริษัทละเว้ นการโฆษณาหรื อการให้ ขา่ วสารต่อสื่อมวลชนที่บดิ เบือน
ความจริง หรื อเป็ นการให้ ร้ายหรื อโจมตีคแู่ ข่งขันทางการค้ าไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
- บริษัทไม่แสวงหาข้ อมูล ความลับทางการค้ าของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการที่ไม่
สุจริต
- บริษัทส่งเสริมการแข่งขันที่เป็ นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่าง
เคร่งครัด
- บริษัทไม่ทาความตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่งขันหรื อบุคคลใด ที่มีลกั ษณะเป็ น
การลดหรื อจากัดการแข่งขันทางการค้ า

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 60

สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้ อม

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้ างความมัน่ คงทางการเงิน การดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้ อม
- บริ ษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมและการช่ วยเหลือสังคมโดย
ถื อเป็ นส่วนหนึ่ง ของแผนธุ รกิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อดาเนิน กิ จ กรรมให้ เกิ ด
ประโยชน์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- บริษัทมุง่ มัน่ สนับสนุนและช่วยเหลือสังคม ชุมชนในด้ านการศึกษาอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง โดยอาศัย ความร่ ว มมื อ จากพนัก งานของบริ ษั ท ในการท า
กิจกรรมต่างๆ
- บริ ษัทส่งเสริ ม รักษา และธารงไว้ ซึ่งจารี ตประเพณี และวัฒ นธรรมที่ ดี
งามของชาติ โดยให้ ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมต่างๆ
ทังภาครั
้
ฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวม
- บริ ษั ท ด าเนิ น การในการให้ ความรู้ ด้ านต่ า งๆ ที่ เป็ นประโยชน์ แ ก่
ประชาชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
- บริ ษั ท ค านึง ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยให้ เกิ ด
ผลกระทบด้ านความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ
- บริษัทสนับสนุนลดการใช้ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสร้ าง
จิตสานึกให้ แก่พนักงานของบริษัทในการลดการใช้ พลังงาน
สาหรับในปี 2558 บริ ษั ทได้ จัดกิ จ กรรม เพื่ อส่งเสริ ม การดาเนินธุ รกิ จ
อย่างยัง่ ยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในหัวข้ อ “การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม”
ในรายงานประจาปี )

1. การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทั ง้ ภายใน และภายนอกองค์ ก ร แจ้ งเบาะแส
ข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นการทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงินที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบหาข้ อเท็จจริง รวมทังก
้ าหนดมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้ งเบาะแส
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ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
เรื่ อง
การให้ บริ การ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต หรื อ
ตัวแทนประกันชีวิต

ส่งถึง
ศูนย์บริ การลูกค้ า

ช่องทางการติดต่อ
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ซอยศูนย์วิจยั
ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
10310 โทร. 0-2777-8888 กด 6 หรื อ
csc@bangkoklife.com
ฝ่ ายตรวจสอบ
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ซอยศูนย์วิจยั
ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
10310 โทร. 0-2777-8230 หรื อ
audit_committee@bangkoklife.com

การฉ้ อฉล การทุจริ ต หรื อการ
คณะกรรมการ
กระทาที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื น
ตรวจสอบ
หรื อไม่ ป ฏิ บัติ ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ รวมถึงการ
รายงาน ท างการเงิ น ที่ ไม่
ถู ก ต้ อง หรื อ ระบบควบคุ ม
ภายในที่บกพร่ อง
การฝ่ าฝื นหรื อการไม่ป ฏิ บัติ คณะกรรมการกากับ สานักกากับการปฏิบตั ิงาน
ต าม ห ลั ก ก ารก ากั บ ดู แ ล
ดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
กิ จ การที่ ดี จริ ยธรรมและ
23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ซอยศูนย์วิจยั
จรรยาบรรณในการด าเนิ น
ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
ธุรกิจ
10310 โทร. 0-2777-8861 หรื อ
supaporn.tip@bangkoklife.com

โดยผู้ แจ้ ง เบาะแส/ผู้ ร้ องเรี ย นควรให้ ข้ อ มู ล ที่ ชัด เจน ได้ แ ก่ ชื่ อ ผู้ ร้ องเรี ย น ที่ อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลข
โทรศัพท์หรื อ E-mail (ถ้ ามี) ที่สามารถติดต่อกลับ เพื่อที่ผ้ ูดาเนินการสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวนข้ อเท็จจริ ง ทังนี
้ ้ ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่ามีข้อ
ร้ องเรี ยนในเรื่ องดังกล่าวข้ างต้ น
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ท่ ใี ห้ ข้อมูล
เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ข้อมูล ที่กระทาโดยเจตนาสุจริ ต
บริ ษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่ อยู่ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ใ ห้
ข้ อมูลได้ และเก็บรักษาข้ อมูลของผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ข้อมูล ไว้ เป็ นความลับ โดย
จ ากัด เฉพาะผู้รับ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การตรวจสอบเรื่ อ งร้ องเรี ย นเท่านัน้ ที่ จ ะเข้ าถึ งข้ อมูล
ดังกล่าวได้
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2. การต่ อต้ านการทุจริต
- บริ ษั ท ได้ แ สดงเจตนารมณ์ เข้ าเป็ นแนวร่ ว มของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
(Collective Action Coalition)
- บริษัทได้ รับประกาศนียบัตรรับรองเป็ น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจ ริ ต ” จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บัติ ฯ จากส านัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็ นรางวัลเกี ยรติยศแห่งคุณ ธรรม จริ ยธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริ ต และได้ รับการประเมินระดับการพัฒ นาความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒ น์
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน (Anti-Corruption) ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย ระดับ 4
Certified แสดงให้ เห็นถึงการนานโยบายไปปฏิบตั จิ ริง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้กากับ
ดูแลกระบวนการตรวจสอบ
- บริ ษั ทมี นโยบายต่อต้ านการทุจ ริ ต ซึ่งได้ รับ อนุมัติจ ากคณะกรรมการ สรุ ป สาระส าคัญ ดัง นี ้
“บริ ษัทไม่ยอมรับการให้ หรื อการรับของขวัญ หรื อ ผลประโยชน์อื่นใด ที่มีเจตนาจูงใจให้ กระทา
การใดๆ เพื่ อแสวงหาประโยชน์ ที่ มิ ควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย” นอกจากนี ้ บริ ษัท ยังมี การ
กาหนดแนวปฏิบตั ิ และระเบียบการต่อต้ านการทุจริ ต รวมถึงมีการสื่อสารผ่านการอบรม และ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
- ปั จจุบนั บริ ษัทให้ ทกุ ฝ่ ายระบุและประเมินความเสี่ ยงด้ านการปฏิบตั ิการ เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารความ
เสี่ยงสามารถกาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง การติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษั ท มี ห น้ าที่ รับผิ ดชอบในการกาหนดแนวทางติดตามให้ มี การ
ปฏิบัติตามนโยบายและประเมิ นความเสี่ย งที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ต ให้ ภ าพรวมอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวบรวมข้ อมูลให้ ฝ่ายตรวจสอบในเบื ้องต้ นหากพบกรณีต้องสงสัยและมี
ความเสี่ยงที่จะกระทาทุจริต นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการอบรมให้ ความรู้ เรื่ องการป้องกันการทุจริ ต
และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
เป็ นต้ น
ฝ่ ายตรวจสอบ มีหน้ าที่ตรวจสอบความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงความเสี่ยง
จากการทุจริต โดยได้ มีการประเมินและตรวจสอบอย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่
ข้ อมูลทางการเงิน ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา ตามข้ อกาหนดของสานักงานกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางที่
เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ นอกจากนี ้ ยังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสาร
กับบุคคลภายนอกภายใต้ หลักการที่ว่าข้ อมูลที่ให้ เป็ นข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ ว ซึง่ เป็ นการแสดงถึง
ความโปร่งใสในการดาเนินงานและเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
1. ช่ องทางการสื่อสารและเผยแพร่ ข้อมูลของบริษัท
1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญๆ ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางนี ้เป็ น
ช่องทางหลัก ทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเป็ นทางการของบริ ษัท
เพื่อให้ ผ้ ลู งทุน และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม สามารถเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทได้ อย่างสะดวก ทัว่ ถึง และ
เท่าเทียมกัน
2) รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการจัดให้ มีการทารายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของ
บริ ษั ท ที่ เปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ มี ค วามถูก ต้ อ ง ครบถ้ วน ชัด เจน และเป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้
เสียต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา
3) เว็บไซต์บริษัท www.bangkoklife.com
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีชอ่ งทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทที่ทนั เหตุการณ์ผ่านทาง
เว็บไซต์บริ ษัททัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการพั ฒ นาปรับปรุ งรู ปแบบเว็บไซต์ ให้ มีความ
ทันสมัย ง่ายต่อการใช้ งาน เพื่อให้ ครอบคลุม ครบถ้ วน และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ น
ได้ เสียต่างๆ
4) ช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการได้ จัดให้ มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้ าที่ ในการให้ บริ การ
และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่ อนไหวของบริ ษัทที่ เป็ นประโยชน์ แก่ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ องทุกกลุ่ม ทัง้
ผู้ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จดั การกองทุนทังในและ
้
ต่างประเทศ ทังจากการตอบค
้
าถามโดยตรงทางโทรศัพท์ หรื ออีเมล์ หรื อผ่านกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี ้
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ยังรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริ ษัท เช่น การประชุม คณะกรรมการ การประชุมคณะ
ผู้บริหาร การประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
2. การเปิ ดเผยงบการเงินและคุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดใน
การจัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทัง้ นี ้ การรั บ รองความถูก ต้ อ งของรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการมอบหมายให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทให้ มีการจัดทาอย่างถูกต้ องตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไปและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี ้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเข้ าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท พร้ อมที่จะแสดงความคิดเห็น ของตนอย่างเป็ นอิสระ และปรับปรุ งตัวเองให้ ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา
กรรมการบริ ษัทมีการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทังนี
้ ้ คณะกรรมการไม่ได้ เป็ นกรรมการในบริษัทอื่นที่ก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริ ษั ท รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริ ษั ทเป็ นมื ออาชีพ และดารง
ตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริษัทเพียงแห่งเดียว เพื่อให้ มีเวลาเพียงพอในการดูแลธุรกิจของบริษัท
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
1) บริ ษัทมีการกาหนดโครงสร้ างคณะกรรมการให้ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทัง้
ในด้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านและมีขนาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ และมี
กรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระ
2) บริษัทมีกระบวนการโดยให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกกรรมการอิสระ
โดยต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อให้ กรรมการอิสระมีความเห็นเป็ นอิสระอย่างแท้ จริง
3) บริ ษัทมีการแต่งตังเลขานุ
้
การบริษัทเพื่อทาหน้ าที่แนะนาด้ านกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ให้ แก่คณะกรรมการ
และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังมี
้ การประสานให้ มีการปฏิ บตั ิตาม
มติคณะกรรมการ
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4) การแต่ง ตัง้ กรรมการด าเนิ น การด้ ว ยความโปร่ ง ใส โดยคณะกรรมการสรรห าและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการและหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติและกาหนดให้ มีการเปิ ดเผยประวัติคณะกรรมการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการกาหนด
นโยบายให้ กรรมการของบริษัทต้ องมีอายุไม่เกิน 75 ปี
5.2 บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ ใน
แบบ 56-1 ฉบับนี ้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในหัวข้ อ 9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย หน้ า 72)
5.3 การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการจัดให้ มี กาหนดการประชุม และวาระการประชุม เป็ นการล่วงหน้ าเพื่ อให้ กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้ โดยกาหนดให้ มีการประชุม 6 ครัง้ ต่อปี และกรรมการต้ องเข้ า
ประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนครัง้ ที่ประชุม
2) องค์ประชุมคณะกรรมการขณะที่พิจารณาลงมติในวาระการประชุมใด ต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
3) เอกสารประกอบการประชุมดาเนินการจัดส่งให้ กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทาการก่อน
การประชุม
4) คณะกรรมการจัดสรรเวลาการประชุม ให้ เพี ยงพอต่อการพิจารณาของกรรมการ และสนับสนุนให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เชิญ ผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุม คณะกรรมการ เพื่ อให้ สารสนเทศและ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง
5) คณะกรรมการสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จั ดการใหญ่ เลขานุการ
บริษัท ผู้บริหารหรื อจากบุคคลอื่นที่ได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตที่กาหนดไว้
6) คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมร่ วมกันตาม
ความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญ หาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และให้ แจ้ ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
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5.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการจัดทาแบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ปี ละ 1 ครัง้ ทังในรู
้ ปแบบของ
การประเมินรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านเป็ นผู้ประเมินตนเอง อีกทัง้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดในภาพรวม โดยประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเป็ นผู้ประเมิน ทังนี
้ ้ เพื่อจะได้ นาผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ และนาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงการดาเนินงานในปี ต่อไป
5.5 ค่ าตอบแทน
บริ ษัทจัดให้ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบและอัตรา
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัด การใหญ่ จากความรู้ ความสามารถและความ
รับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัท โดย
นาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี (ดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ ในหัวข้ อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้ า 46)
1) การพิจารณาค่ าตอบแทนสาหรับกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนจะพิ จ ารณาหลัก เกณฑ์ ในการจ่ายและรู ป แบบ
ค่า ตอบแทนของกรรมการจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับ ภาระหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริ ษัท และการเติบโต
ทางผลกาไรของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชัน้
นาในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการจะต้ องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้อนุมตั ิ
2) การพิจารณาค่ าตอบแทนสาหรั บผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงที่
สูงกว่า หรื อเทียบเท่ารองผู้จดั การใหญ่ เพื่อกาหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ จากหน้ าที่
ความรับ ผิ ดชอบ ผลการดาเนิ นงานทางธุรกิ จ ของบริ ษั ท การดาเนิน งานตามนโยบายที่ ได้ รับจาก
คณะกรรมการ การบริ หารงานภายใต้ สภาวการณ์ เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนา
ธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้ ดีขึ ้นในแต่ละปี เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเป็ นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ กรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ทราบ

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 67

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1) คณะกรรมการส่งเสริ มการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีการให้ ความรู้แก่กรรมการใหม่เกี่ยวกับ
บทบาทของกรรมการและลักษณะธุรกิจของบริ ษัท และส่งเสริ มให้ มีการให้ ความรู้แก่ผ้ บู ริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้ องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2) ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ฝ่ายจัดการดาเนินการจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่
การปฏิบตั หิ น้ าที่รวมถึงการจัดแนะนาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจให้ แก่กรรมการใหม่
3) คณะกรรมการมอบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนร่ วมกับ ฝ่ ายจัด การ
ดาเนิน การจัดท าแผนการสื บทอดต าแหน่ง ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริ หารระดับ สูง โดย
กาหนดลักษณะของผู้ดารงตาแหน่ง และประเมินความพร้ อมของผู้บริ หารที่ได้ รับการพิจารณาและ
รายงานให้ คณะกรรมการราบ
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หมวดที่ 6 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณเป็ นการกาหนดมาตรฐานความประพฤติและการปฏิบตั ิของพนักงานของ
บริ ษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ที่ควรปฏิบตั ิให้ เป็ นแบบอย่ างตามที่กาหนดไว้ และเพื่อให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับ เกิดความศรัทธาของสังคมสาหรับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
1. การเคารพต่ อกฎหมาย
การดาเนินงานของบริ ษัทต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย และดารงไว้ ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกบั เจ้ าหน้ าที่
ของหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัท การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ถือเป็ นเรื่ องสาคัญใน
การประกอบกิจการพนักงานควรเคารพต่อกฎหมายเพื่อความเป็ นระเบียบและความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม
2. การเคารพต่ อสิทธิของบุคคลและการปฏิบัตอิ ย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงานยึดมั่นในสิทธิ เสรี ภาพ และหน้ าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด ตลอดจนเคารพต่อ
สิทธิของบุคคลอื่นทังในองค์
้
กรและในสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่กระทาการใดที่เป็ นการล่วงละเมิด
สิทธิผ้ อู ื่น ไม่กลัน่ แกล้ งหรื อข่มเหงผู้อื่น รวมถึงการไม่ล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนัน้ ต้ องปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอื่น
อย่างเท่าเทียมกัน
3. การดาเนินการด้ านการเมือง
บริษัทสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข บริ ษัทเป็ นองค์กรที่
เป็ นกลางทางการเมืองและเคารพต่อสิทธิเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของพนักงาน การ
ตัดสินใจของพนักงานที่จะเข้ าไปมีส่วนร่ วมทางการเมืองโดยการอุทิศเวลาส่วนตัวนอกเวลาทางาน สามารถ
กระทาได้ และให้ ถือว่าการดาเนินการทังหมดเป็
้
นการตัดสินใจโดยส่วนตัวของพนักงานผู้นนเอง
ั้
4. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการมีส่วนได้ เสีย
พนักงานต้ องปฏิบตั งิ านด้ วยความถูกต้ องโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษั ทเป็ นสาคัญ ไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวที่ขดั แย้ งกับผลประโยชน์บริ ษัท พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้ เสียของตนเองกับงานที่ต้องปฏิบตั ติ ามหน้ าที่
พนักงานต้ องไม่ยอมให้ เหตุผลในส่วนของตนเอง หรื อบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทา
ให้ เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้ างต้ น
5. การรั กษาข้ อมูลและการใช้ ข้อมูลบริษัท
พนักงานมีหน้ าที่ในการเก็บรักษาข้ อมูลความลับจากการประกอบธุรกิจของบริษัท พึงงดเว้ นการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษั ทที่ เป็ นความลับ และเป็ นข้ อมูล ที่ ยังไม่ได้ เผยแพร่ ต่อสาธารณะ ซึ่งหากมี การเปิ ดเผยจะทาให้ เกิ ดผล
กระทบร้ ายแรงต่อบริษัท ไม่วา่ ด้ วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงข้ อมูลส่วนตัวของพนักงาน
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6. การแข่ งขันทางการค้ า
บริ ษัทประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงจริ ยธรรม ความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ สนับสนุน
การแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ใช้ วิธีการใดๆ ที่ไม่ถกู ต้ องปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งขันทางการค้ า
7. ลูกค้ าหรื อผู้ถือกรมธรรม์
บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ในการสร้ างความมัน่ คงทางการเงินให้ กับลูกค้ าด้ วยการปกป้องคุณค่าชีวิต พร้ อมทังให้
้
คาแนะนาด้ านการวางแผนการเงินอย่างรอบด้ าน แนะนาผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพแก่ลูกค้ าและครอบครัว ด้ วย
การบริ การที่ประทับใจผ่านที่ปรึ กษาทางการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต คู่ค้า และพนักงาน เพื่ อให้ ลูกค้ าได้ มี
หลักประกันและมีการเสริ มสร้ างฐานะควบคูก่ ันไป ทาให้ มีความพร้ อมในการดาเนินชีวิตได้ อย่างมัน่ คงและมี
ความสุขอย่างยัง่ ยืน
8. ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมุ่งมั่นที่ จะมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาและส่งเสริ ม กิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้ อมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพื่อให้ อยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข ปลูกฝั งจิตสานึกใน
เรื่ องความรับ ผิ ด ชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้ อ ม ตลอดจนการลดการใช้ พ ลัง งาน พนักงานพึ งตระหนักถึ ง
ความสาคัญของการปฏิบตั ติ นให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมในการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
9. พนักงาน
พนักงานถื อเป็ นทรัพ ยากรบุคคลที่ มี คุณ ค่าและมี ความส าคัญ ในการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท บริ ษัทจึงต้ อง
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนด้ วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบตั ิ และเคารพในความเป็ นพนักงาน โดยบริ ษัทจ่าย
ค่าตอบแทน จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อเป็ นการตอบแทนให้ แก่พนักงาน รวมทังส่
้ งเสริมให้ พนักงาน
เกิดการพัฒนาตนเองและเรี ยนรู้อนั จะทาให้ เกิดความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน นอกจากนัน้ พนักงานยังต้ อง
ปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่อย่างสุดความสามารถ มีความขยันและกระตือรื อร้ นอยูเ่ สมอ
10. การรับหรือการให้ ของขวัญ
บริ ษัทมุง่ มัน่ ในการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี และยัง่ ยื นกับลูกค้ า คูค่ ้ า และผู้ทาธุรกิจร่วมกับบริ ษัท ภาพลักษณ์ที่
ดีย่อมเป็ นรากฐานสาคัญ สาหรับการสร้ างความสัมพันธ์ ดงั กล่าว ดังนัน้ การรับหรื อการให้ ทรัพย์สิ น สิ่งของ
เพื่ อเป็ นของขวัญ อันเป็ นการให้ ตามประเพณี สามารถกระทาได้ แต่ก็ควรระมัดระวังการรับหรื อการให้ ที่ไม่
เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่
ประสงค์ให้ พนักงานรับของขวัญที่มีมลู ค่าสูงหรื อเป็ นกรณีที่อาจทาให้ เกิดภาพลักษณ์ของการเกื ้อหนุน หรื อการ
มีพนั ธะต่อกันและอาจเข้ าข่ายในลักษณะของการรับสินบน
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11. ความปลอดภัยและสุขอนามัย
บริ ษัทให้ ความสาคัญในด้ านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปลูก
จิตสานึกด้ านความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่พนักงานและสังคม โดยจัดให้ มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานประกอบการเกี่ ยวกับการจัดอุปกรณ์ ดบั เพลิง การเก็บรักษาวัตถุไวไฟ และวัตถุระเบิด การป้องกัน
ฟ้าผ่า การติดตังระบบสั
้
ญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ การจัดซ้ อมหนีไฟ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการ
ป้องกันภัยดูแลระหว่างการฝึ กซ้ อม
12. ทรัพย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยมีการกาหนด
ห้ ามมิ ให้ มี การติด ตัง้ หรื อ น า หรื อใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ อัน เป็ นการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผู้อื่น กับ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท และห้ ามนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ละเมิดลิ ขสิทธิ์ ของผู้อื่นมาใช้ เกี่ ยวกับงานของ
บริษัท
13. การสื่อสาร
การสื่ อสารของบริ ษัทไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิม พ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต หรื อช่อง
ทางการสื่อสารอื่น ต้ องเป็ นการสื่อสารที่เป็ นความจริ ง มีความเข้ าใจง่ายและชัดเจน โดยละเว้ นการสื่อสารที่
เป็ นเท็จ หรื อที่อาจก่อให้ เกิ ดการเข้ าใจผิด หรื อการให้ ข่าวสารต่อสื่ อมวลชนที่ บิดเบือน หรื อให้ ร้ายป้ายสี คู่
แข่งขันไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
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9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริษัทประกอบด้ วย คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ หมด 6 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน คณะกรรมการดูแ ลกิ จ การที่ ดี และ
คณะกรรมการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคณ
ุ สมบัติตาม
มาตรา 68 แห่ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่ อง การขออนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่
22 มีนาคม 2543 ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
1. บริ หารกิจการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของ
ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท เป็ น
สาคัญ
2. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกากับดูแลกิจการ
บริหารและจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
3. พิจารณาโครงสร้ างการบริ หาร แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยและผู้บริ หารระดับกรรมการผู้จดั การใหญ่
และรองผู้จดั การใหญ่
4. พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัท และ/หรื อ
การท านิ ติก รรมต่า งๆ แทนบริ ษั ท พร้ อมทัง้ ก าหนดเงื่ อ นไขในการลงลายมื อ ชื่ อผูก พัน บริ ษั ท ของ
กรรมการ
การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการในปี ที่ผ่านมา
ใน 1 ปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ กาหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย แผนงาน เป้าหมายและภารกิจของ
บริษัท รวมทังติ
้ ดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ แน่ใจว่า
บริ ษัทมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการบริ หารงานที่มีความโปร่งใส เป็ นไป
ตามหลักธรรมาภิ บาลที่ ดี รวมถึง มี ระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมอยู่ภ ายใต้ กรอบกฎหมาย และ
นโยบายที่ได้ รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง คานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
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การฝึ กอบรมของคณะกรรมการ
บริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการแต่ล ะท่านได้ ศึกษาและเข้ ารับการอบรมเพื่ อเพิ่ม พูนความรู้ ในด้ านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ ในฐานะกรรมการ และ/หรื อ กรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2558 นี ้
มีกรรมการเข้ าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ได้ แก่ นางคมคาย
ธูสรานนท์ ในหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 3/2558 อีกทังยั
้ งสนับสนุนให้
กรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท เข้ า ร่ วมงานสัม มนาที่ จัด โดยหน่ วยงานต่างๆ เช่น สัม มนา เรื่ อ ง ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการในการควบคุมภายใน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่ ว มกั บ สมาคมผู้ต รวจสอบภายในแห่ ง ประเทศไทย หรื อ สัม มนา เรื่ อ ง Building Better Board through
Effective Independent Director จัดโดย IOD เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะด้ านมา
บรรยายให้ ความรู้ แบ่งปั นประสบการณ์ กับ คณะกรรมการเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2558
ได้ รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของ Nippon Life มาแบ่งปั นประสบการณ์ เรื่ อง ผลกระทบของภาวะดอกเบี ้ย
ต่ า ในประเทศญี่ ปุ่ นและกลยุ ท ธ์ ก ารจัด การที่ NLI ด าเนิ น การเพื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากภาวะดัง กล่ า ว
ในปั จจุบนั มีกรรมการบริ ษัทที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทหน้ าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดย
IOD จานวน 9 ท่านจากกรรมการทังหมด
้
15 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติการฝึ กอบรมของคณะกรรมการ
แต่ละท่าน สรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อ
ดร. ศิริ
นายสุนทร
นางคมคาย
นายประพันธ์
นายชัย
นางสาวพจณี
นางสาวิตรี
นางประไพวรรณ
นายโชน

การเจริ ญดี
อรุณานนท์ชยั
ธูสรานนท์
อัศวอารี
โสภณพนิช
คงคาลัย
รมยะรูป
ลิมทรง
โสภณพนิช

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

DCP*
DAP*
รุ่น 60/2548 รุ่น 4/2546
รุ่น 98/2551 รุ่น 4/2548
รุ่น 26/2546
รุ่น 101/2551
รุ่น 16/2545
รุ่น 198/2557
รุ่น 176/2556
รุ่น 80/2549
รุ่น 142/2554
-

หลักสูตร
ACP*
RCP*
DCPU*
รุ่น 6/2548
รุ่น 3/2558
รุ่น 21/2550
รุ่น 10/2547 รุ่น 10/2547
-

หมายเหตุ : *DCP : Director Certification Program *DAP : Director Accreditation Program *ACP : Audit Committee Program
*RCP : Role of the Chairman Program *DCPU: Director Certification Program Update
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คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้ วยกรรมการทังหมด
้
5 คน โดย จัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยมีรายนามดังนี ้
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นายเชิดชู
ดร. ศิริ
นางสาวิตรี
นายทาเคชิ
นายโชน

โสภณพนิช
การเจริ ญดี
รมยะรู ป
ฟูกดู ะ
โสภณพนิช

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

จานวนการเข้ าร่ วม
ประชุม/จานวนครั ง้ ที่จัด
ประชุม
12/12
12/12
8/12
12/12
12/12

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายการลงทุน ทาหน้ าที่เลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. บริ หารกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อนโยบายคาสัง่
ใดๆ ที่คณะกรรมการกาหนด และให้ มีอานาจอนุมตั แิ ละ/หรื อเห็นชอบแก่การดาเนินการใดๆ ตามปกติ
และอันจาเป็ นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็ นการทัว่ ไป ตามกรอบอานาจหน้ าที่ที่ได้ รับอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการ นอกจากนัน้ ให้ คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่พิจารณากลัน่ กรองข้ อพิจารณาต่างๆ ที่
จะได้ มีการนาเสนอต่อ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ทัง้ นี ้
ตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับหรื อคาสั่งของคณะกรรมการ ตลอดจนการดาเนินการตามคาสั่งของ
คณะกรรมการเป็ นคราวๆ ไป
2. คณะกรรมการบริ หารจะแต่งตังอนุ
้ กรรมการ และ/หรื อคณะทางาน และ/หรื อบุคคลใดๆ เพื่อทาหน้ าที่
กลัน่ กรองงานที่นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร หรื อเพื่อให้ ดาเนินงานใดอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร หรื อเพื่อให้ ดาเนินการใดแทนตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารในปี ที่ผ่านมา
ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม รวม 12 ครัง้ เพื่อควบคุมและติดตามผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทในด้ านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่มีความสาคัญตามอานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ นอกจากนี ้ ยังช่วยพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อกลยุทธ์การดาเนินงาน การ
จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริหารทังหมด
้
5 คน โดยจัดให้ มีการประชุม 4 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อยใน 1 ปี โดย
มีรายนามดังนี ้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
นายประพันธ์
นางคมคาย
นายทาเคชิ
นายเสนาะ
นายเรื องศักดิ์
นางสาวจาวุวรรณ

อัศวอารี
ธูสรานนท์
ฟูกดู ะ
ธรรมพิพฒ
ั นกุล
ปั ญญาบดีกลุ
ลิ ้มคุณธรรมโม

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

จานวนการเข้ าร่ วม
ประชุม/จานวนครั ง้ ที่
จัดประชุม
4/4
3/4
4/4
3/4
3/4
3/4

โดยมี นางศศิธร ฐิ ติผกายแก้ ว ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยง โดยสามารถระบุ ประเมิน ติดตามรายงาน
และควบคุมความเสี่ยงให้ ครอบคลุม และรองรับกฎหมาย ประกาศ คาสัง่ กฎเกณฑ์ และมาตรฐาน
ใหม่ๆ ของภาครัฐ
2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริ หารความเสี่ยงและระบบการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงความมี
ประสิทธิ ภ าพ และประสิทธิ ผลของระบบการปฏิบตั ิตามนโยบายกาหนด และสรุ ปรายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี ที่ผ่านมา
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ ทาหน้ าที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงหลักของบริ ษัทที่
อาจกระทบต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทังนี
้ ้ ได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารความเสี่ยงทาหน้ าที่ประเมินและ
จัดทาแบบประเมินความเสี่ยงด้ วยตนเอง ตามโครงสร้ างขององค์กร อีกทังติ
้ ดตามและทบทวนการดาเนินงาน
ตามแผนบริ หารจัดการความเสี่ยงภายใต้ นโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ ส่งเสริ มความรู้
และการปลูกฝั งเกี่ ยวกับวัฒ นธรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Culture) โดยการจัดทาแบบประเมินความ
เสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วยกรรมการอิส ระทัง้ หมด 3 คน ซึ่งมี คุณ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 รวมถึงมีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยจัดให้ มีการประชุม 4 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อยใน 1 ปี ซึ่งในปี 2558 มีการจัดประชุมทัง้ หมด 5 ครัง้
โดยมีรายนามดังนี ้
ลาดับที่
1
2
3

รายชื่อ
นายสุนทร
นางคมคาย
รศ. ดารงค์

อรุ ณานนท์ชยั
ธูสรานนท์
ทวีแสงสกุลไทย

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนการเข้ าร่ วม
ประชุม/จานวนครั ง้
ที่จัดประชุม
5/5
5/5
5/5

โดยมีนายประธาน ขจิตวิวฒ
ั น์ ผู้อานายการ ฝ่ ายตรวจสอบ ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ระบบการควบคุม ภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตังโยกย้
้
าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ า
ร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจ ารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
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6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี ที่ผ่านมา
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวมทังสิ
้ ้นจานวน 5 ครัง้ มีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วม
ประชุมครบถ้ วนทุกครัง้ มีการร่วมประชุมกับผู้บริ หาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมเสนอข้ อมูล
หารื อ และแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจาปี การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความ
เหมาะสม สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อก าหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับ การดาเนิน ธุรกิ จ ของบริ ษั ท
นอกจากนี ้ ยังทาหน้ าที่คดั เลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนผู้สอบบัญชี และสอบทานและให้ ความเห็น
ต่อ การเข้ าท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เพื่ อ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการทังหมด
้
4 คน โดยการจัดให้ มีการประชุมสม่าเสมอ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี
2558 มีการจัดประชุมทังหมด
้
2 ครัง้ โดยมีรายนามดังนี ้
ลาดับ
ที่

รายชื่อ

1

ดร.ศิริ

การเจริ ญดี

2
3
4

นายชัย
โสภณพนิช*
นายทาเคชิ ฟูกดู ะ
นางรัชนี นพเมือง

จานวนการเข้ าร่ วม
ประชุม/จานวนครั ง้ ที่
ตาแหน่ ง
จัดประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2/2
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/2
2/2
2/2

หมายเหตุ : *นายชัย โสภณพนิช พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 17 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป

โดยมี น างอุ ษ ณี ย์ สุ น ทโรทก ผู้ อ านวยการ ฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ท าหน้ าที่ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรื อพ้ นสภาพ
การเป็ นกรรมการในทุกกรณี โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาดารงตาแหน่ง เพื่อเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ และ/หรื อขออนุมตั ติ อ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อบังคับของบริษัท แล้ วแต่กรณี
2. พิจ ารณาสรรหาคัด เลื อกผู้ทรงคุณ วุ ฒิ เพื่ อทดแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองผู้จัดการใหญ่
ในกรณี ที่ค รบวาระ ลาออก หรื อกรณี อื่น ๆ โดยพิ จ ารณาบุค คลที่ เหมาะสมมาดารงตาแหน่ง เพื่ อ
นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิ จ ารณาก าหนด ปรั บ ปรุ ง ค่า ตอบแทน และผลประโยชน์ อื่ น ๆ ของคณะกรรมการ และผู้บ ริ ห าร
ระดับสูงกว่าหรื อเทียบเท่ารองผู้จัดการใหญ่ ให้ เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
ตามข้ อบังคับของบริษัท
4. ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนปี ที่ผ่านมา
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนได้ ปฏิ บัติหน้ าที่ ต ามกฎบัตรและขอบเขต
อานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยได้ จดั ให้ มีการประชุมทังหมด
้
2 ครัง้ เพื่อพิจารณา
เรื่ อ งส าคัญ ตามหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย ได้ แ ก่ การสรรหากรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของทางการ จัดทาระบบการประเมินผลเพื่อกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้ วยค่าเบี ้ย
ประชุมและค่าบาเหน็จ และจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2558
คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารทังหมด
้
5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามประกาศ คณะกรรมการ
กากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษั ทประกันชีวิต พ.ศ.
2556 รวมถึงมีบคุ คลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริ หาร
ความเสี่ยง หรื อการวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ร่วมเป็ นกรรมการลงทุนด้ วย และจัดให้ มีการ
ประชุมอย่างสม่าเสมอเป็ นรายเดือน โดยมีรายนามดังนี ้
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ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นายเชิดชู
ดร.ศิริ
นายประพันธ์
นายโชน
นายเสนาะ

โสภณพนิช
การเจริ ญดี
อัศวอารี
โสภณพนิช
ธรรมพิพฒ
ั นกุล

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

จานวนการเข้ าร่ วม
ประชุม/จานวนครั ง้ ที่
จัดประชุม
12/12
12/12
7/12
12/12
12/12

โดยมี นางสาวชลลดา โสภณพนิช ผู้อานวยการ ฝ่ ายลงทุนตราสารทุน ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ลงทุน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. กาหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี่ยงรวม และกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่
เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน
2. พิจารณาอนุมตั แิ ผนการลงทุน
3. ติดตามผลการลงทุน พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
4. กากับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับการลงทุน
5. กากับดูแลเรื่ องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6. รายงานผลการลงทุนให้ คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่าเสมอ
7. กากับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกรอบนโยบาย และรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่าเสมอ
การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการลงทุนในปี ที่ผ่านมา
ในระยะเวลา 1 ปี ที่ ผ่านมา คณะกรรมการลงทุนได้ มี การกาหนดนโยบายการและแนวทางการลงทุน
นโยบายการบริ หารความเสี่ยงและกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของบริ ษัท โดยพิจารณา
ปั จจัยสาคัญต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน รวมทังการก
้
าหนดและปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ การลงทุนเพื่อให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
ลงทุนได้ มีการพิจารณาอนุมตั แิ ละ/หรื อให้ ความเห็นชอบ ในแนวนโยบายที่มีความสาคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กร
ทิศทางการดาเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการลงทุนได้ มีการติดตาม กากับ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายของแผนงานและเป็ นไปตามกรอบนโยบายที่ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
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คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารทัง้ หมด 5 คน โดยการจัดให้ มีการประชุมสม่าเสมออย่างน้ อยปี ละ
4 ครัง้ โดยมีรายนามดังนี ้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นางคมคาย
รศ. ดารงค์
นายทาเคชิ
นายเรื องศักดิ์
นายเสนาะ

ธูสรานนท์
แสงสกุลไทย
ฟูกดู ะ
ปั ญญาบดีกลุ
ธรรมพิพฒ
ั นกุล

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

จานวนการเข้ า
ร่ วมประชุม/
จานวนครั ง้ ที่
จัดประชุม
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4

โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ฝัน้ ผู้อานวยการ สานักกากับการปฏิบตั งิ าน ทาหน้ าที่เลขานุการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. เสนอนโยบาย คาแนะนา ข้ อเสนอแนะ แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีตอ่ คณะกรรมการ
2. จัด ให้ มี แนวทางดาเนิน การ เพื่ อให้ สามารถติด ตามดูแลการปฏิ บัติง านของบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รายงานความคืบหน้ าและผลการ
ปฏิ บัติง านต่อ คณะกรรมการทุก ครั ง้ หลัง มี ก ารประชุม คณะกรรมการกากับ ดูแลกิ จ การที่ ดี อ ย่า ง
สม่าเสมอ
3. ทบทวนแนวทางหลักการการกากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางปฏิบตั ขิ องสากล และข้ อเสนอแนะของสถาบันหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4. ส่งเสริ มการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้ เป็ นที่เข้ าใจทัว่ ทุกระดับและมีผลในทาง
ปฏิบตั ิ
5. แต่งตังคณะท
้
างานชุดย่อย เพื่อทาหน้ าที่สนับสนุนการกากับดูแลกิจการที่ ดีได้ ตามความเหมาะสม
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การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีในปี ที่ผ่านมา
ในปี 2558 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ ดาเนินการปรับปรุงการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
โดยให้ สอดคล้ องกับแนวทางการดาเนินงานและโครงสร้ างการบริ หารงานในปั จจุบนั ประกอบกับ แนวทางจาก
หลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์มาตรฐาน ASEAN CG Scorecard เพื่อเป็ นการพัฒนาการกากับดูแลกิจการตามโครงการ CGR
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สรุปสาระสาคัญของงานที่ปฏิบตั ไิ ด้ ดงั ต่อไปนี ้
1. เสนอนโยบาย และออกระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ ให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. ทบทวนแนวทางหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิ
ของสากล และข้ อเสนอแนะของสถาบันหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อาทิเช่น
2.1 ทบทวน แก้ ไข ปรั บ ปรุ ง นโยบายความมั่ น คงปลอดภั ย ของสารสนเทศ และระเบี ย บ
ปฏิบตั กิ ารใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขายหลักทรัพย์
2.2 ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.3 ทบทวน แก้ ไข ปรับปรุงจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดีในการให้ บริการของตัวแทน
3. ติดตามดูแลการปฏิ บัติงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีของสถาบัน
กากับหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง รายงานความคืบหน้ าและผลการปฏิ บตั ิงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท
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9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ
ในการแต่งตังกรรมการอิ
้
ส ระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณา
คัดเลือกกรรมการที่มีความเป็ นอิสระตามนิยามของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย และข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึ่งประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อที่จะนาเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่ได้ เงินเดือน
ประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
2 ปี
(3) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่ มี นัย หรื อผู้มี อานาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ว ม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนั ย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของส านัก งานสอบบัญ ชี ซึ่ง มี ผ้ ูส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
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ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท สัง กัด อยู่ เว้ น แต่จ ะได้ พ้ น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น
ที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่ เป็ นกรรมการที่ ได้ รับ การแต่ง ตัง้ ขึน้ เพื่ อ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู้ถื อ หุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถื อหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท
9.3.2 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้ าที่พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่เหมาะสมโดย
พิจารณาจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งมี ประสบการณ์ จ ากหลากหลายสาขาอาชีพ ทัง้ ภาคราชการ และภาคเอกชน
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กร มีวฒ
ุ ิภาวะ และความเป็ นมืออาชี พ สามารถอุทิศเวลาให้ งานของ
บริ ษัทอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนาเสนอต่อ คณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อขออนุมตั ติ อ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ วแต่กรณี
9.3.3 การสรรหาผู้บริหาร
บริษัทได้ มอบหมายให้ มีคณะผู้ดาเนินการในการสรรหาผู้บริหารตามลาดับ ดังนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจ ารณาสรรหาผู้บริ หารในตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่และรองผู้จดั การใหญ่ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณา
2. กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารในตาแหน่งผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ และผู้ชว่ ย
ผู้จดั การใหญ่อาวุโส เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณา
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3. ตาแหน่งผู้บริหารระดับรองลงมา (ผู้อานวยการและผู้อานวยการอาวุโส) กรรมการผู้จดั การใหญ่
เป็ นผู้พิจารณาสรรหาและเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริหารเป็ นผู้พิจารณา
โดยคณะผู้ดาเนินการจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะเป็ น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีความเป็ นมืออาชีพที่เหมาะสม
มาด ารงตาแหน่ง เพื่ อปฏิ บัติห น้ าที่ แ ละด าเนิ น กิ จ การงานของบริ ษั ท ให้ บ รรลุเป้ าหมายและวัต ถุป ระสงค์
ที่กาหนดไว้
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการลงทุน ทาหน้ าที่กากับดูแลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษัท ซึ่งรวมถึงบริ ษัทย่อย
และบริษัทร่วม ให้ เป็ นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายบริหารความเสี่ยงรวม และข้ อกาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อีกทังรายงานผลการด
้
าเนินงานให้ คณะกรรมการทราบอย่างสม่าเสมอ
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ 9. การกากับดูแลกิจการ หมวด 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หน้ า 55
9.6 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
ลาดับที่

ชื่อ - นามกสุล

1

นายเชิดชู

โสภณพนิช

2

ดร. ศิริ

การเจริ ญดี

3

นายสุนทร

อรุณานนท์ชยั

4
5
6

นางคมคาย
รศ. ดารงค์
นายประพันธ์

ธูสรานนท์
ทวีแสงสกุลไทย
อัศวอารี

7

นายชัย

โสภณพนิช

8

นางรัชนี

นพเมือง

9

นางสาวพจณี

คงคาลัย

10

นางสาวิตรี

รมยะรูป

11

นางประไพวรรณ

ลิมทรง

ณ สิน้ ปี 2557
45,704,014
2.692%
599,200
0.035%
38,634,828
2.276%
28,000
0.002%
35,111,800
2.068%
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ณ ต.ค. 2558
45,854,014
2.691%
579,200
0.035%
26,654,828
1.564%
28,000
0.002%
36,000,000
2.113%

เปลี่ยนแปลง
-150,000
-20,000
-11,980,000
+888,200

ลาดับที่
ชื่อ - นามกสุล
12
นายคาซิฮิเดะ
โทดะ
13
นายนาโอกิ
บัน
14
นายทาเคชิ
ฟูกดู ะ
15

นายโชน

โสภณพนิช

16

นายเรื องศักดิ์

ปั ญญาบดีกลุ

17

นายเสนาะ

ธรรมพิพฒ
ั นกุล

18
19
20

นางสาวจารุวรรณ ลิ ้มคุณธรรมโม
นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล
นางอรนุช
สาราญฤทธิ์

ณ สิน้ ปี 2557
42,000
0.002%
0
0
-

ณ ต.ค. 2558
42,000
0.002%
200,000
0.012%
280,000
0.016%
-

เปลี่ยนแปลง
+200,000
+280,000
-

9.7 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ลาดับที่
1

ชื่อบริษัทผู้จ่าย
ชื่อผู้สอบบัญชี
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย
(มหาชน)
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
รวมค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่ าสอบบัญชี
1,600,000
1,600,000

ค่ าบริการอื่น (Non-Audit fee) *

ลาดับ
ที่

1

2

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ประเภทของงานบริการอื่น
(Non-Audit Service)

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ ค่าตรวจสอบและสอบทาน
จากัด (มหาชน)
รายการดารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสีย่ ง**
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ ค่าสอบทานมูลค่าของบริ ษัทที่
จากัด (มหาชน)
คานวณตามวิธีคณิตศาสตร์
ประกันภัย (Embedded value)
รวมค่ าตอบแทนจากค่ าบริการอื่น
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ผู้ใช้ บริการ

บริ ษัท สานักงาน
อีวาย จากัด
บริ ษัท สานักงาน
อีวาย จากัด

ค่ าตอบแทนของงาน
บริการอื่น
ส่ วนที่
ส่ วนที่จ่ายไป
จะต้ อง
ในระหว่ างปี
จ่ ายใน
บัญชี
อนาคต
1,400,000
-

1,000,000

-

2,400,000

-

หมายเหตุ: * ส่วนของบริ ษัท
** รวมค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการสอบทานสารองประกันชีวิต

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บริษัทย่ อย)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญ ชีของบริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
ตรวจสอบโดยนางนงลักษณ์ พุ่มน้ อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด ค่าสอบบัญชีตอ่ ปี 150,000 บาท
9.7 การปฏิบัตติ ามหลัก CG ในเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่ วมในการพัฒ นาและส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้ อมและ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒ นาที่ยั่งยืน เพื่อให้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปลูกฝั ง
จิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนการลดการใช้ พลังงาน
บริ ษัทส่งเสริ ม ให้ พนักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององค์กรและของ
ตนเองต่อสังคม ในด้ านการศึกษา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม โดยดาเนินกิจกรรมส่งเสริ มสังคม
อย่างเป็ นรูปธรรม
แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่ อสังคม มีหลักการ 8 ข้ อ
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริษัทประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงจริ ยธรรม ความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ รวมถึง
สนับสนุนการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ใช้ วิธีการใดๆ ที่ไม่ถกู ต้ องปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งขันทางการค้ า
หลักการในการดาเนินธุรกิจประกันชีวิต บริษัทยึดมัน่ หลักการในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้


ด้ ว ยหลัก ความสุจ ริ ต ใจอย่ า งยิ่ ง บริ ษั ท ประกอบธุ รกิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต อย่ า งยิ่ ง ต่อ ผู้เอา
ประกันภัยและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง



ด้ วยหลักความยุติธ รรม บริ ษั ท ปฏิ บัติด้วยความเป็ นธรรมและชอบธรรมต่อผู้เอาประกั นภัยอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ



ด้ ว ยหลั ก การควบคุม ภายใน บริ ษั ท จัด โครงสร้ างองค์ ก รเพื่ อ สนับ สนุ น การบริ ห ารงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยจัดให้ มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่รัดกุม มีการบันทึกข้ อมูลอย่าง
เหมาะสม โดยถูก ต้ องครบถ้ วนและเป็ นจริ ง อี ก ทัง้ มี กระบวนการสรรหาและพัฒ นาพนักงานให้ มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามวิชาชีพอย่างมืออาชีพ



ด้ วยหลักการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ
ของหน่วยงานกากับภายนอก รวมทัง้ กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการให้ พ นักงานปฏิบัติ ตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง และเป็ นไปตามกฎที่เกี่ยวข้ องโดยเคร่งครัด
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2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษั ท ได้ แสดงเจตนารมณ์ เข้ าเป็ นแนวร่ วมของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้ านการทุจ ริ ต (Collective
Action Coalition) บริ ษัทได้ รับประกาศนียบัตรรับรองเป็ น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริต” จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั เิ พื่อการต่อต้ านการทุจริ ตในภาคเอกชน
บริ ษั ท ได้ รั บ รางวัล องค์ ก รโปร่ ง ใส ประจ าปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) จากส านั ก งาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริ ตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่ งเป็ นรางวัล เกี ย รติยศแห่ง คุณ ธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริต ประจาปี ครัง้ ที่ 4
ในปี 2558 บริ ษัทได้ รับการประเมินระดับการพัฒนาความยัง่ ยืน โดยสถาบันไทยพัฒน์ เรื่ อง การต่อต้ าน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน (Anti-Corruption) ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย บริ ษั ท ได้ รั บ การประเมิ น ในระดับ 4
Certified คือ แสดงให้ เห็นถึงการนานโยบายไปปฏิ บัติจริ ง โดยมี การสอบทานความครบถ้ วนเพี ยงพอของ
กระบวนการทังหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ
้
บริ ษัทมีนโยบายต่อต้ านการทุจริต ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้ “บริษัท
ไม่ยอมรับการให้ หรื อการรับของขวัญ หรื อผลประโยชน์อื่นใด ที่มีเจตนาจูงใจให้ กระทาการใดๆ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย” นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการกาหนดแนวปฏิบัติ และระเบียบการ
ต่อต้ านการทุจริ ต รวมถึงมีการสื่อสารผ่านการอบรม และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บ ริ หาร
และพนักงานทุกระดับถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
ปั จจุบนั บริ ษัทให้ ทุกฝ่ ายระบุและประเมินความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิการ เพื่ อให้ ฝ่ายบริ หารความเสี่ยง
สามารถก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ ยง การติด ตาม และประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพการควบคุม อย่าง
ต่อเนื่อง
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกาหนดแนวทางติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายและประเมิ นความเสี่ ยงที่ อาจก่อให้ เกิ ดการทุจ ริ ต ให้ ภ าพรวมอยู่ในระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้
รวบรวมข้ อ มู ล ให้ ฝ่ ายตรวจสอบในเบื อ้ งต้ น หากพบกรณี ต้ อ งสงสัย และมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะกระท าทุ จ ริ ต
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการอบรมให้ ความรู้เรื่ องการป้องกันการทุจริ ต ซึ่งรวมถึงการรับและการให้ ของขวัญต่างๆ
และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย เป็ นต้ น
ฝ่ ายตรวจสอบ มีหน้ าที่ตรวจสอบความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงความเสี่ ยงจากการ
ทุจริต โดยได้ มีการประเมินและตรวจสอบอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ อบรมให้ ความรู้ ผู้บริ หาร และพนักงานเรื่ องการปฏิบตั ิตามคู่มือ
การกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 88

ผู้มี ส่วนได้ เสี ย สามารถแจ้ ง เรื่ องร้ องเรี ยนหรื อเบาะแสเกี่ ยวกับการกระทาที่ ไม่เหมาะสมในทางธุ รกิ จ
พฤติ ก รรมของคณะกรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งานที่ ขัด ต่ อ คู่มื อ การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ หรื อประเด็นอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ได้ หลากหลาย
ช่องทาง เช่น Email Address: audit_committee@bangkoklife.com ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
หรื อส่งทางไปรษณี ย์มายัง ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบ หรื อผู้อานวยการสานักกากับการปฏิบตั ิงาน บริ ษัท
กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) 23/115-121 รอยัลซิตีอ้ เวนิว ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
10310 ซึ่งจะมีการสอบสวนที่เป็ นอิสระและมีการพิจารณาดาเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อแสดงถึงความเป็ น
ธรรมและความโปร่งใส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ถูกเรี ยกมาเป็ นพยาน หรื อผู้นาส่งข้ อมูลใดๆ จะได้ รับความคุ้มครอง
ตามที่แนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตกาหนด ทังนี
้ ้ ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่า มีข้อร้ องเรี ยนในเรื่ องดังกล่าว
ข้ างต้ น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงานทุกคนยึดมัน่ ในสิทธิ เสรี ภาพ และหน้ าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด ตลอดจน
เคารพต่อสิทธิของบุคคลอื่นทังในองค์
้
กรและในสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชนและไม่กระทาการใดที่เป็ นการ
ล่วงละเมิดสิทธิ ผ้ ูอื่น ไม่กลั่นแกล้ งหรื อข่มเหงผู้อื่น รวมถึงการไม่ล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนัน้ พนักงาน
ทุกคนต้ องปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. พนักงานทุกคนต้ องให้ ความเคารพและปฏิบตั ิตอ่ บุคคลอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนทังในองค์
้
กรและใน
สังคม นอกจากนัน้ ต้ องไม่กระทาการใดที่เป็ นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รวมถึงการให้ เกียรติซงึ่ กัน
และกัน
2. พนัก งานทุก คนต้ อ งไม่ เลื อ กปฏิ บัติ ต่อ กัน ด้ วยความเหมื อ นหรื อ ความแตกต่างในเรื่ อ ง ความคิ ด
เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึกษา
3. พนักงานทุกคนต้ องไม่กลัน่ แกล้ ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม ข่มเหง ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและผู้ร่วมงาน
4. พนักงานทุกคนต้ องละเว้ นการกระทาใดๆ ที่ส่อในทางเพศ และการกระทาใดอันเป็ นการล่วงละเมิด
ทางเพศต่อผู้อื่น
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4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
พนักงานของบริ ษั ทถื อเป็ นทรัพ ยากรบุคคลที่ มี คุ ณ ค่าและมี ความสาคัญ ในการดาเนินธุรกิจ ของบริ ษั ท
บริ ษัทจึงต้ องปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้ วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ และเคารพในความเป็ นพนักงาน
โดยบริ ษัทจ่ายค่าตอบแทน จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่ อเป็ นการตอบแทนให้ แก่พ นักงาน รวมทัง้
ส่ ง เสริ ม ให้ พนัก งานเกิ ด การพั ฒ นาตนเองและเรี ย นรู้ อัน จะท าให้ เกิ ด ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ ก ารงาน
นอกจากนัน้ พนักงานยังต้ องปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่อย่างสุดความสามารถ มีความขยันและกระตือรื อร้ นอยู่
เสมอ
4.1 สภาพการทางานและการคุ้มครองทางสังคม
1) สภาพการทางานประกอบด้ วย ค่าจ้ าง เวลาทางาน เวลาพักผ่อน วั นหยุด ข้ อปฏิ บัติท างวินัย
การเลิ ก จ้ าง สวัส ดิการต่างๆ เช่น น า้ ดื่ม สะอาด สถานที่ รับ ประทานอาหารมี สุข ลักษณะ ที่ ดี
การรักษาพยาบาล เป็ นต้ น
2) การคุ้มครองทางสังคม เป็ นการบรรเทาผลที่ เกิดจากการลดหรื อสูญเสียรายได้ จากประเด็นต่างๆ
เช่น อุบตั เิ หตุ เจ็บป่ วย คลอดบุตร ชราภาพ ว่างงาน พิการ เป็ นต้ น
3) สภาพการทางานเป็ นไปตามกฎหมาย หรื อดาเนินการตามมาตรฐานแรงงาน
4) จัดให้ มีสภาพการทางานที่ดี ให้ ได้ รับความสมดุลของชีวิตการทางานมากที่สดุ โดยเทียบเคียง
กับองค์กรอื่น
5) ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
4.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
1) จัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จาเป็ น เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุและเหตุฉกุ เฉิน
2) สอบสวนและบันทึกอุบตั เิ หตุ และปั ญหาต่างๆ เพื่อลดหรื อกาจัดปั ญหาเหล่านัน้
3) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้หญิง (ตังครรภ์
้
คลอดบุตร) และทัว่ ไป เช่น คนพิการ ผู้ไม่มี
ประสบการณ์ เยาวชน เป็ นต้ น
4) คุ้มครองคนงานนอกเวลา ชัว่ คราว รับเหมาช่วง
5) กาจัดอันตรายด้ านจิตใจ ที่ทาให้ เครี ยด และเจ็บป่ วย
6) จัดอบรมหลักสูตรด้ านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้ กับพนักงานและผู้บริ ห ารเป็ น
ประจา
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7) กรณี พ นักงานสาขาที่ปฏิ บตั ิงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สาขาปั ตตานี ยะลา และเบตง)
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัท ให้ ปิดเวลาทาการแตกต่างจากสาขา
อื่นๆ ก่อน 30 นาที และหยุดทาการวันเสาร์
8) จัดให้ มีระบบด้ านการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม
9) ให้ มีนา้ ดื่มที่สะอาด ห้ องสุขอนามัยที่เพียงพอ ห้ อ งพยาบาล รวมทัง้ จัดให้ มีพยาบาลและแพทย์
คอยดูแลพนักงาน นอกจากนัน้ ยังจัดให้ มีการทาความสะอาดสานักงานเพื่อให้ เกิดสุขอนามัยที่ดี
4.3 การอบรมและพัฒนาความรู้
1) สนับ สนุน ให้ พ นัก งานพัฒ นาความรู้ สม่ า เสมอ โดยมี ก ารให้ ค่าวิ ช า เช่น LOMA, CFA, CFP,
Fellow นัก คณิ ต ศาสตร์ เป็ นต้ น มี กิ จ กรรมของชมรม ให้ ทุ น การศึ ก ษา มี โครงการ สปาใจ
ตักบาตรทาบุญ
2) บริ ษัทจัดให้ มีการพัฒนาพนักงาน เช่น ให้ ทุนการศึกษา การฝึ กอบรม การสัมมนา อันจะทาให้
พนักงานเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิ ภาพในการทางาน ส่งผลให้ บริ ษัท มีความ
มัน่ คงอย่างยัง่ ยืน นอกจากนัน้ บริษัทยังมีการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมให้ แก่
พนักงานเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการทางาน
3) ในปี 2558 บริ ษัทมีการจัดอบรมให้ กับพนักงานทังภายในและภายนอก
้
เรี ยนผ่านระบบออนไลน์
ตลอดจนการส่งไปสัม มนา/ดูงานต่างประเทศ รวมทัง้ สิน้ 248 หลักสูตร จ านวนชั่วโมงในการ
อบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 32.29 ชัว่ โมง หรื อคิดเป็ น 5.38 วัน/คน/ปี (6 ชัว่ โมงการอบรมคิดเป็ น 1
วัน) มีคา่ ใช้ จา่ ยในการอบรมเป็ นจานวนเงินกว่า 11,610,101 บาท
4) บริษัทยังคานึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน ด้ วยการส่งเสริ มการจัดการความรู้ภายในองค์กร
(Knowledge Management) สนับสนุนให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานมีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ในอนาคต
4.4 กิจกรรมเสริมสร้ างความสุขให้ พนักงาน
บริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานสร้ างความสุขอย่างสมดุล ระหว่างชีวิตการทางาน ครอบครัว และสังคม
ด้ วยกิจกรรมหลากหลายรู ปแบบ 8 ด้ าน ตามหลักการ Happy Workplace ได้ แก่ Happy Body (สุขภาพดี)
Happy Heart (น า้ ใจงาม) Happy Relax (ผ่อ นคลาย) Happy Brain (เพิ่ ม พูน ความรู้ ) Happy Soul (การมี
คุณ ธรรม) Happy Money (รู้ จัก การใช้ เงิ น ) Happy Family (ครอบครั ว ดี ) Happy Social (สัง คมดี ) ซึ่ง การ
ดาเนินการตามหลักการของ Happy 8 นัน้ บริษัทได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3
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Happy Body : การมีสุขภาพดี
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี สาหรับพนักงานทุกคน
Happy Heart : นา้ ใจงาม
การแบ่งปั น สร้ างความสุขถึงกันได้ ไม่สิ ้นสุด บริษัทได้ จดั กิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี ้
กิจกรรมถักเสริม เติมบุญ ตอน “สายใย ไออุน่ ”
สนับสนุนค่าใช้ จ่ายด้ านอุปกรณ์การถักไหมพรมให้ พนักงานผู้เข้ าร่ วมโครงการ ดาเนินงานมาตังแต่
้ ปี
2557 โดยในปี 2558 มีการถักหมวกไหมพรม ถักผ้ าพันคอ เพื่อมอบแก่ผ้ ปู ่ วยโรคมะเร็ ง รวมจานวนได้ 129 ผืน
ส่งมอบแก่มลู นิธิสถาบันมะเร็ง
กิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันประกันชีวิตแห่งชาติ
กิจกรรมบริ จาคโลหิตให้ กบั สภากาชาดเป็ นกิจกรรมการให้ เล็กๆ ที่แบ่งปั นความสุขอันยิ่งใหญ่แก่ผ้ อู ื่น
จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ปี ละ 4 ครัง้ รวมถึงในโอกาสพิเศษ คือ วันประกันชีวิตแห่งชาติ ที่พนักงานของกรุงเทพ
ประกันชีวิตได้ รวมพลังเพื่อบริจาคโลหิตในวันงานดังกล่าวอีกด้ วย
Happy Relax : ผ่ อนคลาย
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2
โดยความร่ วมมื อของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม ธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) สมาคม
ประกันชีวิตไทย และบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต จัดให้ มีกิจกรรมกีฬา พาเหรด กองเชียร์ และเกมสันทนา
การ เพื่ อกระชับความสัม พันธ์ ระหว่างบุคลากรภายในธุ รกิ จประกันชีวิต ที่ สนามการกี ฬ าแห่งประเทศไทย
หัวหมาก ซึง่ การจัดงานในครัง้ นี ้มีผ้ บู ริหาร พนักงาน และครอบครัวมาร่วมกิจกรรมเป็ นจานวนมาก
กิจกรรม Happy Birthday
เพื่ อส่งมอบของขวัญ ในวันเกิดของพนักงาน บริ ษัทจัดทาของขวัญ พร้ อมแนบการ์ ดอวยพร และส่ง
ข้ อความสันผ่
้ านระบบโทรศัพท์มือถือ (SMS) อวยพรให้ แก่พนักงานทุกคน
Happy Brain : เพิ่มพูนความรู้
• การจัดอบรมทังภายในและภายนอกให้
้
กบั พนักงาน โดยในปี 2558 รวมทังสิ
้ ้น 248 หลักสูตร
• การจัดการความรู้ภายในองค์กรผ่านโครงการ KM (Knowledge Management)
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Happy Soul : การมีคุณธรรม
โครงการสปาใจ
โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จากัด(มหาชน) และโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โดยให้ พนักงานเข้ าร่ วมปฏิบตั ิธรรม
ปฏิบตั สิ มาธิ ทาให้ เกิดความสงบในจิตใจ ณ สถานปฏิบตั แิ สงธรรมส่องชีวิต จังหวัดนครราชสีมา ปี ละ 4 ครัง้
Happy Money : รู้ จักการใช้ เงิน
กิจกรรมตลาดนัดแห่งความสุข
ตลาดนัดแห่งความสุข หรื อ กิ จกรรม Happy Market จัดขึน้ ต่อเนื่ องกันทุกปี เพื่ อส่งเสริ ม แนวทาง
Happy Money (รู้จกั การใช้ เงิน) ให้ พนักงานนาสินค้ าที่ทาขึ ้นเอง หรื อของใช้ แล้ วสภาพดี มาซื ้อ-ขาย ในตลาด
แห่งความสุขนี ้ได้ ในช่วงเวลาพักกลางวัน
โครงการบีแอลเอ พร้ อมเกษี ยณ (สาหรับพนักงาน)
ขณะที่ประเทศไทยกาลังจะเข้ าสู่สงั คมผู้สูงวัย เพื่อปลูกฝั งให้ พนักงานเตรี ยมพร้ อมชีวิตหลังเกษี ยณ
และเกษี ยณอย่างสบาย บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมกระตุ้นให้ พนักงานเตรี ยมความพร้ อมด้ วยการจัดทาระบบการ
เตรี ยมความพร้ อมเพื่อพนักงาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ แผนบีแอลเอ พร้ อมเกษียณเพื่ อพนักงาน ถือเป็ นการ
ปลูกฝั งพฤติกรรมการออมเงิน และการวางแผนบานาญที่เป็ นประโยชน์อย่างมากสาหรับพนักงาน
Happy Family : ครอบครัวมีดี
เรี ยงความเรื่ องแม่
เพื่อส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว และระลึกถึงพระคุณของผู้ให้ กาเนิด ในเทศกาลวันแม่ บริษัทจัด
ให้ มีกิจกรรมประกวดเรี ยงความเกี่ยวกับแม่ มีพนักงานส่งผลงานความเรี ยงบอกเล่าความในใจอันน่าประทับใจ
ผลงานที่ได้ รับรางวัลได้ สร้ างความซาบซึ ้งให้ กบั เพื่อนพนักงานและคณะกรรมการตัดสินเป็ นอย่างยิ่ง
Happy Social : สังคมดี
โครงการ BHAPPY3
โครงการเพื่ อปลูกจิตส านึกรัก และรักษาสิ่งแวดล้ อมสาหรับผู้บริ หารและพนักงาน บริ ษัท กรุ งเทพ
ประกัน ชี วิ ต จ ากัด (มหาชน) บริ ษั ท กรุ ง เทพประกัน ภัย จ ากัด (มหาชน) และ โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ปี 2558 จัดทังหมด
้
2 ครัง้
ครั ง้ ที่ 1 “ร่ ว มพิ ทัก ษ์ รั ก ษ์ ท ะเลไทย” ร่ ว มกั น ปล่ อ ยปลา ปลูก ปะการั ง ณ หาดเตยงาม หน่ ว ย
บัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรื อ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
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ครัง้ ที่ 2 “ความสุข ปลูกได้ ” ร่วมเรี ยนรู้เกษตรอินทรี ย์ ด้ วยวิถีพอเพียง ให้ พนักงานได้ ทดลองทานาบน
แปลงสาธิตแบบไม่ใช้ สารเคมี ปลูกผักบนแปลงผัก รวมทังปลู
้ กผักสวนครัวแนวตังจากวั
้
สดุเหลือใช้ กบั วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี
5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒ นาธุรกิจให้ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุ่ม มีการแนะนาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมแก่ลูกค้ า รวมถึงการให้
คาแนะนาและบริ การลูกค้ าอย่างมืออาชีพ ทัง้ ในด้ านการรับประกันชีวิต และการจ่ายเงินผลประโยชน์จาก
กรมธรรม์
บริษัทมีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างหลักประกันความมัน่ คงทางการเงินให้ กบั ลูกค้ า โดยการให้ คาปรึกษาด้ าน
การวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้ าน เพื่อให้ เกิดความสมดุลระหว่างการสร้ างความมัน่ คงทางการเงิน และ
การดาเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ผ่านที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาประกันชีวิต คูค่ ้ า และพนักงานที่จริงใจ
บริ ษัทเน้ นย ้าให้ พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน ต้ องให้ บริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอ
และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้ า/ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ องรักษาความลับของลูกค้ า /
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษัทยึดมั่นในการบริ หารงานด้ วยความจริ งใจ รับผิดชอบดูแลลูกค้ าให้ ได้ รับสิทธิความคุ้มครอง สิทธิ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเป็ นธรรม โดยจัดให้ มีระบบจัดการข้ อร้ องเรี ยนเพื่อแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยน
ด้ วยความยุติธรรม และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน นอกจากนี ้ ยังมีศนู ย์บริ การลูกค้ า ที่จะคอยดูแลให้ ความ
ช่วยเหลือ เมื่อลูกค้ าประสบปั ญหา เพื่อตอบสนองความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม และการพัฒนาชุมชนและสังคม
ด้ วยเจตนารมณ์ที่บริษัทมุ่งมัน่ ในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้ อมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒ นาที่ยงั่ ยืน เพื่อให้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปลูกฝั ง
จิตสานึกในเรื่ องความรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนการลดการใช้ พลังงาน โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี ้
- บริษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมและการช่วยเหลือสังคม โดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ของแผน
ธุรกิจของบริษัทเพื่อดาเนินกิจกรรมให้ เกิดประโยชน์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- บริษัทมุง่ มัน่ สนับสนุนและช่วยเหลือสังคม ชุมชน ในด้ านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากพนักงานของบริษัทในการทากิจกรรมต่างๆ
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- บริ ษัทส่งเสริ ม รักษา และธารงไว้ ซึ่งจารี ตประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยให้ ความ
ร่วมมือ สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและ
สังคมโดยรวม
- บริ ษัทดาเนินการให้ ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
- บริ ษัทคานึงถึงการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ เกิดผลกระทบด้ านความเสียหาย
ต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ
- บริษัทสนับสนุนลดการใช้ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสร้ างจิตสานึกให้ แก่พนักงานใน
การลดใช้ พลังงาน
ด้ วยจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทยังส่งเสริ ม สังคมให้ เป็ นสุขยิ่งขึน้ ผ่านการดาเนินงานตาม
นโยบายความรับผิ ดชอบทางสัง คม (CSR) พัฒ นาคุณ ภาพชี วิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย จัดกิ จกรรม
ส่งเสริ มสังคมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึง 6 ด้ าน ได้ แก่ การวางแผนการเงินแก่ประชาชน การส่งเสริ มสุขภาพ
และกีฬา การสร้ างจิตสานึกรักสิ่งแวดล้ อม การส่งเสริ มสืบสานศิลปวัฒ นธรรมไทย การสนับสนุนการศึกษา
และการเรี ยนรู้ และการดูแลผู้สูงอายุ ทัง้ หมดนีค้ ือความมุ่งมั่นเพื่อสร้ างสรรค์ความสุขที่แท้ จริ งสู่ประชาชน
ดังจะเห็นได้ จากรายละเอียดในส่วนของการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษัท
การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัท
บริ ษัทยึดมัน่ การดาเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยการร่วมสร้ างความมัน่ คงในชีวิตของ
ประชาชนในทุกช่วงวัย เนื่องจากเราตระหนักดีว่านี่คือตัวแปรสาคัญในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขที่ยงั่ ยืน
อีกทังเรายั
้
งมุ่งเน้ นการดาเนินงานที่ช่วยลดการทาลายสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่อง เราจึงได้ ร่วมมือกับคูค่ ้ า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และประชาชนทัว่ ไป ใน
การร่วมสร้ างความมัน่ คงในชีวิตของประชาชน เราได้ กาหนดแนวทางการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม 2 แนวคิด
หลัก ดังนี ้
1. “กรุ งเทพประกันชีวิต ชีวิตออกแบบได้ ” เน้ นการให้ ความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างรอบด้ าน
สาหรับประชาชนแต่ละช่วงอายุ ให้ คาปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับประชาชน
เพื่อนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินชีวิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ ประชาชนมีความรู้พื ้นฐาน
จนสามารถวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับฐานะและคุณค่าชีวิตของตนเองได้ ซึ่งทังหมดนี
้
้จะนาไปสู่
ความมัน่ คงในชีวิตตนเองและครอบครัว
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2. “กรุ งเทพประกันชีวิต ชีวิตที่มีความสุขมากกว่ า ” เน้ นการสร้ างความสุขและส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในสังคม และบุคคลากรในองค์กร โดยการดาเนินงานภายใต้ แนวคิดดังกล่าว ทาให้ เกิด
งานกิจการต่างๆ ทังในด้
้ านการศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ การรักษาสุขภาพและการออก
กาลังกาย การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การดูแลผู้สงู อายุ และการรักษาสิ่งแวดล้ อม
การดาเนินงานตามแนวคิด “ชีวิตออกแบบได้ และชีวิตที่มีความสุขมากกว่ า”
1. สุขใจ...ที่ได้ ช่วยคนไทย วางแผนการเงินรอบด้ าน
ความสุขของกรุงเทพประกันชีวิต คือการแบ่งปั นความรู้และให้ คาปรึกษาเรื่ องการวางแผนการเงินรอบ
ด้ านแก่ประชาชน และพนักงาน เพราะความรู้ ทางการเงินเป็ นปั จจัยพื น้ ฐานในการสร้ างความมั่นคงให้ กับ
ประชาชน บริ ษั ท จึ ง ให้ ความส าคั ญ ในเรื่ อ งการวางแผนการเงิ น เพื่ อ ให้ ประชาชนวางแผนการเงิ น
อย่างเหมาะสมกับฐานะ และคุณค่าชีวิตของตนเอง รวมทังช่
้ วยสร้ างฐานะและสร้ างหลักประกันให้ แก่ตนเอง
และคนที่รัก
ในปี 2558 บริ ษั ทจึงมุ่งพัฒ นาอบรมบุคคลากรเริ่ ม ต้ น จากภายในองค์กร เพื่ อให้ เป็ นประโยชน์ ต่อ
ประชาชนทัว่ ไป ดังนี ้


การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตนเอง แก่พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน ได้ แก่
1. การจัดอบรมทังภายในและภายนอก
้
โดยในปี 2558 รวมทังสิ
้ ้น 248 หลักสูตร และการมอบ
ทุนการศึกษาสาหรับพนักงาน
2. การพัฒนาความรู้ ให้ ตวั แทนประกันชีวิตเป็ นตัวแทนที่มีคณ
ุ ภาพ มีความชานาญ ในเรื่ องการ
วางแผนการเงิน และมุ่งสู่การเป็ นที่ปรึ กษาการเงินมืออาชี พ และสามารถวางแผนการเงิน
อย่างรอบด้ านให้ กับประชาชนได้ อย่างเหมาะสมกับคุณ ค่าชี วิตของตนเอง โดยร่ วมมื อกับ
พันธมิตร ได้ แก่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย
จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)





ความมุง่ มัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การวางแผนการเงินอย่างรอบด้ านสูป่ ระชาชน
การให้ ความรู้ และให้ คาปรึกษาการวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับคุณค่าชีวิ ตแก่ประชาชนตาม
นโยบายของบริ ษัท ผ่านการเสวนาและงานมหกรรมการเงินต่างๆ ทัว่ ประเทศ ตลอดปี 2558 ทัง้
การจัดกิจกรรมให้ ความรู้ จากตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึ กษาการเงินสู่ชุมชนต่างๆ และกิจกรรม
วางแผนการเงินในงานมหกรรมการเงิน มันนี่ เอ็กซ์โป งานวันประกันชีวิต งาน SET in The City
งานไทยแลนด์ สมาร์ ท มันนี่
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2. สุขใจ...ที่ได้ สนับสนุนด้ านปั จจัยที่จาเป็ นต่ อการศึกษาของเยาวชนไทย
บริ ษัท ตระหนักดีว่า การมีปัจจัยและสภาพแวดล้ อมที่ เกื อ้ หนุน ต่อการเข้ ารับการศึกษาของเยาวชน
เป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่ง ในการพัฒ นาเด็กๆ ที่ จะเป็ นกาลังสาคัญ ในการพัฒ นาชุมชน สังคม และประเทศใน
อนาคต บริ ษัทจึงจัดให้ มี โครงการ “สานฝั นจากพี่ส่นู ้ อง” ปี ที่ 9 เพื่อสร้ างสิ่งอานวยความสะดวกต่อการเรี ยน
การสอนของนักเรี ยนในโรงเรี ยน และ โครงการ “น ้าดื่มสะอาดเพื่อชีวิตที่มีความสุข” มอบเครื่ องกรองน ้า และ
ระบบกักเก็บน ้าสะอาด เพื่อสร้ างสุขลักษณะอนามัยที่ดีให้ แก่เยาวชนไทย รวมทังเป็
้ นการสร้ างความสัมพันธ์
อันดีงามระหว่างพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ทีมที่ปรึกษาการเงินในพื ้นที่ และโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นการช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกันเสมอมา
3. สุขใจ...ที่ได้ เห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดี
สุขภาพดีคืออีกหนึ่งพื ้นฐานของการมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่า จากคนหนึ่งคนสู่ประชาชนในสังคม
บริ ษัทจึงร่ วมสร้ างสุขภาพที่ดีให้ แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมทังการสนั
้
บสนุนนักกี ฬาเพื่ อ
สร้ างชื่อเสียงให้ กบั ประเทศ และเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ ้น
- โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กรุงเทพประกันชีวิต ฮาลฟ์ มาราธอน ครัง้ ที่ 2
บริ ษัทร่วมกับกรุงเทพมหานคร และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง
เพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน ครัง้ ที่ 2 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองบริ ษัทเข้ าสู่ปีที่ 65 และ
ตอกย ้าเจตนารมย์ให้ คนไทยมีความสุขจากการมีสุขภาพที่ดี รายได้ ทงหมดจะน
ั้
าไปสนับสนุนโครงการ “สวน
สุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุข” ให้ ประชาชนทัว่ ประเทศ เพื่อให้ ประชาชนได้ มีเครื่ องออกกาลังกาย และรู้ วิธีการ
ออกกาลังกายอย่างถูกวิธีตามสวนสาธารณะทัว่ ประเทศ
- โครงการสวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่ า
เป็ นโครงการที่บริ ษัทจัดทาขึน้ เพื่อตอบสนองนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้ อม ด้ านสุขภาพและ
กีฬา เพื่อมุ่งเน้ นให้ ประชาชนทั่วประเทศได้ มีสถานที่ออกกาลังกาย โดยการจัดทาเครื่ องออกกาลังกาย และ
แนะนาวิธีการเล่นที่ถกู ต้ องให้ ชมุ ชนต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้ งาน และมีสขุ ภาพที่ดี โดยได้ รับความร่วมมือ
และคาแนะนาจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่ อจัดหาเครื่ องมื อ และการให้ ความรู้ ที่ ถูกต้ อง ให้
เหมาะสมในทุกเพศทุกวัยของชุมชน โดยในครัง้ แรกได้ ส่งมอบชุดเครื่ องออกกาลังกายให้ แก่สวนเฉลิม พระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั 80 พรรษา จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็ นสวนสาธารณะที่มีประชาชนในจังหวัดมา
ใช้ บริการเป็ นอย่างมาก
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- โครงการบีแอลเอ แฮ็ปปี ้ ไลฟ์ คีตะมวยไทย แอโรบิก
บริ ษั ท ร่ วมกับ กองออกกาลัง กายเพื่ อ สุ ขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัด กิ จ กรรม
ส่งเสริ มการออกกาลังกายด้ วยการเต้ นแอโรบิก ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 โดยมุ่งให้ ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญ
ของการก าลัง กาย ในปี 2558 บริ ษั ท ร่ วมกับ กรมอนามัย จัด โครงการ “บี แอลเอ แฮ็ ป ปี ้ไลฟ์ คี ตะมวยไทย
แอโรบิก สู่ชุมชน” ร่ วมกับศูนย์อนามัย 12 ศูนย์ทวั่ ประเทศ เชิญชวนครู นกั เต้ นแอโรบิกที่ผ่านการฝึ กฝนจาก
โครงการบีแอลเอ แฮ็ปปี ้ไลฟ์ ในปี พ.ศ. 2556-2557 ทั่วประเทศ เข้ าร่ วมสอนการออกกาลังอย่า งถูกวิธีให้ แก่
ประชาชนในชุม ชนของตนเอง พร้ อมได้ รับ ใบประกาศนี ย บัต รรับ รองการเต้ นจากกรมอนามัย โดยมี พื น้ ที่
ผู้เข้ าร่วมกว่า 30 สนามเต้ นทัว่ ประเทศ และเดินสายจัดกิจกรรมรวม 5 ครัง้ มีผ้ เู ข้ าร่วมกว่า 1,500 คน
- สนับสนุนความพร้ อมทัพนักกรี ฑาไทย สู่ศึกซีเกมส์
บริ ษั ท สนับสนุนการกี ฬ าอย่างต่อเนื่ อง มอบกรมธรรม์ ป ระกันชี วิตสร้ างขวัญ และกาลังใจแก่
ทัพนักกรี ฑาไทย ผู้ฝึกสอน และเจ้ าหน้ าที่ สู้ศึกซีเกมส์ครัง้ ที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์ รวมมูลค่ากว่า 133 ล้ าน
บาท เสริ มความพร้ อมและความมั่นใจในการฝึ กซ้ อมอย่างเต็มที่ เพื่ อทาหน้ าที่นาชัยชนะมาสู่ประเทศไทย
รวมทังเป็
้ นการกระตุ้นให้ ประชาชนเห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย โดยนาการกีฬามาเป็ นสื่อกลาง
เพื่อให้ ประชาชนภายในประเทศหันมาให้ ความสาคัญต่อการออกกาลังกายมากยิ่งขึ ้น และยังเป็ นการส่งเสริ ม
การกีฬาของประเทศให้ เทียบเท่าระดับสากล
- สนับสนุนทีมเรือเขลางข์ นคร ประเภท 40 ฝี พาย
บริษัทมอบกรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุและชีวิตมูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท เพื่อให้ ทีมได้ มี
ความมัน่ ใจในการซ้ อมและแข่งขันตลอดทังปี
้
- สนับสนุนโครงการปั่ นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
โครงการนี จ้ ัด โดยกรมอนามัย เนื่ อ งในโอกาสวัน คล้ า ยวัน พระราชสมภพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
เสริ ม สร้ างความตระหนัก และถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปให้ หันมาใช้
จัก รยาน เป็ นวิถีชี วิต เพื่ อออกกาลังกาย โดยกรมอนามัยได้ จัด ให้ ร่วมปั่ นจักรยานเฉลิม พระเกี ยรติ ส มเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื ้นที่ศนู ย์อนามัย ทัง้ 12 แห่ง 77 จังหวัด เริ่มวันที่ 29 มีนาคม 3 พฤษภาคม 2558 พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทและประชาชนทัว่ ไปเข้ าร่วมกว่า 15,000 คน
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4. สุขใจ...ที่ได้ เห็นผู้สูงอายุมีความสุข
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ บริษัทเล็งเห็นความจาเป็ นในการเตรี ยม
ความพร้ อม และส่งเสริ มให้ ผ้ สู ูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ผ่าน “โครงการร่ วมสร้ างความสุข โลกสดใส สาหรับ
ผู้สูงวัยจากใจกรุ งเทพประกันชีวิต ” มอบแว่นสายตาให้ ผ้ ูสูงวัยทั่วประเทศ เพราะเชื่อว่าการมองเห็นโลกได้
ชัดเจนขึน้ อาจจะเป็ นเพียงความสุขเล็กๆ ของใครบางคน แต่สาหรับผู้สูงวัยการมองเห็นโลกสดใสมากขึน้
ถือเป็ นความสุขที่ยิ่งใหญ่ กว่า 3 ปี ที่ผา่ นมากรุงเทพประกันชีวิตจัดกิจกรรมมอบแว่นตาให้ ผ้ สู งู อายุ พร้ อมตรวจ
สุขภาพผู้สูงวัย ไปกว่า 15,000 ราย ทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย และยังดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้ างความสุขแก่
ผู้สงู วัยอย่างต่อเนื่อง
5. สุขใจ...ที่ได้ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
วัฒ นธรรมประเพณี ไทยเป็ นความดูแลของคนไทย เป็ นคุณค่าที่ต้องช่วยกันสืบสาน วัฒ นธรรมที่ สืบ
ทอดต่อกันมาเป็ นเวลานานนัน้ แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ และความเข้ มแข็งสามัคคีของผู้เข้ าร่วม ตลอดจน
แสดงถึงความสุขร่ วมกันของคนในสังคม บริ ษัทจึงมุ่งเน้ นการส่งเสริ มและสืบสานศิลปวัฒ นธรรม เพื่อส่งต่อ
ชีวิตที่มีความสุขให้ อยู่ค่คู นไทยต่อไป โดยผู้บริ หาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ได้ ร่วมกับชุมชนเพื่อสืบ
สานประเพณีทวั่ ประเทศตลอดปี 2558 ในงานประเพณีแห่เจ้ าพ่อเจ้ าแม่ปากน ้าโพ จ.นครสวรรค์ งานแห่เทียน
พรรษา อันยิ่งใหญ่ มีมายาวนานกว่า 100 ปี จ. อุบลราชธานี งานแข่งเรื อยาว วัดท่าหลวง จ.พิจิตร ประจาปี
2558 และงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจาปี 2558
6. สุขใจ...ที่ได้ ตอบแทนธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักดีว่าเราได้ รบกวนธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมของเราเพียงใด บริ ษัทจึงเน้ นที่การปลูก
จิตสานึกในใจคน ในด้ านการลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถทดแทนได้ การฟื น้ คืนผืนป่ า และแหล่ง
น ้า และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมของชุมชนรอบข้ าง โครงการ “บีแอลเอ แฮ็ปปี ้ ไลฟ์ โกกรี น” ยังเป็ นโครงการ
ที่ดาเนินงานตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท ร่ วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้ อมศึกษาเพื่อการพัฒ นา
อย่างยัง่ ยืน (ประเทศไทย) (FEED) เพื่อสร้ างจิตสานึกรักสิ่งแวดล้ อมให้ กบั เยาวชนผู้เป็ นอนาคตของชาติ ในปี
2558 บริ ษัทจึงได้ ดาเนินโครงการ “บีแอลเอ แฮ็ปปี ้ไลฟ์ โกกรี น” ต่อเนื่องมาเป็ นปี ที่ 3 โดยเยาวชน พนักงาน
และครอบครัว ตัวแทนประกันชีวิต คู่ค้า และพันธมิตร ได้ มีส่วนร่ วม จึงก่อให้ เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การปลูกฝั งให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้ อย่างประหยัด ลดการสูญเปล่า การ
นามาใช้ ซ ้า เพื่อความยัง่ ยืนในอนาคต
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- โครงการบีแอลเอ แฮ็ปปี ้ ไลฟ์ โกกรีน ครัง้ ที่ 4 และครัง้ ที่ 5
การปลูกจิตสานึกรักษ์ สิ่งแวดล้ อมกับเยาวชนในครัง้ ที่ 4 นี ้ บริ ษัทได้ เลือกเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
สลักพระ ซึ่งเป็ นพื ้นที่สาคัญของไทย เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่ผ้ เู ข้ าร่วมทริปจะได้ ศกึ ษาและเรี ยนรู้การใช้ ชีวิตของสัตว์
ป่ า ทัง้ นี ้ การท ากิ จ กรรมในป่ าเป็ นการสร้ างจิ ต ส านัก รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ให้ เกิ ด ขึ น้ ในใจของเยาวชนเหล่ า นี ้
อย่างแท้ จริ ง เช่น การได้ ใช้ ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ในการดูรอยเท้ าสัตว์ การฟั งเสียงสัตว์ การดมกลิ่น การสัมผัส
ธรรมชาติที่แท้ จริ ง การชิมพืชพันธุ์ต่างๆ จากธรรมชาติ การลงมือสร้ างฝายชะลอน ้า การซ่อมแซมแนวกันไฟ
รวมไปถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากเจ้ าหน้ าที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ เป็ นการสร้ างความ
ผูกพันกับธรรมชาติอย่างเป็ นขันตอน
้
การจัดโครงการในครัง้ ที่ 5 มีสว่ นสาคัญมากที่เยาวชนได้ เห็นภาพที่ชดั เจนจากปั ญหาภัยแล้ งและ
อุทกภัย ที่ ก าลังเข้ าขัน้ วิกฤต โครงการ “บีแ อลเอ แฮ็ ป ปี ้ ไลฟ์ โกกรี น ” ครัง้ ที่ 5 พาเยาวชนคนรักธรรมชาติ
จานวน 60 คน จาก 10 สถาบัน มาร่วม “ฟื น้ ป่ าต้ นน ้า....หยุดวิกฤติภัยแล้ งและอุทกภัยอย่างยัง่ ยืน ” ไปสัมผัส
และเรี ยนรู้ระบบนิเวศป่ าต้ นน ้า ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน จ.กาแพงเพชร เพื่อทราบถึงต้ นเหตุแห่งวิกฤติภยั
แล้ งและอุทกภัย พร้ อมทังร่้ วมกันเป็ นส่วนหนึง่ ในการฟื น้ ฟูและดูแลระบบนิเวศสิ่งแวดล้ อมให้ กลับคืนสูส่ ภาพที่
ดี โดยอุทยานแห่งชาติคลองลานถือเป็ นผืนป่ ามรดกโลก และเป็ นส่วนหนึ่งของผืนป่ าตะวันตกที่มีความอุดม
สมบูรณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นป่ าต้ นน ้า
ของลาธารหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก คลองลาน และคลองน ้าไหล ซึ่งไหลรวมกันสู่แม่น ้าปิ ง
เหมาะสมต่อการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เป็ นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา เราร่วมสร้ างต้ นกล้ านักอนุรักษ์ได้
มากถึ ง 300 คน จากมหาวิท ยาลัยกว่า 35 แห่ง ทั่วประเทศ รวมทัง้ พนัก งานอี กกว่า 100 คน และต้ น กล้ า
นักอนุรักษ์ เหล่านี ้ ได้ ตอ่ ยอดแนวคิดรัก ษ์ สิ่งแวดล้ อมออกไปสู่ชมุ ชน มหาวิทยาลัย และเยาวชนมากมาย ผ่าน
โครงการต่อยอดที่ ได้ รับทุนจากโครงการ “บีแอลเอ แฮ็ปปี ้ ไลฟ์ โกกรี น ” เยาวชนเหล่านี ถ้ ื อเป็ นแรงผลักดัน
ส่งต่อความรู้สกึ รักและรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม แผ่ขยายออกไปสูส่ งั คมวงกว้ างมากยิ่งขึ ้น
กิ จ กรรมของกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นโครงการไปแล้ วนั น้ ได้ ไปท าประโยชน์ กั บ ชุ ม ชน และ
มหาวิทยาลัยของทุกคนอย่างแท้ จริง อาทิ
- โครงการน้ องหนู 3R ปลูกจิตสานึกลดปริมาณขยะ มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยการจัด
ให้ ค วามรู้ แนวทางการลดปริ ม าณขยะโดยใช้ ห ลัก การ ใช้ น้ อ ย (reduce) ใช้ ซ า้ (reuse) น ากลับ มาใช้ ใหม่
(recycle) และให้ ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะและถังขยะประเภทต่างๆ ผ่านสื่อการสอน เช่น ฟิ วเจอร์ บอร์ ด
ไวนิ ล รวมทัง้ อุป กรณ์ ต่างๆ แก่ เด็ก นัก เรี ย นในโรงเรี ยนระดับ ชัน้ ประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
ปทุมธานี ผ่านกิจกรรมเล่นเกมส์คดั แยกขยะ และการจัดทาถังขยะสาหรับแยกประเภทขยะมอบให้ โรงเรี ยน
ต่างๆ
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- โครงการลดการใช้ กระแสไฟฟ้าเพื่อลดโลกร้ อน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เพื่อเสริ มสร้ างองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาวะโลกร้ อนที่เกี่ ยวเนื่องจากการผลิตไฟฟ้า กระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ า แนวทางการลดการใช้ ไฟฟ้ าในชีวิตประจาวัน รวมถึงการใช้ ไฟฟ้ าให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด
ให้ กับเยาวชนอายุ 10-12 ปี บุคลากรในโรงเรี ยน และผู้ที่สนใจ ให้ เกิดความตระหนักในเรื่ องการใช้ พ ลังงาน
ไฟฟ้า และทราบแนวทางในการลดปริมาณการใช้ ไฟฟ้า และสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่ตอ่ และสามารถ
นาแนวทางที่ได้ เรี ยนรู้จากการอบรมไปปฏิบตั ใิ นชีวิตประจาวันได้ เป็ นต้ น
- โครงการบีแอลเอ แฮ็ปปี ้ ไลฟ์ โกกรีน ภายในองค์ กร
จากแนวคิดขององค์กรในการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การปลูกฝั งให้ มี
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้ อย่างประหยัด ลดการสูญเปล่า การนามาใช้ ซา้ เพื่อความยั่งยืนในอนาคต
บริษัทได้ จดั กิจกรรมเพื่อตอบสนองแนวคิดอย่างเป็ นรูปธรรม ได้ แก่
1) โครงการประหยัดพลังงาน
โดยการเปลี่ยนการใช้ หลอดไฟ T5 ภายในอาคารสานักงาน ซึ่งสามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าแสง
สว่างได้ ประมาณ 4 เท่าต่อหลอด การรณรงค์การปิ ดไฟในช่วงเวลากลางวัน การออกไปประชุม หรื อหลังเลิก
งาน
2) โครงการลดการสูญเสียทรัพยากร
โดยการจัดอบรมและจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานสารบรรณในองค์กร การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การประหยัดทรัพยากรในบริษัท การขอความร่วมมือจัดเก็บเอกสารเป็ นไฟล์งานแทนการเก็บเป็ นแฟ้มกระดาษ
การใช้ กระดาษ re-used (ใช้ ซา้ ) และการบริ จาคทรัพย์สินที่มิได้ ใช้ งานให้ กับหน่วยงานราชการ โรงเรี ยน วัด
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จานวน 22 องค์กร ในปี 2558 นับได้ 1,120 รายการ
3) โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในสุขภาพ ทรัพย์สิน และชีวิต ผ่านโครงการต่างๆ ได้ แก่
1. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 3 ประเภท คือ ขยะทัว่ ไป ขยะเปี ยก และขยะ Recycle

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน การนากลับมาใช้ ใหม่ และ
หลีกเลี่ยงใช้ สิ่งของที่ก่อให้ เกิดมลพิษ
2. โครงการติดตังกล้
้ อง CCTV บริเวณภายในและหน้ าอาคารสานักงาน เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยง ป้องกันการโจรกรรม แก่พนักงาน บริ ษัทและชุมชน
ข้ างเคียง
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3. โครงการรณรงค์การใช้ หมวกกันน๊ อค คาดเข็ดขัดนิรภัย ร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยการ

ติดป้ายตามจุดต่างๆ เพื่อให้ พนักงานและประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการขับ
ขี่ยานพาหนะ และความไม่ประมาท
ด้ วยนโยบายด้ านกิ จ การเพื่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อมทัง้ 6 ด้ านนี ้ บริ ษั ท ภูมิ ใจที่ ได้ เป็ นส่วนหนึ่งในการ
แบ่งปั นและสร้ างความสุขให้ แก่คนไทยทุกคน และมุ่งมัน่ เดินหน้ าสร้ างความสุขที่ยงั่ ยืนแก่ประชาชน เพราะ
บริษัทเชื่อมัน่ ว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะก่อให้ เกิด “ชีวิตที่มีความสุขมากกว่ า”
8. การมีนวัต กรรมและเผยแพร่ นวัต กรรมซึ่งได้ จ ากการดาเนิ นงานที่มีความรั บ ผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย
ในปี 2558 บริ ษัทได้ พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ และเน้ นให้ ความรู้ เพื่อให้ ประชาชนรับมื อกับการเข้ าสู่สังคม
สูง วัย คื อ “บี แ อลเอ พร้ อมเกษี ย ณ” ซึ่ ง เป็ นนวัต กรรมที่ ต อบโจทย์ ก ารวางแผนเกษี ย ณในรู ป แบบใหม่
ให้ ป ระชาชนสามารถรับ มื อกับ วัยเกษี ยณได้ อ ย่างมี ค วามรู้ อย่างที่ ต้ องการ รวมถึ ง การพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์
เพื่อดูแลเสาหลักของครอบครัวหรื อเจ้ าของธุรกิจ ถ้ าไม่สามารถหารายได้ ครอบครัวและธุรกิจยังดาเนินต่อไป
ได้ และผลิตภัณ ฑ์ ที่ช่วยแบกรับภาระการใช้ จ่ายด้ านสุขภาพแก่ป ระชาชน ซึ่งบริ ษัท เชื่ อมั่นว่าผลิตภัณ ฑ์ ที่
ตอบโจทย์ ความต้ องการของประชาชนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว จะช่วยให้ ประชาชนใช้ ชีวิตได้ อย่างมี
ความสุข และบริษัทดาเนินธุรกิจได้ อย่างมัน่ คงอีกด้ วย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่ อการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญและกากับดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยการนาการบริ หาร
ความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มาใช้ เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อของฝ่ ายจัดการใน
การพัฒ นาให้ การบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมทุกกิจกรรมหลักของบริ ษัท ทาให้ เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของบริ ษัท สามารถบรรลุวัตถุ ประสงค์หรื อเป้าหมายการ
ปฏิบตั ิงานในแต่ละระดับ ทังด้
้ านกลยุทธ์ ด้ านการปฏิบตั ิงาน ด้ านการรายงาน ด้ านการปฏิบตั ิตามนโยบาย
กฎ ระเบียบ และข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ รวมถึงมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงซึ่งมี
กรรมการอิสระร่ วมด้ วย รับผิ ดชอบในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ ในการบริ หารความเสี่ยง ทบทวนความ
เพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบตั งิ านตามนโยบายที่กาหนด พร้ อมรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึง่ ยึดหลักตามกรอบ
แนวทางควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) ซึ่งครอบคลุม 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม
การควบคุมข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล เห็นว่าบริ ษัทมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอ สนับสนุนให้ การดาเนินงานของบริ ษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามรายละเอียด ดังนี ้
1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม
1.1 บริ ษัทโดยคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารทุกระดับ ได้ สร้ างความตระหนักและบรรยากาศใน
ดาเนินงานที่ม่งุ หวังผลสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้ องคานึงถึงความร่วมมือและการบริหารจัดการที่มี
ระบบการจัดการและการควบคุมที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริ หารระดับสูง (Tone at the Top) เป็ นแบบอย่างที่
ดีแก่พ นักงานทุกภาคส่วน ทัง้ ภายในบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที่ แสดงถึงการให้ ความสาคัญ ของคุณ ค่าความ
ซื่ อ ตรงและจริ ย ธรรมในการประกอบธุ รกิ จ ประกัน ชี วิ ต บริ ษั ท มี ส ภาพแวดล้ อ มและโครงสร้ างองค์ ก รที่
เอื ้ออานวยให้ ระบบการควบคุมภายในดาเนินไปได้ ตามที่บริษัทมุ่งหวังอย่างชัดเจนและเป็ นรูปธรรมมีนโยบาย
และคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดี (Code of Conduct) เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้
รับ ทราบและยึดถื อเป็ นแนวปฏิ บัติในทางเดี ย วกัน หากมี ก ารฝ่ าฝื นแนวทางปฏิ บัติ บริ ษั ท มี ก ระบวนการ
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สอบสวนหาข้ อเท็จจริ ง โดยกาหนดบทลงโทษทางวินัยที่คานึงถึงผู้ได้ รับความเสียหาย ระดับความเสียหาย
และผลกระทบที่มีตอ่ บริษัทไว้ อย่างชัดเจน
1.2 คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องสาคัญ ที่เกี่ ยวกับการ
ดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เช่น นโยบาย วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน
และงบประมาณ เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันตามปรัชญา ภารกิจ และผลประโยชน์ที่
ลูกค้ าได้ รับ มี การกาหนดบทบาทหน้ าที่ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริ หารภายใต้ กฎหมาย กฎบัตร และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน เพื่ อสรรหา คัดเลือก กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
ซึง่ มีสดั ส่วนของกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทังคณะ
้
1.3 บริ ษัทได้ กาหนดโครงสร้ างสายการรายงานและอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจนและ
เหมาะสม มีความสอดคล้ องกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง สนับสนุนให้ การดาเนินงานและการ
ควบคุม ภายในมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง คณะกรรมการและผู้บ ริ ห ารได้ ก าหนดอ านาจหน้ า ที่
รับผิดชอบ และใช้ กระบวนการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการมอบอานาจและบทบาทหน้ าที่ที่จาเป็ นต่อ
บริษัท เช่น หน้ าที่ในการกากับดูแลการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญ หน้ าที่ในการสัง่ การ แนะนา ควบคุม เพื่อช่วยให้
ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้ อง เข้ าใจและปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบด้ านการควบคุมภายใน
1.4 บริ ษัทมีความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒ นา และรักษาบุคลากรที่ มีความรู้ และความสามารถ
มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ดิ ้ านบุคลากรที่ชดั เจน รวมทังมี
้ การสอบทานความมีประสิทธิผลของการดาเนินงาน
ตามนโยบายและวิธีปฏิ บัตินัน้ เป็ นประจา เป็ นการให้ ความสาคัญ กับการพัฒ นาพนักงานตามค่านิยมของ
องค์กรในเรื่ อง “การพัฒ นาตน” ที่ ยึดหลักว่า บุคคลจะต้ องมี การเรี ยนรู้ อย่างสม่ าเสมอ บริ ษัทมี ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ มีความสัมพันธ์ กบั การพิจารณาให้ โบนัส การขึ ้นเงินเดือน และความก้ าวหน้ าใน
หน้ าที่การงาน ส่งเสริ มให้ มีการสื่อสารระหว่างหัวหน้ างานกับพนักงาน และให้ พนักงานลงนามรับทราบการ
ประเมินผลงาน บริ ษัทได้ เตรี ยมความพร้ อมสาหรับการขาดบุคลากร มีการกาหนดแผนและกระบวนการสรรหา
ผู้สืบทอดตาแหน่งที่ สาคัญ (Succession Plan) อีกทัง้ ให้ ทุนการศึกษาในหลากหลายสาขาวิช าชีพ ในระดับ
ปริญญาตรี และปริ ญญาโททังภายในประเทศและต่
้
างประเทศสาหรับพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อป้องกัน
ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะในสายวิชาชีพหลักของบริษัท
1.5 บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ได้ กาหนด
นโยบายการควบคุม ภายใน มี คู่มื อ การปฏิ บัติ ง านที่ ชัด เจน เพื่ อ เป็ นแนวทางส าหรั บ พนัก งาน และเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การสร้ างแรงจูงใจและ
การให้ ร างวัล ที่ เหมาะสม จะพิ จ ารณาจากตัว ชี ว้ ัด ผลการด าเนิ น งานหลัก หรื อ KPI (Key Performance
Indicator) ทังนี
้ ้ การควบคุมภายในของบริษัทถือเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงาน ซึ่งแฝงอยู่กบั การปฏิบตั ิงาน
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ปกติ ใ นทุ ก หน้ าที่ แ ละทุ ก ระดับ ที่ ก าหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งเหมาะสม
เพื่อเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 บริ ษั ท ได้ กาหนดกรอบและแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ สอดคล้ อ งกับ แผนธุ รกิ จ และ
กลยุทธ์องค์กร โดยมีกระบวนการระบุ ประเมินผลกระทบปั จจัยเสี่ยงของการดาเนินงานตามกิจกรรมหลัก โดย
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องได้ ร่วมพิจารณาและจัดทาแผนธุรกิจและแผนบริ หารความเสี่ยง ภายใต้ กรอบและนโยบาย
บริ หารความเสี่ยงที่จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงเป็ นผู้พิจารณากลั่นกรอง และกาหนดกรอบและขอบเขตการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนมี การ
สื่ อ สารนโยบายให้ ทราบทั่ว ทัง้ องค์ ก ร รวมถึ ง การจัด ท าคู่มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บัติงาน รวมทัง้ กาหนดให้ พ นักงานได้ รับ การอบรม เพื่ อให้ เข้ าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ องภายในบริ ษั ท
มีรายงานข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่ได้ รับการรับรอง โดยทัว่ ไปโดย
ฝ่ ายบัญ ชีร่วมกับฝ่ ายวางแผนธุรกิจดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลและจัดทารายงานนาเสนอต่อผู้บริ หาร และ
คณะกรรมการบริหารเป็ นประจาทุกเดือน
2.2 บริ ษัทมีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยงหลัก จากการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมหลักและ
ประเภทความเสี่ยงหลัก โดยในกิจกรรมที่สาคัญบริ ษัทได้ แต่งตังคณะท
้
างาน คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้ วย
ผู้บริ หาร พนักงาน ที่มีความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ านนันๆ
้ ร่วมกาหนดขอบเขตและแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน
เช่น คณะกรรมการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ คณะทางานบริ หารเงินกองทุน เพื่อ กาหนดแนวทางและวางแผนการ
ดาเนินงาน หรื อติดตามปั จจัยเสี่ยงหลักที่อาจกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทควบคูไ่ ปกับแผนบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานสากล ERM เป็ นแนวทาง โดยทุกกิจกรรมนอกจากจะประเมินความเสี่ยงหลักจากปั จจัยด้ าน
ต่างๆ แล้ ว การประเมินความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการเป็ นความเสี่ยงที่ทกุ หน่วยงานต้ องตระหนักและปฏิบตั ิตาม
คูม่ ือและแนวทางที่กาหนดไว้ รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต
2.3 การประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริ ตอยู่ในกระบวนการที่บริษัทดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มี
การจัดการการกระทาที่ถือเป็ นการทุจริ ตโดยครอบคลุมทุกรู ปแบบทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เช่น การ
สูญเสียทรัพย์สิน การจัดทารายงานทางการเงิน อันเป็ นเท็จ การคอร์ รัปชัน่ ในรู ปแบบต่างๆ บริ ษัทได้ กาหนด
ช่อ งทางการรายงานข้ อ มูล การทุจ ริ ต ไว้ ห ลากหลายช่องทาง เช่น ไปรษณี ย บัต ร จดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
โทรศัพ ท์ เว็ป ไซต์ บ ริ ษั ท การรายงานความเสี่ ย งความเสี ย หายด้ านปฏิ บัติก าร และแจ้ ง ผ่านผู้บ ริ ห ารหรื อ
พนักงาน เพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลในการประเมินโอกาสและความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการทุจริ ต รวมทังบริ
้ ษัทมีการ
จัดทาบันทึกความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ ้น เพื่อใช้ ในการกาหนดมาตรการป้องกันและประเมินโอกาสที่
จะเกิดขึ ้นในอนาคต
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2.4 บริ ษัทได้ ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบ
การควบคุม ภายในอย่ า งเหมาะสม โดยพิ จ ารณาในเรื่ อ งของกฎห มายและกฎระเบี ย บ เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ มีการกาหนดหน่วยงานหรื อทีมงานเข้ าดาเนินการ เมื่อพบว่าปั จจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
อันเป็ นเหตุให้ ผลการดาเนินงานของบริษัทไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย อย่างทันที และชัดเจน พร้ อมทังให้
้ รายงาน
มาตรการและผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ ชิด
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 บริ ษั ทมี น โยบายการควบคุม ภายใน ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์และระบบเครื อข่ายภายใน
องค์กร (Intranet) ของบริ ษัท การควบคุมภายในของบริ ษัทถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการปฏิบตั ิงานที่แฝงอยู่กบั การ
ปฏิ บัติงานปกติในทุกหน้ าที่ และทุกระดับ โดยเฉพาะกิ จ กรรมทางการเงินและกิจ กรรมหลัก อันได้ แก่ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การกาหนดอัตราเบี ้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจัดการค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยต่อ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่ น การรับเงินและการจ่ายเงิน มี กระบวนการควบคุม ภายในที่
ชัดเจนเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพเพียงพอและสอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
3.2 บริ ษัทกาหนดมาตรการในการดาเนินงานของกิจกรรมหลัก โดยเจ้ าของหน่วยงานร่ วมกับ
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการการควบคุม ป้องกัน เป็ นประจาอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้ และทุกครัง้ เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ทังด้
้ านกระบวนการทางาน
และระบบระบบเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศที่ ส นับ สนุน การด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า บริ ษั ท มี ม าตรการ
กิจกรรมควบคุมและระบบสนันสนุนพร้ อมใช้ งานได้ ตลอดเวลา ดังนี ้


ควบคุม และบริ ห ารโครงสร้ างพื น้ ฐานทางเทคโนโลยี เช่น การดูแ ลอุป กรณ์ ข องระบบ
เครื อข่าย ระบบไร้ สาย ระบบปฏิบตั ิการ ระบบงานหลักของบริ ษัทเครื่ องแม่ข่าย (Server)
และระบบการสารองข้ อมูล รวมทังมี
้ การบริหารและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของระบบงาน
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ (Change Management) เป็ นต้ น



ควบคุม และบริ ห ารด้ านความปลอดภัย ป้ องกัน การเข้ าถึ ง ระบบและข้ อ มูล โดยมิ ช อบ
ทังจากบุ
้
คคลภายนอกและภายในบริ ษัท เช่น มี Fire Wall ป้องกันการบุกรุ ก มีระบบการ
พิสจู น์ความมีตวั ตนของผู้ใช้ งาน การใช้ บตั รหรื อ รหัสผ่าน การกาหนดสิทธิ์การเข้ าถึงข้ อมูล
และแก้ ไข มีข้อห้ ามไม่ให้ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย และไม่ได้ รับอนุญาตจาก
บริ ษั ท ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งเสริ ม ให้ บริ ษั ทได้ รับ การประกาศรับรองระบบมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 เรื่ อ ง การจัด การความมั่น คงปลอดภั ย สารสนเทศ (Information
security management system (ISMS) ในปี 2558
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ควบคุม กระบวนการได้ ม า การพัฒ นา และการบ ารุ ง รัก ษา ของระบบเทคโนโลยี เช่น
มีคณะกรรมการในการจัดซื ้อ จัดหา กาหนดขันตอนการพั
้
ฒนาระบบงาน ซึ่งครอบคลุมถึง
การให้ ความเห็นชอบพัฒนาระบบ ระยะเวลาที่ใช้ พฒ
ั นา การทดสอบระบบ และการบริ หาร
จัดการกรณีจ้างผู้พฒ
ั นาระบบจากภายนอก (Outsource) เป็ นต้ น

3.3 บริ ษัทมีสานักกากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ซึ่งขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อประสานงานและให้ คาแนะนาปรึกษา และดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
มีฝ่ายตรวจสอบทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท เพื่อประเมินผลระบบควบคุมภายใน การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่กาหนด และให้ คาปรึ กษาเพื่ อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข มี ส านักกฎหมายดูแล
สัญญาหรื อข้ อตกลง ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามระเบียบและกฎหมาย นอกจากนี ้ ยังมีการทบทวนนโยบาย
และกระบวนการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี และบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญ ในการปรับปรุ งแผนบริ หารความ
ต่อเนื่ องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เป็ นประจา ซึ่งจัดให้ มี การซ้ อมสถานการณ์ ฉุกเฉิ นและการ
ทดสอบระบบงานศูนย์ปฏิบตั ิงานสารองของบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบงานต่างๆ ที่จดั เตรี ยมไว้ สามารถใช้
งานได้ ดีตามแผนที่วางไว้
4. ข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 ระบบสารสนเทศ บริ ษั ท มี ก ารจัด การระบบสารสนเทศเพื่ อ การตัด สิ น ใจของผู้ บริ ห าร
ด้ วยระบบการจัดการฐานข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ ถูกต้ องแม่นยา และสามารถรายงานผลได้ ในหลากหลายมิติ
ตามความต้ องการและสถานการณ์ เพื่อการประเมินติดตามและการบริ หารจัดการให้ การดาเนินธุรกิจบรรลุ
ตามเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งข้ อมูลที่จาเป็ นและสาคัญในการดาเนินธุรกิจ ได้ แก่
ข้ อมูลผู้เอาประกัน ข้ อมูลสถิตติ ามประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ ประกันภัย และข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ เพื่อการ
จัดทาชุดข้ อมูลในการทดสอบภาวะความอ่อนไหว ภาวะวิกฤต รวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
เสี่ ยงต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกบริ ษัท โดยบริ ษัท ได้ จัดทาและจัดหาระบบปฏิ บัติการต่างๆ เพื่ อรองรั บ
และสนันสนุน อย่างเพียงพอและเหมาะสม และได้ จดั เตรี ยมข้ อมูลต่างๆ ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและเป็ นไป
ตามที่กฏหมายกาหนด
4.2 การสื่อสาร บริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้ านการสื่อสารทังภายในและภายนอก
้
ที่ได้ รับ
มอบหมายและก าหนดบทบาทหน้ าที่ อ ย่างชัด เจน ในการสื่ อ สารข้ อ มูล ข้ อ เท็ จ จริ ง ต่างๆ อย่า งเพี ย งพอ
เหมาะสม และทันการณ์ ตลอดจนมีระบบการควบคุมข้ อมูลสาระสาคัญที่ต้องสื่อสารอย่างรัดกุม และเสมอ
ภาค โดยบริ ษั ทจัดให้ มี ระบบการจัด การในการสื่ อสารผ่านช่องทางที่ หลากหลาย และทั่วถึง ได้ แก่ ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ระบบเครื อข่ายภายในองค์กร (Intranet) เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่
นโยบาย กฎระเบียบคาสัง่ และคูม่ ือปฏิบตั ิงาน รวมทังข่
้ าวสารต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทาน
รายการต่างๆ ด้ านการสื่อสารภายนอกมีระบบอินเตอร์ เน็ต มี เว็บไซต์ www.bangkoklife.com เพื่ อเผยแพร่
ข้ อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริ ษัทตลอดจนกาหนดช่องทางการร้ องเรี ยน แจ้ งข้ อบกพร่อง และปั ญหา
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การดาเนินงาน สาหรับผู้มีสว่ นได้ เสีย สามารถร้ องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์บริ ษัทหรื อส่งไปรษณีย์มาที่สว่ นบริ การ
ลูกค้ า บริ ษัทยังมีหน่วยงานที่ ประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เช่น หน่วยรับเรื่ องร้ องเรี ยน (Complain Unit) และสานักงานกากับการปฏิบตั งิ าน
4.3 บริ ษัทมีช่องทางการสื่อสารพิเศษ (Whistle-blower hotline) ให้ หน่วยงานหรื อบุคคลภายใน
บริ ษัท รวมถึงหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกบริ ษัท แจ้ งเรื่ องเกี่ ยวกับการฉ้ อฉล ทุจริ ต การกระทาที่ฝ่าฝื นไม่
ปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อรายงานทางการเงินไม่ถูกต้ อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรงด้ วยจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Email) หรื อ ส่ง ไปรษณี ย์ ตามที่ ป รากฏในเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ท หัวข้ อ
“ติดต่อ/แจ้ งเบาะแส ร้ องเรี ยน” ซึง่ บริษัทมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั เิ พื่อเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนไว้ เป็ นความลับ
5. การติดตามประเมินผล
5.1 บริ ษัทมีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานและพิจารณาเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานกับ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และนาเสนอให้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเป็ นประจา
อย่างสม่าเสมอ ทังนี
้ ้ กระบวนการติดตามของบริ ษัทเป็ นไปตามมาตรฐานสากล ได้ แก่ ระบบการประเมินผล
ด้ วย KPIs ซึ่งเป็ นดัชนีชีวดั ผลการดาเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตเป็ นสาคัญ ตลอดจนมีระบบการประเมิน
ความเสี่ยงตามแนวทาง ERM และกาหนดมาตรการการดาเนินการ การป้องกันอย่างเป็ นระบบผ่านโครงสร้ าง
องค์กรที่ได้ วางไว้ อย่างเหมาะสม ตามลาดับชัน้ ตลอดจนมี การสอบทานของผู้รับมอบอานาจ การสอบทาน
จากสานักกากับการปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบและติดตามจากผู้ ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัททัง้ 5 องค์ประกอบนัน้ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล โดยมาตรการ
สาคัญ ได้ แก่
ด้ านการดาเนินงาน หากมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนด ฝ่ ายบริ หารจะมีการประชุมเป็ น
ประจาทุกเดือน เพื่ อประเมิ นหาสาเหตุและดาเนินการแก้ ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้ รับรายงานเป็ นประจาทุกไตรมาส
ด้ า นการควบคุม ภายใน มี ฝ่ ายตรวจสอบรายงานผลการประเมิ น การควบคุม ภายในและ
ข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่มีนยั สาคัญ รวมทังได้
้ รายงานผลการปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน การแก้ ไขข้ อบกพร่อง และมี
สานักกากับการปฏิบตั ิงานที่ประเมินนโยบายและกรอบแนวการปฏิบตั ิงาน การบริ หารความเสี่ยงด้ านการ
กากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย พร้ อมรายงานผลประเมินจุดอ่อน ข้ อบกพร่องแนวทางแก้ ไข และ
รายงานผลคืบหน้ าในการปรับปรุง
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ด้ านการบริ หารความเสี่ยง มี ฝ่ายบริ หารความเสี่ยงเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ
บริ หารความเสี่ยงของบริษัท จัดให้ มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ยงและมีการกาหนด
สัญญาณเตือนภัย เพื่อให้ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิผล ตามกรอบนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด และสอดคล้ องกับแผนธุรกิจเพิ่มมูลค่าให้ กบั องค์กร โดยรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นประจาทุกไตรมาส
ทั ง้ นี ้ ในการประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สรุปผลการควบคุมภายในของบริ ษัท ประจาปี 2558 ต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการบริษัทได้ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จากรายงานผลการประเมินที่ผา่ น
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยบริ ษัทจัดให้ มี บุคลากรอย่างเพี ยงพอที่ จ ะดาเนิน การตามระบบและกระบวนการท างานใน
กิจกรรมหลักต่างไ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มี
อานาจ ตลอดจนการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ งและบุคคลที่ เกี่ ยวโยงได้ เป็ นไปในลักษณะ
เดียวกันกับการดาเนินการกับธุรกิจอื่นทัว่ ไป เพื่อมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างอื่นใดเพิ่มเติมต่อการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในเอกสารแนบ 5
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
บริ ษัทได้ จดั ตังฝ่้ ายตรวจสอบซึง่ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อทาหน้ าที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระบบการบริ หาร
ความเสี่ยง การติดตามการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่งได้ พิจารณาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และปั จจัยเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้ อง รวมไปถึงจุดควบคุมที่สาคัญ ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท โดยแผนการ
ตรวจสอบได้ ผา่ นการอนุมตั เิ ห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทังฝ่้ ายตรวจสอบยังมีกฎบัต รที่ได้ กาหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ รวมทังสิ
้ ทธิ์ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ไว้ อย่างชัดเจน และมีคมู่ ือการตรวจสอบให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบที่ยดึ ถือได้
ทัง้ นี ้ เพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภ าพในการปฏิบัติงานและให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิ บตั ิงานวิช าชี พการ
ตรวจสอบภายใน โดยมีนายประธาน ขจิตวิวฒ
ั น์ ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในตาแหน่งเป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ตั ง้ แต่ วั น ที่ 8 ม กราคม 2550 มี วุ ฒิ การศึ ก ษ าระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต และปริ ญ ญ าโท
รัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต มี ป ระสบการณ์ ในงานตรวจสอบภายในของธุ รกิ จ ธนาคาร การสื่ อสาร
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โทรคมนาคม และก่อสร้ าง 24 ปี ก่อนเข้ าทางานกับบริ ษัท เคยเข้ าอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ ยวข้ องกับงานด้ าน
ตรวจสอบภายใน และมีความเข้ าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานบริษัทเป็ นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550) เห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
นอกจากนี ้ในการแต่งตัง้ โยกย้ าย และเลิกจ้ าง หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นไปตามอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
(ปรากฏในเอกสารแนบ 3)
บริ ษัทได้ จดั ตังส
้ านักกากับการปฏิบตั งิ าน ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระที่ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของ
บริ ษั ท โดยมี น.ส.สุภ าภรณ์ ทิ พ ย์ ฝั น้ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ในต าแหน่ ง เป็ นผู้บ ริ ห ารส านัก ก ากับ การปฏิ บัติ ง าน
(Compliance) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2557 มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท บัญชี การเงิน มีประสบการณ์
การทางานอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 16 ปี ในด้ านการบัญชี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ด้ านประกัน ชี วิ ต โดยมี คุณ สมบัติข องผู้ด ารงต าแหน่ ง งานก ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท ที่ มี ค วาม
เหมาะสม (ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 110

12. รายการระหว่ างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งเกี่ยวข้ องกันโดยการถือหุ้น หรื อ
การมีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อกรรมการบางส่วนร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันนัน้ บริ ษัทคานึงถึงเนื ้อหาของความสัมพันธ์ ที่แท้ จริ งมากกว่าที่เป็ นไปตามรูปแบบตามกฎหมาย
หรื อสัญญาที่กาหนดให้ เป็ น รายการส่วนใหญ่ดงั กล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่เป็ นปกติของธุรกิจและเป็ นไปตาม
ราคาที่คดิ ในอัตราทัว่ ไป ซึง่ ได้ มีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2558
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 35 บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดรายการระหว่างกันที่มีกบั กิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน ดังนี ้
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กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท
1. บริษัท ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
("ธนาคาร")
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้ อยละ 7.63
กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 29.01

ประเภทกิจการ
สถาบันการเงิน

ลักษณะรายการ
1.บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของธนาคารเพื่อการลงทุน
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิระหว่างงวด
- บริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
2.บริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของธนาคารเพื่อการลงทุน
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้สทุ ธิระหว่างงวด
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้สทุ ธิ ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทได้ รับดอกเบี ้ยจากการลงทุนดังกล่าว

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.57
102,629,144
1,429,763,300
46,995,000

1,133,099,359
5,841,640,000
314,879,827

3.บริ ษัทมีการตกลงแต่งตังธนาคารเป็
้
นนายหน้ าประกันชีวิตตามสัญญา
นายหน้ าประกันชีวิต
- บริ ษัทจ่ายค่าจ้ างและค่าบาเหน็จให้ แก่ธนาคาร
- เงินค่าจ้ างและค่าบาเหน็จค้ างจ่าย

1,204,077,688
135,181,275

4.บริ ษัทมีเงินฝากที่ธนาคาร
- บริ ษัทฝากเงินสุทธิระหว่างงวด
- บริ ษัทมีเงินฝาก ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทรับดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร

2,410,649,654
4,187,212,170
28,979,723

5.บริ ษัทมีการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินปกติผ่านทางธนาคาร เช่น การรับ
ชาระเบี ้ยประกันภัยทางเคาน์เตอร์ ธนาคาร ทาง Internet Trading ทางบัตร
เครดิตของธนาคาร การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ การเคลียริ่ งเช็ค
- บริ ษัทมีการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ธนาคาร
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สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.58

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
522,238,663 ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
1,584,764,750
54,891,450

5,898,909,190
297,612,485

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

-เป็ นไปตามภายใต้ สญ
ั ญาข้ อตกลงความร่ วมมือ
โครงการช่องทางการจาหน่าย Bancassurance
1,200,940,472 ซึ่ ง การจ่ า ยค่ า บ าเหน็ จ ดั ง กล่ า ว โดยรวมแบบ
191,755,810 ประกันภัยยังคงมี Profit Margin (กาไรเทียบกับเบี ้ย
ประกันภัยรับ)ในประมาณเดียวกับแบบประกันภัยที่
ขายผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต
- เป็ นรายการค้ าปกติ และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่คิด
(59,534,849) กับลูกค้ าทัว่ ไป
4,127,677,321
128,310,508
- เป็ นรายการค้ าปกติ และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่คิด
กับลูกค้ าทัว่ ไป

89,455,284

102,793,853

กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ
6.บริ ษัททาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ลูกหนี ้ตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- เจ้ าหนี ้ตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- กาไรจากสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2. บริษัท กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
("กรุ งเทพประกันภัย")
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้ อยละ 4.61
และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายชัย โสภณพนิช

ประกันภัย

7.บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของกรุ งเทพประกันภัยเพื่อการลงทุน
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิระหว่างงวด
- บริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
8.กรุ งเทพประกันภัยมีการทาประกันชีวิตกลุม่ กับทางบริ ษัท
- บริ ษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุม่

9.บริ ษัทมีการทาประกันภัยอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างกับกรุงเทพประกันภัย ทัง้
ในส่วนอาคารสานักงานใหญ่และสาขา
- บริ ษัทจ่ายเบี ้ยประกันภัย
10.บริ ษัทมีการเช่าอาคารกรุ งเทพประกันภัย
- บริ ษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การ
- ค่าเช่าและค่าบริ การค้ างจ่าย
- เงินประกันการเช่า
- เช่าพื ้นทีส่ านักงาน 465 ตร.ม.สัญญาเช่า 3 ปี (1 ก.พ.55 - 31 ม.ค.58) ค่า
เช่าเดื อนละ 69,750 บาท (150 บาท/ตร.ม.) ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี (1 ก.พ.
58 - 31 ม.ค.61) ค่าเช่าเท่าเดิ ม
ค่าเช่าปี 2558
837,000.00 บาท
ค่าเช่าปี 2557
837,000.00 บาท
ค่าบริ การสาธารณูปโภค (น้า-ไฟ) ปี 2558 1,037,258.00 บาท
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สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.57
4,120,176,153
4,253,698,942
117,138,120

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.58

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ

- เป็ นการทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3,329,930,335 และอัตราดอกเบี ย้ ล่วงหน้ าเพื่ อป้ องกันความเสี่ย ง
3,732,423,224 จากการผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี ย้ และอั ต รา
(364,224,212) แลกเปลี่ย นของเงินลงทุนในต่างประเทศซึ่งเป็ นไป
ตามปกติทางการค้ าของธุรกิจประกันชีวิต

(9,247,511)
383,948,640
14,740,955

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
375,556,320
12,588,480

1,552,146

- เป็ นปกติทางการค้ าของการรั บ ประกันชี วิต และ
1,725,462 เป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

- เป็ นปกติทางการค้ าของการรับประกันภัย และเป็ น
ราคาในอัตราทัว่ ไป
1,893,579

2,774,148

2,036,445
70,834
209,250

- เป็ นการเช่าสาหรั บสาขาหาดใหญ่ โดยอั ตราค่า
1,874,258 เช่าและค่าบริ การเป็ นอัตราเดี ยวกับ ที่คิดกับ ลูกค้ า
85,600 ทัว่ ไป
209,250

กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.57

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.58

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ

ค่าบริ การสาธารณูปโภค (น้า-ไฟ) ปี 2557 1,199,445.39 บาท
เงิ นประกันการเช่า
209,250.00 บาท
11.บริ ษัทบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ทาสัญญาเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยกับกรุ งเทพประกันภัย
- รายได้ คา่ ตอบแทนและค่าบริ หารจัดการ
- รายได้ คา่ ตอบแทนและค่าบริ หารค้ างรับ
- ค่าเบี ้ยประกันภัยค้ างจ่าย
3. บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จากัด
("สรชัยวิวัฒน์ ")
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายชัย โสภณพนิช
4.บริษัท โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด
(มหาชน)
("บารุ งราษฎร์ ")
มีผ้ ูถือหุ้นและกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายชัย โสภณพนิช

พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

การแพทย์

12.บริ ษัทมีการให้ สนิ เชื่อแก่สรชัยวิวฒ
ั น์โดยมีทรัพย์สนิ จานองเป็ นประกัน
- บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ยู ืมคงค้ าง
- บริ ษัทรับดอกเบี ้ยเงินกู้
13.บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของบารุงราษฎร์ เพื่อการลงทุน
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิระหว่างงวด
- บริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
14.บารุ งราษฎร์ มีการเรี ยกค่าสินไหมทดแทนตามที่ผ้ เู อาประกันภัยของบริ ษัท
มาใช้ บริการจากทางบารุ งราษฎร์
- บริ ษัทมีการชาระค่าสินไหมทดแทนและค่าตรวจสุขภาพให้ บารุ งราษฎร์
- ค่าสินไหมทดแทนและค่าตรวจสุขภาพค้ างจ่าย
15.บารุ งราษฎร์ มีการทาประกันชีวิตกลุม่ กับทางบริ ษัท
- บริ ษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุม่

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 114

3,855,927
419,326
2,416,485

- ค่าตอบแทนเป็ นไปตามสัญ ญานายหน้ า ประกัน
วิ น าศภั ย ซึ่ ง เป็ นปกติ ก ารค้ า โดยทั่ว ไปของธุ ร กิ จ
6,267,392 ประกันวินาศภัย
657,576
4,490,564

140,076,835
9,797,821

- เป็ นปกติ ทางการค้ า และเป็ นอัตราเดี ย วกับ ที่ คิ ด
119,161,864 ให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป
8,482,029

(235,488,932)
1,458,895,800
22,450,070

2,190,939,600
22,324,740

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

22,530,830
2,082,011

- เป็ นการจ่ายสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของการรับประกันชี วิต และ
17,686,818 เป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
2,832,970

1,583,214

- เป็ นปกติทางการค้ าของการรั บ ประกันชี วิต และ
1,402,669 เป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ
16.บริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของบารุ งราษฎร์
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้ระหว่างงวด
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้สทุ ธิ ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทได้ รับดอกเบี ้ยจากการลงทุนดังกล่าว

5. บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
("รพ.พญาไท 1")
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายศิริ การเจริญดี
(นายศิ ริ การเจริ ญดี ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
รพ.พญาไท 1 ตัง้ แต่ 7 พ.ค.57)

การแพทย์

6. บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
("รพ.พญาไท 2")
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายศิริ การเจริญดี
(นายศิ ริ การเจริ ญดี ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
รพ.พญาไท 2 ตัง้ แต่ 7 พ.ค.57)

การแพทย์

7. บริษัท นา้ ตาลราชบุรี จากัด
("นา้ ตาลราชบุรี")
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายสุนทร อรุ ณานนท์ ชัย

อุตสาหกรรม

17.รพ.พญาไท 1 มีการเรี ยกค่าสินไหมทดแทนตามที่ผ้ เู อาประกันภัยของ
บริ ษัทมาใช้ บริ การจากทาง รพ.พญาไท 1
- บริ ษัทมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าตรวจสุขภาพให้ รพ.พญาไท 1
- ค่าสินไหมทดแทนและค่าตรวจสุขภาพค้ างจ่าย

18.รพ.พญาไท 2 มีการเรี ยกค่าสินไหมทดแทนตามที่ผ้ เู อาประกันของบริ ษัท
มาใช้ บริการจากทาง รพ.พญาไท 2
- บริ ษัทมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าตรวจสุขภาพให้ รพ.พญาไท 2
- ค่าสินไหมทดแทนและค่าตรวจสุขภาพค้ างจ่าย

19.บริ ษัทมีการเช่าอาคารเอส แอนด์ เอ จากน ้าตาลราชบุรี
- บริ ษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การ
- ค่าเช่าและค่าบริ การค้ างจ่าย
- เงินประกันค่าเช่าและบริ การ
- เช่าพื ้นทีส่ านักงาน 1,428.60 ตร.ม. สัญญาเช่า 3 ปี (1 ม.ค.57 - 31 ธ.ค.
59) ค่าเช่าเดื อนละ 152,860.20 บาท (107 บาท/ตร.ม.) ค่าบริ การเดื อนละ
523,393.32 บาท (366.37 บาท/ตร.ม.)
ค่าเช่าปี 58
1,834,322.40 บาท
ค่าเช่าปี 57
1,834,322.40 บาท
ค่าบริ การพื ้นที ่ ปี 58
6,280,719.84 บาท
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สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.57
755,000,000
37,523,500

11,486,423
1,014,520

20,402,553
2,905,850

8,843,443
77,566
2,028,761

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.58
-

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ
- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

755,000,000
37,523,500

-

-

- เป็ นการจ่ายสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของการรับประกันชี วิต และ
เป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

- เป็ นการจ่ายสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของการรับประกันชี วิต และ
เป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

- เป็ นการเช่าสาหรับสาขาสีลม โดยอัตราค่าเช่าและ
8,964,559 ค่าบริ การเป็ นอัตราเดียวกับที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
68,806
2,028,761

กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ
ค่าบริ การพื ้นที ่ ปี 57
ค่าบริ การสาธารณูปโภค (น้า-ไฟ) ปี 58
ค่าบริ การสาธารณูปโภค (น้า-ไฟ) ปี 57
เงิ นประกันค่าเช่าปี 58
เงิ นประกันค่าบริ การปี 58
เงิ นประกันค่าเช่าปี 57
เงิ นประกันค่าบริ การปี 57

8. บริษัท นารายณ์ ร่วมพิพัฒน์ จากัด
("นารายณ์ ร่วมพิพัฒน์ ")
ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นบริษัทร้ อยละ 29.01

พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

6,280,719.84
849,516.96
728,400.42
458,580.60
1,570,179.97
458,580.60
1,570,179.97

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.57

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20.บริ ษัทมีการเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานใหญ่จากนารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์
- บริ ษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การ
- ค่าเช่าและค่าบริ การค้ างจ่าย
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
- เงินประกันการเช่าและการใช้ โทรศัพท์
- เช่าพื ้นทีส่ านักงาน 11,766.24 ตร.ม.สัญญาเช่าระยะเวลา 25 ปี ( 29
ธ.ค.38 - 30 พ.ย.2563 ) จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็ นเงิ นรวม 294,156,000
บาท (25,000 บาท/ ตร.ม./25 ปี )หรื อ (83.33/ตร.ม./เดื อน คงเหลื อค่าเช่า
ล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 58,029,896.40 บาท ณ 31
ธันวาคม 2557 จานวน 69,823,277.33 บาท โดยตัดจ่ายปี 2558 จานวน
11,793,380.88 บาท ตัดจ่ายปี 2557 จานวน 11,793,380.88 บาท
ค่าใช้จ่ายรายเดื อน ตร.ม.ละ 5 บาท เริ่ ม ม.ค.39 และปรับเพิ่ มอีกร้อยละ
10 ตัง้ แต่ ม.ค.41 ในปี ต่อไปจะปรับเพิ่ มอีกร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี
ตัง้ แต่ปี 2556 ค่าเช่ารายเดื อนๆละ 86,134.77 บาท (7.32 บาท/ตร.ม. ปี
58 เป็ นเงิ น 1,033,617.24 บาท ปี 57 เป็ นเงิ น 1,033,617.24 บาท
ค่าบริ การเดื อนละ ตัง้ แต่ 1 ส.ค.55 เป็ นค่าบริ การเดื อนละ
405,935.28 บาท (34.50 บาท/ตร.ม.) ปี 58 เป็ นเงิ น 5,212,209 บาท (รวม
VAT) ปี 57 เป็ นเงิ น 5,212,209 บาท (รวม VAT)
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สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.58

45,835,306
69,823,277
6,756,540

- เป็ นการเช่าพื น้ ที่สาหรั บ สานัก งานใหญ่ โดยการ
49,037,537 จ่ า ยค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า 25 ปี บริ ษั ท ได้ รั บ ประโยชน์
หากเปรี ยบเทียบกับการไม่จ่ายค่าเช่าล่วงหน้ า แต่
58,029,896 น าเงิ น ไปหาผลประโยชน์ (ในปี 2538 จะมี อัต รา
6,756,540 ดอกเบี ย้ เงินฝากประจา 1 ปี ของธนาคารพาณิ ชย์
ร้ อยละ11) เพื่อนามาจ่ายค่าเช่าในราคาปกติ ทัว่ ไป
ซึง่ จะจ่ายค่าเช่าได้ ประมาณ 7 ปี เท่านัน้ นอกจากนี ้
หากเปรี ย บเที ย บกั บ อั ต ราราคาอาคารบริ เ วณ
ใกล้ เคียง จะเห็นได้ ว่ามี ราคาต่ากว่าราคาตลาดใน
บริ เวณใกล้ เคียง

กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ
- เช่าพื ้นทีส่ านักงาน 3,173 ตร.ม. สัญญาเช่า 3 ปี ( 1 ส.ค.54 - 31 ก.ค.57)
ค่าเช่าเดื อนละ 438,000 บาท (138.04 บาท/ตร.ม.)
ปี 57 เป็ นเงิ น 3,066,000 บาท
ค่าบริ การเดื อนละ 878,795 บาท (276.96 บาท/ตร.ม.) ปี 57 เป็ นเงิ น
6,582,174.55 บาท (รวมVAT)
ค่าบารุงพื ้นทีเ่ ดื อนละ 95,190 บาท (30 /ตร.ม.) ปี 57 เป็ นเงิ น
712,973.10 บาท (รวมVAT)

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.57

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.58

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ
- เช่าพื ้นที่สาหรับสานักงานใหญ่ เพิ่มเติม โดยเป็ น
อัตราตามสัญญา ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกับที่คิดให้ กับ
ลูกค้ าทัว่ ไป

ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี (1 ส.ค.57 - 31 ก.ค.60)
ค่าเช่าเดื อนละ 500,000 บาท (157.58 บาท/ตร.ม.) ปี 58 เป็ นเงิ น
6,000,000 บาท ปี 57 เป็ นเงิ น 2,500,000 บาท
ค่าบริ การเดื อนละ 1,038,905 บาท (327.42 บาท/ตร.ม.) ปี 58
เป็ นเงิ น 13,339,540.20 บาท(รวมVAT ) ปี 57 เป็ นเงิ น 5,558,141.75 บาท
(รวมVAT)
ค่าบารุงพื ้นทีเ่ ดื อนละ 111,055 บาท ( 35 บาท/ตร.ม.) ปี 58 เป็ นเงิ น
1,425,946.20 บาท (รวมVAT) ปี 57 เป็ นเงิ น 594,144.25 บาท (รวมVAT)
- เช่าพื ้นทีส่ านักงาน 727.12 ตร.ม.สัญญาเช่า 3 ปี (ตัง้ แต่ 1 พ.ย.55 - 31
ต.ค.58)
ค่าเช่าเดื อนละ 34,400 บาท (47.31/ตร.ม.) ปี 58 เป็ นเงิ น 344,000 บาท
ปี 57 เป็ นเงิ น 412,800 บาท
ค่าบริ การเดื อนละ 51,600 บาท (70.96/ตร.ม.)ปี 58 เป็ นเงิ น 552,120
บาท (รวม VAT) ปี 57 เป็ นเงิ น 662,544 บาท (รวม VAT)
ค่าบริ การส่วนกลาง 21,039.20 บาท(28.93/ตร.ม.)ปี 58 เป็ นเงิ น
225,119.44 บาท(รวม VAT) ปี 57 เป็ นเงิ น 270,143.33 บาท(รวม VAT)
- เช่าพื ้นทีส่ านักงาน 428 ตร.ม.สัญญาเช่า 3 ปี ( 1 ก.ค.56-30 มิ .ย.59)
ค่าเช่าเดื อนละ 87,000 บาท (203.27/ตร.ม.) ปี 58 เป็ นเงิ น 1,044,000
บาท ปี 57 เป็ นเงิ น 1,044,000 บาท
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- เช่ า พื น้ ที่ สาหรั บ เก็ บ เอกสาร โดยเป็ นอัต ราตาม
สัญญา ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกับที่คดิ ให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป

- เช่ า พื น้ ที่ ส าหรั บ ส านัก งานใหญ่ เพิ่ ม เติ ม โดยเป็ น
อัต ราตามสัญ ญา ซึ่ง เป็ นอัต ราเดี ย วกั บ ที่ คิ ด ให้ กั บ
ลูกค้ าทัว่ ไป

กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ
ค่าบริ การเดื อนละ 131,280 บาท (306.73/ตร.ม.) ปี 58 เป็ นเงิ น
1,685,635.20บาท (รวม VAT) ปี 57 เป็ นเงิ น 1,685,635.20 บาท (รวมVAT)
ค่าบริ การส่วนกลาง 12,840 บาท (30/ตร.ม.) ปี 58 เป็ นเงิ น
164,865.60 บาท (รวม VAT) ปี 57 เป็ นเงิ น 164,865.60 บาท (รวมVAT)
ค่าเช่ารวม ปี 2558
20,214,998.12 บาท
ค่าเช่ารวม ปี 2557
19,849,798.17 บาท
ค่าบริ การพื ้นทีแ่ ละบารุงรักษารวม ปี 2558
22,605,435.64 บาท
ค่าบริ การพื ้นทีแ่ ละบารุงรักษารวม ปี 2557
21,442,830.77 บาท
ค่าบริ การสาธารณูปโภค(น้า-ไฟ-ทีจ่ อดรถ)ปี 2558 5,311,743.19 บาท
ค่าบริ การสาธารณูปโภค(น้า-ไฟ-ทีจ่ อดรถ)ปี 2557 4,895,663.72 บาท
ภาษี โรงเรื อน ปี 2558
150,000.00 บาท
ภาษี โรงเรื อน ปี 2557
147,600.00 บาท
เงิ นประกันการใช้โทรศัพท์ ปี 2558
507,655.00 บาท
เงิ นประกันการใช้โทรศัพท์ ปี 2557
507,655.00 บาท
เงิ นประกันการเช่าอาคารรวม ปี 2558
6,248,884.76 บาท
เงิ นประกันการเช่าอาคารรวม ปี 2557
6,248,884.76 บาท
21.นารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์มีการทาประกันชีวิตกลุม่ กับทางบริ ษัท
- บริ ษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุม่

9. บริษัท อาคารกรุ งเทพธุรกิจ (1987) จากัด
("อาคารกรุ งเทพธุรกิจ")
มีผ้ ูถือหุ้นและกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายชัย โสภณพนิช

ให้ เช่าทรัพย์สนิ

22.บริ ษัทมีการเช่าพื ้นที่อาคารบี.บี.จากอาคารกรุงเทพธุรกิจ
- บริ ษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การ
- ค่าเช่าและค่าบริ การค้ างจ่าย
- เงินประกันการเช่า
- เช่าพื ้นที่สานักงาน 2 ชันๆ
้ ละ 837ตร.ม. รวม 1,674 ตร.ม. สัญญาเช่า 3 ปี
ชัน้ 10 ตัง้ แต่ 1 ส.ค.54 - 31 ก.ค.57 ค่าเช่าเดื อนละ 276,210 บาท
(330 บาท/ตร.ม.) ตัง้ แต่ 1 ส.ค.57 - 31 ก.ค.60 ค่าเช่าเดื อนละ 305,505
บาท ( 365 บาท/ตร.ม.)
ชัน้ 11 ตัง้ แต่ 1 เม.ย.54 - 31 มี .ค.57 ค่าเช่าเดื อนละ 276,210 บาท

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 118

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.57

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.58

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ

12,673

- เป็ นปกติทางการค้ าของการรั บ ประกันชี วิต และ
12,707 เป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

8,263,133
76,323
1,833,030

- เป็ นการเช่าสาหรับสาขาอโศก โดยอัตราค่าเช่าและ
8,660,709 ค่าบริ การเป็ นอัตราเดียวกับที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
79,383
1,833,030

กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.57

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.58

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ

(330 บาท/ตร.ม.) ตัง้ แต่ 1 เม.ย.57 - 31 มี .ค.60 ค่าเช่าเดื อนละ 305,505
บาท (365 บาท/ตร.ม.)
ค่าเช่ารวม ปี 58
7,332,120.00 บาท
ค่าเช่ารวม ปี 57
7,039,170.00 บาท
ค่าบริ การสาธารณูปโภค(น้า-ไฟ-ทีจ่ อดรถ)ปี 58 1,328,589.04 บาท
ค่าบริ การสาธารณูปโภค(น้า-ไฟ-ทีจ่ อดรถ)ปี 57 1,223,962.60 บาท
เงิ นประกันการเช่าปี 58
1,833,030.00 บาท
เงิ นประกันการเช่าปี 57
1,833,030.00 บาท
10. บริษัท ทริส คอร์ ปอเรชั่น จากัด
("ทริส")
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายศิริ การเจริญดี

ธุรกิจบริการ

11. บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด
(มหาชน)
("ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม")
มีผ้ ูถือหุ้นบางส่ วนร่ วมกัน
- กลุ่มโสภณพนิชเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 3.09
- ธนาคารกรุ งเทพเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 7.77

อุตสาหกรรม

12. บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด
("บลจ.บัวหลวง")
มีผ้ ูถือหุ้นและกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายเชิดชู โสภณพนิช
- นายโชน โสภณพนิช

จัดการกองทุน

23.บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของทริส
- บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
24.บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของยูเนี่ยนอุตสาหกรรม
- บริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด

25.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมมีการทาประกันชีวติ กลุม่ กับทางบริษัท
- บริ ษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุม่
26.บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของ บลจ.บัวหลวง
- บริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนดังกล่าว
27.บริ ษัททาสัญญาเป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกับ
บลจ.บัวหลวง
- บริ ษัทได้ รับค่าธรรมเนียมนายหน้ าระหว่างงวด
- บริ ษัทจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารระหว่างงวด
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1,000,000
202,500

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
1,000,000 ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
190,000

166,700

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
166,700 ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

316,061

- เป็ นปกติทางการค้ าของการรั บ ประกันชี วิต และ
264,279 เป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

10,000,000
49,000,000

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
10,000,000 ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
69,000,000

19,886,660
529,376

- ค่าธรรมเนี ย มการขายและรั บ ซื อ้ คื นหน่ วยลงทุน
เป็ นไปตามสัญญาซึ่งเป็ นปกติทางการค้ าโดยทัว่ ไป
30,901,650 ของธุรกิจหลักทรัพย์และนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
674,868

กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ
28.บลจ.บัวหลวงมีการทาประกันชีวิตกลุม่ กับทางบริษัท
- บริ ษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุม่

13. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
“เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร”
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายสุนทร อรุ ณานนท์ ชัย

ธุรกิจการเกษตร

29.บริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของเจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้ระหว่างงวด
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้สทุ ธิ ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทได้ รับดอกเบี ้ยจากการลงทุนดังกล่าว
30.บริ ษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของเจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
- บริ ษัทมีการลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิระหว่างงวด
- บริ ษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนดังกล่าว

14. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรี ยล
คอนเน็คชั่น จากัด (มหาชน)
("ไทคอน อินดัสเทรี ยล")
ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ของบริษัท
- กลุ่มโสภณพนิช ถือหุ้นบริษัทร้ อยละ 29.01

พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

31.บริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของไทคอน อินดัสเทรี ยล
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิระหว่างงวด
- บริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
32.บริ ษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของไทคอน อินดัสเทรี ยล
- บริ ษัทมีการลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิระหว่างงวด
- บริ ษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
33.ไทคอน อินดัสเทรี ยลมีการทาประกันชีวิตกลุม่ กับทางบริ ษัท
- บริ ษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุม่
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สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.57

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.58

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ

- เป็ นปกติทางการค้ าของการรั บ ประกันชี วิต และ
921,440 เป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

-

2,350,000,000
123,298,000

16,465,522

2,350,000,000
129,700,411

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

-

524,410,645

583,477,440

33,747,860

43,580,320

(30,167,800)
110,679,328
7,262,400

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

72,155,584
3,057,440

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

200,000,000
1,191,406,400
68,029,690

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
200,000,000 ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
1,402,279,600
55,343,510

308,932

- เป็ นปกติทางการค้ าของการรับประกันชีวิต และเป็ น
225,120 ราคาในอัตราทัว่ ไป

กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท
15. บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
("หลักทรั พย์ บัวหลวง")
บริษัทย่ อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
- ธนาคารกรุ งเทพถือหุ้นในบริษัทร้ อย 7.63
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ
29.01

ประเภทกิจการ

16. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
("อินโดรามา เวนเจอร์ ส")
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายศิริ การเจริญดี

ปิ โตรเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์

17. บริษัท อาเซียคลังสินค้ า จากัด
("อาเซียคลังสินค้ า")
ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ
29.01

ให้ เช่าทรัพย์สนิ

18. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด
("เทสโก้ โลตัส")
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายสุนทร อรุ ณานนท์ ชัย

หลักทรัพย์

ลักษณะรายการ

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.57

34.หลักทรัพย์บวั หลวงมีการทาประกันชีวติ กลุม่ กับทางบริษัท
- บริ ษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุม่

982,364

35.บริ ษัทมีการว่าจ้ างหลักทรัพย์บวั หลวงบริ หารกองทุน
- ค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการกองทุน

พาณิชย์

36.บริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของอินโดรามา เวนเจอร์ ส
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้ระหว่างงวด
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้สทุ ธิ ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทได้ รับดอกเบี ้ยจากการลงทุนดังกล่าว

37.บริ ษัทใช้ บริ การเก็บรักษาเอกสารกับอาเซียคลังสินค้ า
- บริ ษัทชาระค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเอกสาร

-

40.บริ ษัทมีการซื ้อบัตรของขวัญกับทางเทสโก้ โลตัส
- บริ ษัทชาระค่าบัตรของขวัญ
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- ค่ า บริ ห ารจั ด การกองทุ น เป็ นอั ต ราเดี ย วกั บ ที่
9,549 หลักทรัพย์บวั หลวงคิดกับลูกค้ าทัว่ ไป
- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

-

1,000,000,000
50,340,000

2,479,974

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ
- เป็ นปกติทางการค้ าของการรั บ ประกั นชี วิต และ
เป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

-

112,041

38.บริ ษัทใช้ บริ การรับฝากชาระค่าเบี ้ยประกันภัยกับเทสโก้ โลตัส
- บริ ษัทจ่ายค่าธรรมเนียมการฝากชาระค่าเบี ้ยประกันภัย

39.บริ ษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของเทสโก้ โลตัส
- บริ ษัทมีการลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิระหว่างงวด
- บริ ษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.58

1,000,000,000
50,340,000
- เป็ นค่าบริ การรับฝากกล่องเอกสาร ซึง่ เป็ นอัตรา
2,584,753 ค่าบริ การเดียวกับที่คดิ ให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป

252,570

- เป็ นค่าบริ การรั บ ฝากชาระค่าเบี ย้ ประกันภัย ซึ่ง
290,340 เป็ นอัตราค่าบริ การเดียวกับที่คดิ ให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป

188,916,657

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
947,004,436 ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

215,674,350
2,395,930
-

1,193,160,290
43,976,209
- เป็ นการซื ้อสินค้ าและบริ การตามปกติการค้ าทัว่ ไป
140,000 ซึง่ เป็ นราคาที่คดิ กับลูกค้ าในอัตราทัว่ ไป

กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท
19. Asia Insurance Company Limited
("Asia Insurance")
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายเชิดชู โสภณพนิช

ประเภทกิจการ
ประกันภัย

ลักษณะรายการ
41.บริ ษัทมีการทาสัญญาการประกันภัยต่อกับ Asia Insurance
- บริ ษัทมีการชาระเบี ้ยประกันภัยต่อ
- บริ ษัทได้ รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ
- บริ ษัทมีเงินค้ างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อสุทธิ
- บริ ษัทมีเงินค้ างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อสุทธิ
42. Asia Insurance มีการทาประกันชีวิตกลุม่ กับทางบริ ษัท
- บริ ษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุม่

20. บริษัท บางปะอินกอล์ ฟ จากัด
("บางปะอินกอล์ ฟ")
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายชัย โสภณพนิช

บริ การ

21.บริษัท บางกอก มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ลิส จากัด
("บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส")
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายเชิดชู โสภณพนิช
22. บริษัท ทีเอ็ม ดีไซน์ จากัด
("ทีเอ็ม ดีไซน์ ")
ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 29.01

บริ การ

23.บริษัท บีแอลเอ อินชัวรั นส์ โบรกเกอร์ จากัด
("บีแอลเอ อินชัวรั นส์ โบรกเกอร์ ")
มีกรรมการบางส่ วนเป็ นผู้บริหาร 4 รายแรก
ของบริษัท
- นางจารุ วรรณ ลิม้ คุณธรรมโม

บริ การ

นายหน้ า
ประกันภัย

43.บริ ษัทสมัครเป็ นสมาชิกสนามกอล์ฟแบบ Corporate กับบางปะอินกอล์ฟ
- บริ ษัทจ่ายค่าบริ การ
- ค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ า
- ค่ามัดจา
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟราย 5 ปี (ตังแต่
้ 1 พ.ย.55 – 1 พ.ย.60) จานวน
1,202,247.20 บาท ค่ามัดจา จานวน 1,000,000 บาท
44.บริ ษัทเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่งกับบางกอกมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส
- บริ ษัทจ่ายค่าเช่ารถยนต์

45.บริ ษัทจัดจ้ าง ทีเอ็ม ดีไซน์ เป็ นผู้ออกแบบสานักงาน
- บริ ษัทจ่ายค่าออกแบบสานักงาน

46.บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
- บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญระหว่างงวด
- บริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
47.บริ ษัทให้ บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ เช่าพื ้นที่อาคารสานักงาน
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สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.57
83,446
17,204
106,800
-

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.58
-

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ
- เป็ นการประกันภัยต่อซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
การประกันภัยต่อตามประเภทของการประกันภัย
และสัญ ญาประกันต่อ และเป็ นราคาที่คิดในอัต รา
ทัว่ ไป

1,050

- เป็ นปกติทางการค้ าของการรั บ ประกันชี วิต และ
7,980 เป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

240,449
681,273
1,000,000

- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟเป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญา
299,192 และเป็ นราคาในอัตราที่คดิ กับสมาชิกโดยทัว่ ไป
440,824
1,000,000

317,148

- เป็ นรายการค้ าปกติ และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่คิด
268,356 กับลูกค้ าทัว่ ไป

465,450

- เป็ นรายการค้ าปกติ และเป็ นอัตราเดี ยวกันกับ ที่
323,675 คิดกับลูกค้ าทัว่ ไป

3,660,000
3,960,000

-

- เป็ นการลงทุนของบริ ษัทซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของ
ธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
- บริ ษัทให้ เช่าพื ้นที่สานักงาน ค่าเช่าและค่าบริ การ-

กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท
- นายเรื องศักดิ์ ปั ญญาบดีกุล
เมื่อ 15 พ.ค.57 บริ ษัทได้ รับความเห็นชอบจาก
คปภ. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บีแอลเอ
อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากร้ อยละ 15 เป็ นร้ อยละ 99
ของทุนจดทะเบียน และ ได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทย่อย
ตังแต่
้ ส.ค. 57 (ไตรมาส3/57) ซึง่ ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแล้ ว
24. บริษัท สมิตเิ วช จากัด (มหาชน)
("รพ.สมิตเิ วช")
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
- นายศิริ การเจริญดี
(เริ่ มเป็ นกรรมการตังแต่
้ 11 เม.ย.57)

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ
- บริ ษัทรับค่าเช่าและค่าบริ การ
- เงินประกันการเช่า
ให้ เช่าสานักงาน พื ้นที่ 64.50 ตร.ม. ตังแต่
้ 1 มิ.ย.56 - 31 พ.ค.57 ค่าเช่า
และค่าบริ การเดือนละ 32,250 บาท (500 บาท/ตร.ม.) เงินประกันการเช่า
64,500 บาท ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี (1 มิ.ย.57 - 31 พ.ค.60 ) ค่าเช่าและ
ค่าบริ การเดือนละ 32,895 บาท (510 บาท/ตร.ม.) เงินประกันการเช่า 65,970 บาท

การแพทย์

48.รพ.สมิตเิ วช มีการเรี ยกค่าสินไหมทดแทนตามที่ผ้ เู อาประกันภัยของบริ ษัท
มาใช้ บริการจากทาง รพ.สมิตเิ วช
- บริ ษัทมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าตรวจสุขภาพให้ รพ.สมิตเิ วช
- ค่าสินไหมทดแทนและค่าตรวจสุขภาพค้ างจ่าย

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.57
227,040
65,970

50,727,688
3,278,046

สาหรั บปี สืน้ สุด
31 ธ.ค.58
-

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ
- เป็ นอัตราเดียวกับที่มีการให้ เช่าในบริ เวณใกล้ เคียง
ซึง่ เป็ นราคาในอัตราที่คดิ กับลูกค้ าโดยทัว่ ไป

- เป็ นการจ่ายสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าของการรับประกันชี วิต และ
28,766,119 เป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
4,004,407

25. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายชาตรี โสภณพนิช
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายปิ ติ
สิทธิอานวย
นายเดชา ตุลานันท์
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 29.01
- ธนาคารกรุ งเทพถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 7.63

-

49.ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท

4,800,000

5,040,000 - เป็ นการจ่ า ยค่ า จ้ า งและค่ า เบี ย้ ประชุ ม ให้ แ ก่ ที่
ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัทเช่นเดียวกับกรรมการ
บริ ษัท

26. กรรมการบริษัท , กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหาร 4 รายแรก

-

50.เบี ้ยประกันชีวิต

2,014,753

2,110,239 - เป็ นปกติทางการค้ าของการรั บ ประกันชี วิต และ
เป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นนัน้ เพื่อช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัท และเป็ นการรักษา ขยาย
ฐานลูกค้ าของบริษัท รวมทังช่
้ วยเสริ มสร้ างธุรกิจของบริ ษัทให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คง ซึ่งได้ ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อกาหนดที่ เกี่ ยวข้ อง และเป็ นไปด้ วย
ความเป็ นธรรม เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ เช่นเดียวกับที่ทากับบุคคลภายนอกทัว่ ไปด้ วยราคาที่
สมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้ องและครบถ้ วน
12.3 ขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่บริ ษัทดาเนินการกับกิจการอื่นทัว่ ไป เพื่อมิให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่า งกัน คณะกรรมการบริษัทได้ กาหนดนโยบายเพื่อให้
การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ ถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับ
บุคคลภายนอก และกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ เสี ยในธุรกรรมนัน้ ทัง้ นี ไ้ ด้ อนุมัติในหลักการให้ ฝ่ายจัดการมี
อานาจเข้ าทารายการระหว่างกันที่ มี เงื่ อนไขการค้ าทั่วไปได้ มี ก ารกาหนดขัน้ ตอนและอานาจอนุมัติต าม
ประเภทและมูลค่าของรายการที่เกิดขึ ้น ซึ่งยึดถือและปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ องการเปิ ดเผยและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่าง
เคร่ งครัด และมี คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของ
รายการ มีรายงานสรุปการทาธุรกรรมที่เกิดขึ ้น เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
12.4 นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ที่บริ ษัทจะมีต่อไปในอนาคต เป็ นไปตามความจาเป็ น และความ
สมเหตุส มผล ที่ ได้ อ ธิ บ ายไว้ ข้ างต้ น และคณะกรรมการตรวจสอบจะมี การตรวจสอบรายละเอี ย ดความ
สมเหตุสมผลของรายการ โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่
หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทมุ่งดาเนินธุ รกิ จด้ วยความชัดเจน โปร่ งใส และยุติธ รรมต่อลูกค้ า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทระหว่างปี 2556 ถึง 2558 สามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
ปี 2556
รายงานผู้ สอบบัญ ชี ส าหรั บ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ปี บัญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ซึ่ ง
ตรวจสอบโดยนางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 จากบริษัท สานักงาน
อีวาย จ ากัด โดยผู้ส อบบัญ ชี ได้ ให้ ความเห็นอย่างไม่มี เงื่ อนไขว่า งบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน
ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้ องตามที่ ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
ปี 2557
รายงานผู้ สอบบัญ ชี ส าหรั บ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ปี บัญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 ซึ่ ง
ตรวจสอบโดยนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญ ชี จากัด โดยผู้สอบบัญ ชีได้ ให้ ความเห็นอย่างไม่มี เงื่ อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จ การแสดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การของกลุ่ม บริ ษั ท และบริ ษั ท แสดงผลการ
ดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจการ
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี 2558
รายงานผู้ สอบบัญ ชี ส าหรั บ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ปี บัญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 ซึ่ ง
ตรวจสอบโดยนางนงลักษณ์ พุ่มน้ อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด โดยผู้สอบบัญชีได้ ให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดสาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกันของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย และงบเฉพาะกิจการของบริ ษัทโดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับงบการเงินรวมของบริ ษั ท และบริ ษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจ การของบริ ษัทสาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี อื่น ซึ่งแสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (บีแอลเอ อินชัวรั นส์ โบรกเกอร์ )
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ มาซึง่ อานาจควบคุมในบริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จากัด (“บริ ษัทย่อย”) ซึง่ เป็ นบริษัทที่ประกอบกิจการนายหน้ าประกันวินาศภัย โดยการซื ้อหุ้นทุนและสิทธิออก
เสียงในบริษัทร้ อยละ 84 ทาให้ บริษัทมีส่วนได้ เสียในบริ ษัท บีแอลเอ อันชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด เพิ่มขึ ้นจาก
เดิมร้ อยละ 15 เป็ นร้ อยละ 99 และทาให้ บริษัทต้ องจัดทางบการเงินรวมตังแต่
้ วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้ น
มา
ในปี 2558 บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษัท บี แอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด จานวน
1,980,000 หุ้น ราคาหุ้น ละ 10 บาท คิด เป็ นเงิ น ทัง้ สิ น้ 19,800,000 บาท เนื่ องจากบริ ษั ท ย่อ ยจดทะเบี ย น
เพิ่มทุนจานวน 20 ล้ านบาท ทาให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นจาก 4 ล้ านบาท เป็ น 24 ล้ านบาท โดย
ถือเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
หน่วย:ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2558

%

สินทร ัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7,101.76

2.85

รายได ้จากการลงทุนค ้างรับ - สุทธิ

2,627.98

1.05

เบีย
้ ประกันภัยค ้างรับ

1,717.11
899.18

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน

เงินลงทุนเผือ
่ ขาย
เงินลงทุนทีจ
่ ะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให ้กู ้ยืม - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การลงทุน
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อน
ื่
รวมสินทร ัพย์

2557

%

2558

%

2557

%

2556

%

5,707.56

2.65

7,087.58

2.84

5,703.47

2.65

1,331.19

0.77

2,344.01

1.09

2,627.98

1.05

2,344.01

1.09

1,862.53

1.08

0.69

1,725.23

0.80

1,717.11

0.69

1,725.23

0.80

1,839.67

1.07

0.36

763.78

0.35

899.18

0.36

763.78

0.35

790.09

0.46

17.07

17.07

0.01

100.06

0.06

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพือ
่ ค ้า

งบการเงินเฉพาะ

116.22

0.05

0.01

116.22

0.05

25,988.92

10.41

22,012.88 10.21

25,988.92

10.41

22,012.88 10.21

20,187.67 11.75

201,411.26

80.70

176,161.02 81.71

176,161.02 81.71

141,302.78 82.25

46.66

0.02

-

-

6,138.90

2.46

20.95

0.01

547.21

0.22

46.66
4,735.06
389.24

201,411.26

80.70

0.02

46.66

0.02

46.66

0.02

-

23.76

0.01

3.96

-

2.20

6,138.90

2.46

4,735.06

2.20

-

20.95

0.01

0.18

546.99

0.22

4.96

-

4.96

-

0.01

12.82

0.01

24.04

0.01

12.82

0.01

2,382.92

0.95

1,482.42

0.69

2,382.92

0.95

1,482.42

0.69

547.47

0.22

186.87

0.09

544.80

0.22

190.50

0.09

215,589.59 100.00
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-

249,577.27 100.00

-

0.18

24.11

249,575.61 100.00

-

389.20

-

215,588.09 100.00

46.96
3,525.69
326.61
19.45
462.62

0.03
2.05
0.19
0.02
0.01
0.27

171,795.31 100.00

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม
2558
ิ และส่วนของเจ้าของ
้ น
หนีส
ิ
้ น
หนีส
้ คืน
ั ญาซือ
หลักทรัพย์ขายโดยมีสญ
ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย
เจ ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
ิ จากสัญญาประกันภัย
หนี้สน
ิ
สารองประกันชีวต
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค ้างจ่าย
สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค ้างจ่าย
้ ประกันภัย
สารองเบีย
ิ อืน
่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
่ ตามกรมธรรม์
น
ฝากเนื
น้ส
หนี
เงิ
ผลประโยชน์พนั กงานค ้างจ่าย
ิ ภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี
หนี้สน
ิ อืน
่
หนี้สน
ิ
้ น
รวมหนีส

542.47
459.32

%

0.22
0.18

207,308.21 83.06
0.06
150.09
0.13
320.36
0.43
1,074.85
3.17
7,904.48
0.14
356.62
1.79
4,468.85
222,585.24 89.19

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
1,708.00
บาท
้นละ1 1บาท
้นละ
้น ลมูค่ลาค่หุาหุ
้น มู
1,220,000,000หุ หุ
1,708,000,000
ญญ
้นสามั
้นสามั
หุ หุ
่ อกและชาระแล ้ว
ทุนทีอ
บาท
้นละ1 1บาท
้นละ
้น ลมูค่ลาค่หุาหุ
้น มู
1,213,139,350หุ หุ
1,703,810,780
ญญ
้นสามั
้นสามั
หุ หุ
(31 ธันวาคม 2557: หุ ้นสามัญ 1,697,850,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
0.68
1,703.81
(31 ธันวาคม 2556: 1,211,714,350 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
1.29
3,219.93
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
0.02
38.83
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช ้หุ ้นเป็ นเกณฑ์
10.63
เงินรับล่วงหน ้าค่าหุ ้นจากการใช ้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
กาไรสะสม
จัดสรรแล ้ว
0.07
170.80
สารองตามกฎหมาย
0.16
400.00
สารองทั่วไป
7.00
17,460.25
ยังไม่ได ้จัดสรร
่ ของส่วนของเจ ้าของ
องค์ประกอบอืน
่ ขาย
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ
1.60
3,985.97
- สุทธิจากภาษี เงินได ้
26,990.21 10.81
้ ของบริษ ัทฯ
ื หุน
้ อ
ส่วนของผูถ
0.16
ี านาจควบคุมของบริษ ัทย่อย
ี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอ
้ ส
ส่วนของผูม
26,990.37 10.81
รวมส่วนของเจ้าของ
ิ และส่วนของเจ้าของ
้ น
249,575.61 100.00
รวมหนีส

2557

499.59
379.72

%

0.23
0.18

177,434.67 82.30
0.05
117.07
0.15
315.05
0.49
1,056.89
3.54
7,642.21
0.15
329.41
1.04
2,238.70
190,013.31 88.14

2558

542.47
459.32

%

0.22
0.18

207,308.21 83.06
0.06
150.09
0.13
320.36
0.43
1,074.85
3.17
7,904.48
0.14
354.51
1.79
4,464.67
222,578.95 89.18

499.59
379.72

%

0.23
0.18

177,434.67 82.30
0.05
117.07
0.15
315.05
0.49
1,056.89
3.54
7,642.21
0.15
327.72
1.04
2,235.95
190,008.87 88.14

2556

950.00
257.24
450.01

%

0.55
0.15
0.26

136,616.42 79.52
0.06
106.52
0.17
299.68
0.59
1,021.14
4.32
7,415.00
0.17
299.38
0.02
31.76
1.21
2,084.50
149,531.66 87.04

1,220.00

1,708.00

1,708.00

1,708.00

2557

1,697.85
2,987.54
103.82
-

0.79
1.39
0.05
-

1,703.81
3,219.93
38.83
10.63

0.68
1.29
0.02
-

1,697.85
2,987.54
103.82
-

0.79
1.39
0.05
-

1,211.71
2,846.25
66.07
1.25

0.71
1.66
0.04
-

170.80
400.00
14,677.67

0.08
0.19
6.81

170.80
400.00
17,468.36

0.07
0.16
7.00

170.80
400.00
14,680.64

0.08
0.19
6.81

122.00
400.00
13,225.12

0.07
0.23
7.69

2.57
5,538.58
25,576.27 11.86
0.01
25,576.28 11.86
215,589.59 100.00

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 127

1.60
3,985.97
26,998.32 12.52
26,998.32 12.52
249,577.27 100.00

2.57
5,538.58
25,579.23 11.86
25,579.23 11.86
215,588.09 100.00

2.55
4,391.26
22,263.66 12.95
(0.01)
22,263.66 12.95
171,795.31 100.00

งบกาไรขาดทุน สาหรับสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1 2557 2 และ 2558
หน่วย:ล้ านบาท
งบการเงินรวม
รายได้
เบีย
้ ประกันภัยรับสุทธิ
รายได ้จากการลงทุนสุทธิ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
การรับประกันภัย
สารองประกันภัยเพิม
่ จากปี กอ
่ น
ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์และค่าใช ้จ่าย
ในการจัดการผลประโยชน์
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช ้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ ้างและค่าบาเหน็ จ
ค่าใช ้จ่ายส่งเสริมการขาย
ค่าใช ้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
่
ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จา่ ยการร ับประก ันภ ัย
กาไรจากการร ับประก ันภ ัย
กาไรจากเงินลงทุน
กาไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
รายได ้อืน
่
กาไรจากการดาเนินงาน
เงินสมทบสานั กงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวต
ิ
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้
กาไรสาหร ับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
่
รายการทีจ
่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ
่ ขาย
บวก (หัก): ภาษี เงินได ้
รายการทีจ
่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษี เงินได ้
รายการทีจ
่ ะไม่ถก
ู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บวก (หัก): ภาษี เงินได ้
รายการทีจ
่ ะไม่ถก
ู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษี เงินได ้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
่ สาหร ับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหร ับปี
กาไรต่อหุน
้
กาไรต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐาน
กาไรสาหรับปี

งบการเงินเฉพาะ

2558

%

2557
%
(ปร ับปรุงใหม่)
44,174.99 81.28
51,172.06 85.31
10,171.05 18.72
8,811.63 14.69
54,346.03 100.00
59,983.69 100.00

2558

%

2557
%
2556
%
(ปร ับปรุงใหม่)
(ปร ับปรุงใหม่)
44,174.99 81.28
51,172.06 85.31
38,795.18 84.61
10,171.05 18.72
8,811.63 14.69
7,055.87 15.39
54,346.03 100.00
59,983.69 100.00
45,851.05 100.00

29,873.54

54.97

40,818.25

68.05

29,873.54

54.97

40,818.25

68.05

25,357.21

55.30

14,149.71
1,240.48
2,855.01
435.93
32.60
2,053.51
50,640.76
3,705.27
1,163.13
79.89
64.24
5,012.53

26.04
2.28
5.25
0.80
0.06
3.78
93.18
6.82
2.14
0.15
0.12
9.22

11,096.61
1,287.79
2,806.98
310.57
28.64
1,895.63
58,244.47
1,739.22
1,514.74
(71.68)
48.05
3,230.33

18.50
2.15
4.68
0.52
0.05
3.16
97.10
2.90
2.53
(0.12)
0.08
5.39

14,149.71
1,240.48
2,849.85
435.72
32.60
2,047.59
50,629.48
3,716.56
1,163.13
79.89
58.12
5,017.69

26.04
2.28
5.24
0.80
0.06
3.77
93.16
6.84
2.14
0.15
0.11
9.23

11,096.61
1,287.79
2,805.34
310.53
28.64
1,892.61
58,239.77
1,743.93
1,514.74
(71.68)
46.34
3,233.32

18.50
2.15
4.68
0.52
0.05
3.16
97.09
2.91
2.53
(0.12)
0.08
5.39

9,599.30
1,251.92
2,705.21
351.60
31.01
1,723.56
41,019.82
4,831.23
592.98
(47.81)
39.20
5,415.60

20.94
2.73
5.90
0.77
0.07
3.77
89.46
10.54
1.29
(0.10)
0.09
11.81

80.89
44.84
4,886.80
778.65
4,108.15

0.15
0.08
8.99
1.43
7.56

85.26
51.81
3,093.26
443.47
2,649.79

0.14
0.09
5.16
0.74
4.42

80.89
44.84
4,891.97
778.65
4,113.32

0.15
0.08
9.00
1.43
7.57

85.26
51.81
3,096.25
443.47
2,652.78

0.14
0.09
5.16
0.74
4.42

68.85
39.08
5,307.68
929.73
4,377.95

0.15
0.09
11.58
2.03
9.55

(1,940.77)
388.15

(3.57)
0.71

1,434.15
(286.83)

2.39
(0.48)

(1,940.77)
388.15

(3.57)
0.71

1,434.15
(286.83)

2.39
(0.48)

(952.64)
190.53

(2.08)
0.42

(1,552.61)

(2.86)

1,147.32

1.91

(1,552.61)

(2.86)

1,147.32

1.91

(762.12)

(1.66)

(1.19)
0.23
(0.95)
(1,553.57)
2,554.58

2.41

(2.86)
4.70

14.91
(2.98)
11.93
1,159.25
3,809.04

1.56

0.02
0.02
1.93
6.35

(1.15)
0.23
(0.92)
(1,553.54)
2,559.78

2.42

(2.86)
4.71

14.91
(2.98)
11.93
1,159.25
3,812.04

1.57

0.02
0.02
1.93
6.36

3.20
(0.64)
2.56
(759.56)
3,618.39

0.01
0.01
(1.66)
7.89

2.59

1

งบการเงินปี 2556 เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน กาหนดให้ บริ ษัทรับรู้ประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต่างจากมาตรฐานเดิมที่ให้ บริ ษัทรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกาไรขาดทุน หรือใน
กาไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จอื่ น หรื อทยอยรั บ รู้ ในก าไรขาดทุน ได้ โดยนโยบายการบัญ ชีข องบริ ษั ท แต่เดิ ม กาหนดให้ รับ รู้ ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยในงบกาไรขาดทุน จึงได้ ปรับปรุงงบการเงินสาหรับ ปี 2556 ที่นามาเปรี ยบเทียบโดยทาให้ กาไรสุทธิปี 2557 ลดลง 3 ล้ าน
บาท และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ ้น 3 ล้ านบาท จากงบการเงินที่เคยนาเสนอไว้
2

งบการเงินปี 2557 เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน กาหนดให้ บริ ษัทรับรู้ประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต่างจากมาตรฐานเดิมที่ให้ บริ ษัทรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกาไรขาดทุน หรือใน
กาไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จอื่ น หรื อทยอยรั บ รู้ ในก าไรขาดทุน ได้ โดยนโยบายการบัญ ชีข องบริ ษั ท แต่เดิ ม กาหนดให้ รับ รู้ ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยในงบกาไรขาดทุน จึงได้ ปรับปรุงงบการเงินสาหรับปี 2557 ที่นามาเปรี ยบเทียบโดยทาให้ กาไรสุทธิปี 2557 ลดลง 12 ล้ าน
บาท และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ ้น 12 ล้ านบาท จากงบการเงินที่เคยนาเสนอไว้
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 128

งบกระแสเงินสด สาหรับสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

2558

2557

2558

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เบีย
้ ประกันภัยรับสุทธิ

43,900.20

50,651.53

43,900.20

50,651.53

37,811.48

ดอกเบีย
้ รับ

8,772.72

7,367.64

8,772.72

7,367.64

5,956.25

เงินปั นผลรับ

1,114.36

962.51

1,114.36

962.51

737.17

รายได ้จากการลงทุนอืน
่

2,986.79

2,275.02

2,986.79

2,275.02

582.19

55.37

42.80

55.37

42.80

รายได ้อืน
่
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ กิดขึน
้ ระหว่างปี
ค่าจ ้างและค่าบาเหน็ จ
ค่าใช ้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
่
ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช ้จ่ายอืน
่
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได ้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให ้กู ้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช ้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให ้กู ้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์
้ บริษัทย่อย
เงินจ่ายสุทธิจากการซือ
เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
เงินสดรับเพิม
่ ทุนจากการใช ้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับล่วงหน ้าค่าหุ ้นจากการใช ้ใบสาคัญแสดงสิทธิ
้ หลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาซือ
้ คืน
เงินสดจ่ายจากการซือ
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจ ัดหาเงิน
้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม
่ ขึน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต ้นปี
้ ปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ว ันสิน

39.72

(15,023.22)

(11,951.49)

(15,023.22)

(11,951.49)

(10,664.28)

(2,842.20)

(2,816.68)

(2,842.20)

(2,816.68)

(2,708.31)

(391.68)

(408.77)

(391.68)

(408.77)

(364.82)

(2,251.94)
(106.46)
(1,247.88)
34,966.06

(1,595.38)
(132.02)
(2,005.12)
42,390.04

(2,262.02)
(106.46)
(1,247.88)
34,955.98

(1,595.38)
(139.78)
(2,005.12)
42,382.28

(1,653.84)
(107.72)
(1,540.67)
28,087.17

13,419.24
1,654.92
6,131.05
5.87
21,211.07

8,074.18
1,049.31
4,244.00
6.16
13,373.66

13,419.24
1,654.92
6,131.05
5.87
21,211.07

8,074.18
1,049.31
4,244.00
6.16
13,373.66

29,649.95
726.55
110.00
0.06
30,486.57

(36,334.65)
(2,688.23)
(14,347.61)
(247.42)
(53,617.91)
(32,406.84)

(42,822.28)
(1,896.04)
(5,055.05)
(126.07)
(3.66)
(49,903.10)
(36,529.44)

(36,334.65)
(2,688.23)
(14,347.61)
(247.42)
(53,617.91)
(32,406.84)

(42,822.28)
(1,896.04)
(5,055.05)
(126.07)
(49,899.44)
(36,525.78)

(56,034.54)
(1,208.91)
(670.00)
(87.69)
(58,001.14)
(27,514.57)

159.65
(1,324.67)
(1,165.03)
1,394.19
5,707.56
7,101.76

131.12
12.74
(950.00)
(678.07)
(1,484.22)
4,376.37
1,331.19
5,707.56

159.65
(1,324.67)
(1,165.03)
1,384.11
5,703.47
7,087.58

131.12
12.74
(950.00)
(678.07)
(1,484.22)
4,372.28
1,331.19
5,703.47

59.49
750.00
(916.75)
(107.25)
465.35
865.85
1,331.19
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)
งบการเงินรวม
2558
อ ัตราส่วนสภาพคล่อง
ิ หมุนเวียน
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส
้ น
อัตราส่วนหมุนเวียนเบีย
้ ประกันภัยค ้างรับ
อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตราส่วนเบีย
้ ประกันภัยรับสุทธิตอ
่ เบีย
้ ประกันภัยรับ
อัตรากาไรขัน
้ ต ้น
อัตราส่วนค่าใช ้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบีย
้ ประกันรับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบีย
้ ประกันภัยรับสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น
อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนรายได ้รวมต่อสินทรัพย์รวม
อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น
อัตราส่วนหนีส
้ น
อัตราส่วนส่วนของผู ้ถือหุ ้นต่อเบีย
้ ประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนส่วนของผู ้ถือหุ ้นต่อค่าสินไหมทดแทนค ้างจ่าย
อัตราส่วนส่วนของผู ้ถือหุ ้นต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสารองต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสารองต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ิ จากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน
อัตราส่วนหนีส
้ น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
ต่อหุน
้
ราคาตรา
มูลค่าหุ ้นตามบัญชี
กาไรสุทธิ/หุ ้น
เงินปั นผล
้ งวด
ราคาหุ ้น ณ วันสิน
อ ัตราการเจริญเติบโต
เบีย
้ ประกันภัยรับ
เบีย
้ ประกันภัยรับสุทธิ
กาไรจากการรับประกันภัย
กาไรจากการลงทุน
กาไรก่อนค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้
ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้
กาไรสาหรับปี
สินทรัพย์รวม

งบการเงินเฉพาะ

2557
(ปร ับปรุงใหม่)

2558

2557
2556
(ปร ับปรุงใหม่) (ปร ับปรุงใหม่)

(เท่า)
(วัน)

5.05
14.01

4.73
12.56

5.05
14.01

4.72
12.56

3.06
16.12

(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

98.52
8.39
11.99
5.06
1.68
7.56
15.63

98.77
3.40
9.73
5.41
2.14
4.42
11.08

98.52
8.41
11.97
5.06
1.68
7.57
15.65

98.77
3.41
9.72
5.41
2.14
4.42
11.09

99.27
12.45
12.31
4.98
1.86
9.55
20.98

(%)
(เท่า)

1.77
0.23

1.37
0.31

1.77
0.23

1.37
0.31

2.78
0.29

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

8.25
0.61
84.25
0.11
83.68
7.73
0.90
26.56

7.43
0.50
81.18
0.12
82.99
6.99
0.89
58.33

8.24
0.61
84.28
0.11
83.68
7.73
0.90
26.45

7.43
0.50
81.19
0.12
82.99
6.99
0.89
57.96

6.72
0.57
74.29
0.13
80.35
6.20
0.88
35.14

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.00
15.84
2.41
0.64
55.50

1.00
15.06
1.56
0.91
46.00

1.00
15.85
2.42
0.64
55.50

1.00
15.07
1.57
0.91
46.00

1.00
18.37
2.59
0.91
68.00

(13.45)
(13.67)
113.04
(23.21)
57.98
75.58
55.04
15.76

32.58
31.90
(64.00)
155.44
(41.72)
(52.30)
(39.47)
25.49

(13.45)
(13.67)
113.11
(23.21)
58.00
75.58
55.06
15.77

32.58
31.90
(63.90)
155.44
(41.66)
(52.30)
(39.41)
25.49

12.81
13.68
10.15
23.51
11.41
(10.65)
17.57
20.33

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 130

13.2 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ในการอ่านคาอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
นักลงทุนควรศึกษาข้ อมูลทางการเงิน และงบการเงินของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ ว รวมทัง้ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และข้ อ มูล ที่ น าเสนอไว้ ในเอกสารฉบับ นี ป้ ระกอบ โดยบริ ษั ท ได้ จัด ท างบการเงิ น ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ข้ อมูลทางการเงินที่แสดงไว้ ในตารางภายใต้ หวั ข้ อนี ้ เป็ นข้ อมูลภายใต้
งบการเงินของบริ ษัท การวิเคราะห์อตั ราและมูลค่า รวมทังข้
้ อมูลโดยเฉลี่ยในงบแสดงฐานะการเงิน เป็ นการ
คานวณจากงบแสดงฐานะการเงินรายปี
13.2.1 ฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้ จากการลงทุนค้ างรับ
สุทธิ เบี ้ยประกันภัยค้ างรับสุทธิ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ สินทรัพย์ลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุทธิ นอกจากนี ้ยังมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี และสินทรัพย์อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 171,795.31 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558
จานวน 29,026.78 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.33 จากสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2555 โดย
การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นผลมาจากกระแสเงินสด
จากการดาเนินงานที่สงู ขึ ้นตามผลการดาเนินงานของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 215,588.09 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556
จานวน 43,792.78 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.49 จากสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2556 โดย
การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นผลมาจากกระแสเงินสด
จากการดาเนินงานที่สงู ขึ ้นตามผลการดาเนินงานของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 249,577.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557
จานวน 33,989.18 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.77 จากสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2557 โดย
การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นผลมาจากกระแสเงินสดที่
ได้ มาจากการดาเนินงานของบริษัท
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตารางแสดงร้ อยละของประเภทการลงทุนแบ่ งตามวัตถุประสงค์ ของการลงทุน
หน่วย : ล้ านบาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์เพื่อค้ า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบ
กาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
รวมทัง้ สิน้

31 ธันวาคม 2556
จานวน
ร้ อยละ
100.06
0.06
20,187.67
12.49

31 ธันวาคม 2557
จานวน
ร้ อยละ
17.07
0.01
22,012.88
11.11

31 ธันวาคม 2558
จานวน
ร้ อยละ
116.22
0.05
25,988.92
11.42

141,302.78

87.42

176,161.02

88.86

201,411.26

88.51

46.96
161,637.47

0.03
100.00

46.66
198,237.63

0.02
100.00

46.66
227,563.06

0.02
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นจานวน 161,637.47 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 94.09 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท โดยแบ่งเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้ าจานวน 100.06 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 0.06 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนเผื่อขายจานวน 20,187.67 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 12.49 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดจานวน 141,302.78 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 87.42 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนทัว่ ไปจานวน 46.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
0.03 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นจานวน 198,237.63 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 91.96 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท โดยแบ่งเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้ าจานวน 17.07 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนเผื่อขายจานวน 22,012.88 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 11.11 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดจานวน 176,161.02 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 88.86 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนทัว่ ไปจานวน 46.66 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
0.02 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ปรับลดจาก ณ สิ ้นปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 0.64 ลดลงเนื่องจากมีการได้ มาซึ่ง
อานาจควบคุมในบริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด โดยการซื ้อหุ้นเพิ่มจากเดิมร้ อยละ 15 เป็ นร้ อย
ละ 99 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นจานวน 227,563.06 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 91.16 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท โดยแบ่งเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้ าจานวน 116.22 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 0.05 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนเผื่อขายจานวน 25,988.92 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 11.42 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดจานวน 201,411.26 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 88.51 ของเงินลงทุนในหลักทรัพ ย์ เงินลงทุนทัว่ ไปจานวน 46.66 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
0.02 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
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เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทจะพบว่า สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริ ษัทในแต่ละปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยบริ ษัทจะจัดสรรเงินลงทุนส่วนใหญ่ ไปในตราสารหนี ้
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นตราสารระยะยาวภาครัฐซึ่งสอดคล้ องกับภาระหนี ้ที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ ขณะที่ตราสารหนี ้
ภาคเอกชนจะเป็ นการลงทุนเพื่ อเพิ่ ม อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมี ระดับ ความเสี่ ยงที่ ย อมรับ ได้
สาหรับในปี 2558 ตลาดตราสารหนี ้พันธบัตรรัฐบาลให้ ผลตอบแทนในอัตราที่ลดลงต่อเนื่อง บริ ษัทจึงพยายาม
หาช่ อ งทางการลงทุน ในตลาดตราสารหนี ภ้ าคเอกชนทัง้ ตลาดในประเทศและต่า งประเทศ เพื่ อ บริ ห าร
ผลตอบแทนการลงทุนให้ สูงขึน้ ทางด้ านการลงทุนในส่วนของหุ้นทุนและหน่วยลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ REIT บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะ
ยาวในรูปของเงินปั นผล และการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าหลักทรัพย์ในอนาคต มิใช่ ผลตอบแทนหรื อการทากาไรจาก
การลงทุน ในระยะสัน้ ในปี 2558 ภาวะการลงทุน ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ไ ม่ ค่อ ยดี นัก เนื่ อ งจากดัช นี ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีโอกาสบริหารเงินลงทุนในส่วนของการ
ทากาไรจากการขายเงินลงทุนในช่วงต้ นปี ก่อนตลาดปรับตัวลงแรง
ทางด้ านการจัดสรรเงินลงทุน จะเห็นได้ ว่า บริ ษัทมีนโยบายในการลงทุนแบบระมัดระวัง ดังจะเห็นได้
จากสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทนัน้ มากกว่ าร้ อยละ 80 เป็ นการลงทุนในตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
โดยมีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ าไม่ถึงร้ อยละ 1 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทงหมดในปี
ั้
2556 - 2558 ซึ่ง
การลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ านี ้จัดเป็ นการลงทุนที่หวังผลตอบแทนระยะสัน้
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ตารางแสดงสัดส่ วนเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ยกตามระยะเวลาครบกาหนด
หน่วย : ล้ านบาท
ระยะเวลาครบกาหนด
ของตราสารหนี ้
ระยะเวลาครบกาหนด 1 ปี
ระยะเวลาครบกาหนด 2-5 ปี
ระยะเวลาครบกาหนดเกิน 5 ปี
รวมทัง้ สิน้

31 ธันวาคม 2556
จานวน
ร้ อยละ
3,767.86
2.67
16,271.30
11.51
121,263.62
85.82
141,302.78 100.00

31 ธันวาคม 2557
จานวน
ร้ อยละ
7,379.59
4.19
17,799.29
10.10
150,982.14
85.71
176,161.02 100.00

31 ธันวาคม 2558
จานวน
ร้ อยละ
12,854.38
6.38
25,334.46
12.58
163,222.42
81.04
201,411.26 100.00

เมื่อพิจารณาถึงเงินลงทุนในตราสารหนี ้ทังหมดของบริ
้
ษัทพบว่า บริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่เน้ น
ผลตอบแทนในระยะยาวเป็ นหลัก ดังจะเห็นได้ จากสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี ้ที่แบ่งตามระยะเวลาการ
ครบก าหนดมากกว่า ร้ อยละ 80 ของเงิ น ลงทุน ในตราสารหนี ข้ องบริ ษั ท เป็ นการลงทุน ในตราสารหนี ท้ ี่ มี
ระยะเวลาครบกาหนดเกินกว่า 5 ปี
เงินให้ ก้ ูยืม – สุทธิ
เงิ นให้ ก้ ูยืม - สุทธิ ประกอบด้ วยเงิน ให้ ก้ ูยืม โดยมี กรมธรรม์ เป็ นประกัน เงินให้ ก้ ูยืม โดยมี ทรัพ ย์ สิน
จานองเป็ นประกัน และเงินให้ ก้ ยู ืม โดยมีบคุ คลค ้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ยู ืมสุทธิ
ทังสิ
้ ้น 3,525.69 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.09 เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ูยืมสุทธิ ทงั ้ สิน้ 4,735.06 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 34.30
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 โดยการเติบส่วนใหญ่ของเงินให้ ก้ ยู ืมเนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินให้ ก้ ยู ืม โดยมี
กรมธรรม์เป็ นประกัน มีอัตราการเติบโตประมาณร้ อยละ 34.36 ซึ่งมีการเติบโตตามจานวนกรมธรรม์ที่มีผล
บังคับของบริ ษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ การเติบโตของเงินให้ ก้ ยู ืม ปี 2557 ในภาพรวม เพิ่มขึน้ จาก
ปี 2556 ร้ อยละ 34.30
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ูยืมสุทธิ ทงั ้ สิน้ 6,138.90 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 29.65
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 โดยการเติบส่วนใหญ่ของเงินให้ ก้ ยู ืมเนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินให้ ก้ ยู ืม โดยมี
กรมธรรม์เป็ นประกัน มีอัตราการเติบโตประมาณร้ อยละ 28.93 ซึ่งมีการเติบโตตามจานวนกรมธรรม์ที่มี ผล
บังคับของบริ ษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ก ารเติบโตของเงินให้ ก้ ยู ืม ปี 2558 ในภาพรวมเพิ่มขึ ้นจากปี
2557 ร้ อยละ 29.65
อย่างไรก็ ต าม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสัด ส่วนของเงิ น ให้ ก้ ูยื ม ต่อสิ น ทรั พ ย์ รวมของบริ ษั ท จะเห็ น ได้ ว่า มี
อัตราส่วนที่ค่อนข้ างต่า โดยต่ากว่าร้ อยละ 3 เมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ลงทุนเฉลี่ยและสินทรัพ ย์รวม ซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นว่าการลงทุนโดยการให้ ก้ ยู ืมนัน้ ไม่ใช่นโยบายในการลงทุนหลักของบริ ษัท ตามกราฟที่แสดง
ต่อไปนี ้
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กราฟแสดงสัดส่ วนเงินให้ ก้ ูยืมต่ อสินทรั พย์
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

2.28%
2.05%

2.47%
2.20%

2.71%
2.46%

หนีส้ ิน
หนีส้ ินรวมของบริ ษัทในปี 2556 บริ ษัทมี หนีส้ ินรวม เท่ากับ 149,531.66 ล้ านบาท ปี 2557 บริ ษัทมี
หนี ้สินรวม เท่ากับ 190,008.87 ล้ านบาท และปี 2558 บริษัทมีหนี ้สินรวม เท่ากับ 222,578.95 ล้ านบาท
การเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสารองประกันชีวิต และหนี ้สินอื่นตาม
กรมธรรม์ ซึ่งการเพิ่มขึน้ ของรายการดังกล่าวเป็ นผลมาจากการดาเนินงานของบริ ษัทที่มีการเติบโตมาโดย
ตลอด 3 ปี ที่ผา่ นมา โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงหนี ้สินที่สาคัญมีดงั นี ้
เงินสำรองประกันชีวิต
เงินสารองประกันชีวิตเป็ นยอดเงินสารองสะสมตังแต่
้ เริ่มทาประกัน ภัยถึงวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
สาหรับชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนและเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ ที่ประมาณว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตจากกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีผลบังคับอยู่ทงหมด
ั้
บริ ษัทคานวณสารองเงินประกันชีวิตภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยระยะยาว
โดยอ้ างอิงตามวิธีสารองเบี ้ยประกันภัยสุทธิชาระคงที่ (Net Premium Valuation or NPV) ซึ่งเป็ นวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ประกันภัยรวมกับเงินสารองเพิ่มเติมสาหรับความเสี่ยงจากสมมติฐานที่ใช้ ในการคานวณแตกต่าง
ไปจากประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นจริงอีกร้ อยละ 4 ของเงินสารองตามวิธีเบี ้ยประกันภัยสุทธิชาระคงที่ ข้อสมมติฐาน
หลักที่ใช้ เกี่ยวข้ องกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บป่ วย อายุและอัตราคิดลด
บริษัทมีเงินสารองประกันชีวิตจานวน 136,616.42 ล้ านบาท 177,434.67 ล้ านบาท และ 207,308.21
ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราปรับเพิ่มขึ ้นสาหรับปี 2556
ร้ อยละ 22.79 ปี 2557 ร้ อยละ 29.88 และปี 2558 ร้ อยละ 16.84 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ ้นของเงินสารอง
ดังกล่าวได้ อธิบายไว้ ในหัวข้ อ “ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงิ นสารองประกันภัยเพิ่ มจากปี ก่อน” ซึ่งจะกล่าวในหัวข้ อ
ถัดไป
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หนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์
หนี ้สินอื่นตามกรมธรรม์ของบริษัทประกอบด้ วย เงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ค้างจ่ายและเบี ้ยประกัน
ชี วิ ต รั บ ล่วงหน้ า โดยบริ ษั ท มี ห นี ส้ ิ น อื่ น ตามกรมธรรม์ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริ ษั ท มี ห นี ส้ ิ น อื่ น ตาม
กรมธรรม์จานวน 7,415.00 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี 2555 ร้ อยละ 1.36 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมี
หนี ส้ ิ น อื่ น ตามกรมธรรม์ จ านวน 7,642.21 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2556 ร้ อยละ 3.06 และ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินอื่นตามกรมธรรม์จานวน 7,904.48 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ร้ อยละ 3.43
โดยบริษัทมียอดคงเหลือของหนี ้สินอื่นตามกรมธรรม์ตามตารางดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
หนีส้ นิ อื่นตามกรมธรรม์
เงินฝากเนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
เบี ้ยประกันภัยรับล่วงหน้ า
รวม

31 ธันวาคม 2556
จานวน
ร้ อยละ
6,545.06
88.27
869.94
11.73
7,415.00 100.00

31 ธันวาคม 2557
จานวน
ร้ อยละ
6,918.34
90.53
723.87
9.47
7,642.21 100.00

31 ธันวาคม 2558
จานวน
ร้ อยละ
7,301.37
92.37
603.11
7.63
7,904.48 100.00

ทังนี
้ ้ จะเห็นได้ ว่าหนี ้สินตามกรมธรรม์ที่มีจานวนเพิ่มขึ ้นนัน้ เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินจ่ายตาม
เงื่ อนไขกรมธรรม์ ค้างจ่าย ซึ่งเงินจ่ายตามกรมธรรม์ ค้างจ่ายในส่วนนี เ้ ป็ นเงินค้ างจ่ายตามกรมธรรม์ ที่ครบ
กาหนดแล้ วแต่ผ้ เู อาประกันภัยแสดงเจตจานงค์ในการฝากเงินตามเงื่อนไขดังกล่าวไว้ กบั บริ ษัท โดยบริ ษัทให้
ผลตอบแทนแก่ผ้ เู อาประกันภัยในรูปแบบของอัตราดอกเบี ้ย ในส่วนของเบี ้ยประกัน ภัยรับล่วงหน้ าที่มีจานวน
ลดลงอย่างต่อเนื่องนัน้ เนื่องจากการทยอยรับรู้ รายได้ ของเบี ้ยประกันภัยรับล่วงหน้ าตามระยะเวลาคุ้มครอง
โดยที่ปัจจุบนั บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับฝากเงินจ่ายตามเงื่อนไขและรับเบี ้ยประกันภัยล่วงหน้ าจากผู้เอา
ประกันภัยภัย เบี ้ยประกันภัยรับล่วงหน้ าคงเหลือส่วนใหญ่เป็ นเบี ้ยประกันภัยรับล่วงหน้ าจากปี 2544
ส่ วนของเจ้ าของ
ในปี 2556 2557 และ 2558 บริ ษั ทมีส่วนของเจ้ าของจานวน 22,263.66 ล้ านบาท 25,579.23 ล้ าน
บาท และ 26,998.32 ล้ านบาทตามลาดับ คิดเป็ นส่วนของเจ้ าของที่เพิ่มขึ ้นในปี 2556 จานวน 2,798.88 ล้ าน
บาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.38 โดยเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสาหรับปี 2556 จานวน 4,380.50 ล้ านบาท
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ จานวน 762.12 ล้ านบาท ผลกระทบจากการ
ใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 59.49 ล้ านบาท และลดลงด้ วยเงินปั นผลจ่ายในระหว่างปี จานวน 916.75 ล้ าน
บาท
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สาหรับปี 2557 ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ ้นจานวน 3,315.57 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.89 โดยเป็ น
ผลจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสาหรับปี 2557 จานวน 2,664.72 ล้ านบาท ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ จานวน 1,147.32 ล้ านบาท ผลกระทบจากการใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 12.74
ล้ านบาท ผลจากการเพิ่มหุ้นสามัญ จากการขายหุ้นที่เหลือจากการจ่ ายหุ้นปั นผลจานวน 131.12 ล้ านบาท
และลดลงด้ วยเงินปั นผลจ่ายในระหว่างปี จานวน 678.07 ล้ านบาท
สาหรับปี 2558 ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ ้นจานวน 1,419.09 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.55 โดยเป็ น
ผลจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสาหรับปี 2558 จานวน 4,113.32 ล้ านบาท ผลกระทบจากการใช้ ใบสาคัญแสดง
สิทธิจานวน 149.02 ล้ านบาท และลดลงด้ วยผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ
จานวน 1,552.61 ล้ านบาท เงินปั นผลจ่ายในระหว่างปี จานวน 1,324.67 ล้ านบาท
งบการเงินรวม
ในปี 2557 บริ ษัทได้ รวมสินทรัพย์ของบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด เข้ ามาในงบการเงิน
รวมของบริ ษัท ซึ่งหลังจากตัดรายการระหว่างกันแล้ ว ทาให้ สินทรัพย์ของบริ ษัทเพิ่มสูงขึ ้นเล็กน้ อยประมาณ
1.50 ล้ านบาท และหนี ้สินเพิ่มสูงขึ ้นประมาณ 4.45 ล้ านบาท ส่งผลให้ ส่วนของเจ้ าของตามงบการเงินรวมต่า
กว่าส่วนของเจ้ าของตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 2.95 ล้ านบาท ซึ่งเท่ากับผลขาดทุนที่บริ ษัทได้ บนั ทึก
ในงบกาไรขาดทุนตามที่กล่าวในวรรคกาไรสาหรับปี (หน้ า 144)
สาหรับปี 2558 สิ นทรัพ ย์ ของบริ ษั ทลดลงเล็กน้ อยประมาณ 1.66 ล้ านบาท และหนี ส้ ิ นเพิ่ ม สูง ขึน้
ประมาณ 6.29 ล้ านบาท ส่งผลให้ ส่วนของเจ้ าของตามงบการเงิ นรวมต่ากว่าส่วนของเจ้ าของตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจานวน 7.95 ล้ านบาท ซึ่งเท่ากับผลขาดทุนที่บริ ษัทได้ บนั ทึกในงบกาไรขาดทุนตามที่กล่าวใน
วรรคกาไรสาหรับปี (หน้ า 144)
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13.2.2 ผลการดาเนินงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สรุปผลการดาเนินงาน
โครงสร้ างในการดาเนินธุรกิจหลัก ของบริ ษัทคือ การรับประกันชีวิต โดยที่มาของรายได้ ที่สาคัญ คือ
รายได้ จากเบี ้ยประกันภัยรับ และรายได้ จากการลงทุน
ในปี 2556 2557 และ 2558 บริ ษั ทมี รายได้ รวมเป็ นจ านวน 45,851.05 ล้ านบาท 59,983.69 ล้ าน
บาท และ 54,346.03 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นรายได้ ที่เพิ่มขึ น้ ในปี 2556 จานวน 6,019.59 ล้ านบาท
ในปี 2557 จานวน 14,132.64 ล้ านบาท และลดลงในปี 2558 จานวน 5,637.66 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นอัตรา
การเติบโตที่เพิ่มขึ ้น สาหรับปี 2556 ร้ อยละ 15.11 สาหรับปี 2557 ร้ อยละ 30.82 และอัตราลดลง สาหรับปี
2558 ร้ อยละ 9.40 โดยรายได้ จากเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิยังคงมีสดั ส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ รวม โดยคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 84.61 ร้ อยละ 85.31 และร้ อยละ 81.28 ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ
สาหรับ ก าไรในปี 2556 2557 และ 2558 รวมเป็ นจ านวนเงิน 4,380.50 ล้ านบาท 2,652.78 ล้ าน
บาท และ 4,113.32 ล้ านบาทตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นกาไรที่เพิ่มขึ ้นในปี 2556 เพิ่มขึ ้นจานวน 656.95 ล้ านบาท
ปี 2557 ลดลงจานวน 1,727.72 ล้ านบาท และปี 2558 เพิ่มขึ ้นจานวน 1,460.54 ล้ านบาท โดยสาหรับปี 2556
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.64 สาหรับปี 2557 ลดลงร้ อยละ 39.44 และสาหรับปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55.06
รายได้ ของบริษัท
รายได้ รวมของบริ ษัทได้ มาจากเบี ้ยประกันภัยรับ และรายได้ จากการลงทุนโดยมีรายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงดังนี ้
รำยได้ จำกเบี้ยประกันภัยรับ
บริ ษั ทมี รายได้ จ ากเบี ย้ ประกัน ภัย รับสุทธิ 3 เท่ากับ 38,795.18 ล้ านบาท 51,172.06 ล้ านบาท และ
44,174.99 ล้ านบาทในปี 2556 2557 และ 2558 ตามล าดับ โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่ เพิ่ ม ขึน้ ส าหรับ ปี
2556 ร้ อยละ 13.68 สาหรับปี 2557 ร้ อยละ 31.90 และสาหรับปี 2558 ลดลงร้ อยละ 13.67 ซึ่งการลดลงของ
รายได้ จากเบี ้ยประกันภัยรับสุทธินนเป็
ั ้ นผลมาจากช่องทางธนาคารเป็ นหลัก

3

เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ คือเบี ้ยประกันภัยรับหลังหักเบี ้ยประกันภัยต่อและส่งคืนสุทธิด้วยเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
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กราฟแสดงสัดส่ วนการขายผ่ านช่ องทางต่ างๆ ของเบีย้ ประกันภัยรับรวม
1,233.81

60,000.00
50,000.00
40,000.00

1,252.86

1,121.95
13,868.06

14,291.10
13,234.89

30,000.00

20,000.00

36,708.25
24,722.37

29,296.25

10,000.00
-

จากกราฟข้ างต้ น เบี ้ยประกันภัยรับผ่านช่องทางธนาคารนัน้ มีรายได้ จากเบี ้ยประกัน ภัยรับรวมผ่าน
ช่องทางธนาคาร เท่ากับ 24,722.37 ล้ านบาท 36,708.25 ล้ านบาท และ 29,296.25 ล้ านบาท ในปี 2556
2557 และ 2558 ตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นสาหรับปี 2556 2557 ร้ อยละ 14.93 48.48
และลดลงสาหรับปี 2558 ร้ อยละ 20.19 ทังนี
้ ้ เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับจาก
ช่องทางธนาคารประเภทชาระเบี ้ยประกันภัยแบบชาระครัง้ เดียวจานวนมาก ในขณะที่ ปี 2558 บริ ษัทเน้ นการ
ขายแบบประกันที่มี ความคุ้ม ครองระยะยาว มีการชาระเบี ้ยประกัน ภัยหลายปี ทาให้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2557 แล้ วเบี ้ยประกันภัยรับลดลง ในขณะที่เบี ้ยประกันภัยรับจากช่องทางตัวแทนก็มีการเติบโตเช่นเดียวกัน
โดยรายได้ จากเบี ้ยประกัน ภัยรับรวมผ่านช่องทางตัวแทนเท่ากับ 13,234.89 ล้ านบาท 13,868.06 ล้ านบาท
และ 14,291.10 ล้ านบาท ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นสาหรับ
สาหรับปี 2556 ร้ อยละ 9.96 สาหรับปี 2557 ร้ อยละ 4.78 และสาหรับปี 2558 ร้ อยละ 3.05 ทัง้ นี ้ เป็ นผลมา
จากที่บริ ษัทมี การจัดหาตัวแทนประกันชีวิตเพิ่ม รวมถึงการอบรมตัวแทนให้ มีคุณภาพ การโฆษณาและจัด
กิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายในแต่ละพื ้นที่
รำยได้ จำกกำรลงทุนสุทธิ
นอกจากรายได้ จากเบี ้ยประกัน ภัยรับสุทธิแล้ ว บริ ษัทยังมี รายได้ จากการลงทุน ซึ่งเป็ นรายได้ จากการ
ลงทุนในสินทรัพ ย์ต่างๆ และจากการให้ ก้ ูยืมเงิน ซึ่งประกอบด้ วย ดอกเบี ้ย เงินปั นผล เป็ นต้ น ทัง้ นีบ้ ริ ษัทมี
รายได้ จ ากการลงทุน สุทธิ จ านวน 7,055.87 ล้ านบาท 8,811.63 ล้ านบาท และ 10,171.05 ล้ านบาท ในปี
2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นสาหรับปี 2556 ร้ อยละ 23.70 สาหรับ
ปี 2557 ร้ อยละ 24.88 และสาหรับปี 2558 ร้ อยละ 15.43 โดยการเพิ่มขึน้ ของรายได้ จากการลงทุนสุทธินนั ้
เป็ นผลมาจากฐานเงินลงทุนที่มีการขยายตัวตลอด 3 ปี ที่ผ่านมาตามการขยายตัวของธุรกิจ ประกอบกับรายได้
จากดอกเบี ้ยและส่วนลดรับ และเงินปั นผลยังขยายตัวดีตามการเพิ่มของสินทรัพย์ลงทุนและผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กราฟแสดงสินทรั พย์ ลงทุนเฉลี่ยและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
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นอกจากนี ้การที่บริษัทเน้ นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่าเป็ นส่วนใหญ่ เช่น พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้ น ทาให้ บริษัทไม่ประสบปั ญหาในเรื่ องของการด้ อยค่าของสินทรัพย์ ซึง่ อาจจะส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท นอกจากนัน้ บริ ษัทยังมีนโยบายในการลงทุนโดยให้ มีระยะเวลาครบ
ก าหนดของการลงทุน สอดคล้ อ งกับ ภาระจากการเอาประกัน ชี วิ ต ซึ่ง จะท าให้ ล ดความเสี่ ย งในเรื่ อ งของ
ความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และผลประโยชน์ตามกรมธรรม์อื่นๆ ให้ กบั ผู้เอาประกันภัยภัย
ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้ ประกอบด้ วย เงินสารองประกันภัยเพิ่มจากปี ก่อน ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
และค่าใช้ จ่ายในการจัดการผลประโยชน์ ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้ างและค่าบาเหน็จ ค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัยอื่น และค่าใช้ จา่ ยในการ
ดาเนินงาน โดยค่าใช้ จา่ ยการรับประกันภัยนัน้ มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
เงินสารองประกันภัยเพิ่มจากปี ก่ อน
ค่าใช้ จ่ายในส่วนของเงินสารองประกันภัยเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน คือ ผลต่างระหว่างสารองประกันชีวิตปี
ก่อนกับสารองประกันชีวิตปี ปั จจุบนั
เงินสารองประกันชีวิตเป็ นยอดเงินสารองสะสมตังแต่
้ เริ่มทาประกัน ภัยถึงวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
สาหรับชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนและเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ที่ประมาณว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตจากกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีผลบังคับอยู่ทงหมด
ั้
บริ ษัทคานวณสารองประกันชีวิตภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยระยะยาวโดย
อ้ างอิงตามวิธี ส ารองเบีย้ ประกันภัยสุท ธิ ช าระคงที่ (Net Premium Valuation หรื อ NPV) ซึ่งเป็ นวิธี การทาง
คณิตศาสตร์ ประกันภัย รวมกับเงินสารองเพิ่มเติมสาหรับความเสี่ยงจากสมมติฐานที่ใช้ ในการคานวณแตกต่าง
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ไปจากประสบการณ์ ที่เกิดขึ ้นจริ งอีกร้ อยละ 4 ของเงินสารองตามวิธีเบี ้ยประกันภัยสุทธิ ชาระคงที่ ข้ อสมมติ
หลักที่ใช้ เกี่ยวข้ องกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บป่ วย อายุและอัตราคิดลด
บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในส่วนของเงินสารองประกันชีวิตเท่ากับ 25,357.21 ล้ านบาท 40,818.25 ล้ านบาท
และ 29,873.54 ล้ านบาท ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นสาหรับ
ปี 2556 ร้ อยละ 10.86 สาหรับปี 2557 ร้ อยละ 60.97 และลดลงสาหรับปี 2558 ร้ อยละ 26.81 นอกจากนี ้เมื่อ
คานวณอัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายส่วนนี เ้ ที ยบกับ เบีย้ ประกันภัยรับสุท ธิ จะได้ อัตราส่วนดังกล่าวในปี 2556
2557 และ 2558 เท่ากับร้ อยละ 65.36 ร้ อยละ 79.77 และร้ อยละ 67.63 ตามลาดับ ในปี 2556 อัตราส่วนของ
สารองประกันชีวิตที่ เพิ่มขึน้ ต่อเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ ลดลงจากปี 2555 แม้ ว่าบริ ษัทจะมีการขายกรมธรรม์
ประเภทสะสมทรัพย์อย่างต่อเนื่องนัน้ เนื่องจากว่าในปี 2556 บริษัทมีกรมธรรม์ที่ครบกาหนดจานวนมากโดยมี
เงินครบกาหนดเพิ่มสูงขึ ้นถึง 461% เมื่อเทียบกับปี 2555 สาหรับปี 2557 ซึ่งอัตราส่วนของสารองประกันชีวิต
เพิ่มขึ ้นมากมีสาเหตุหลักที่บริ ษัทปรับใช้ นโยบายการตัง้ PAD reserve4 เป็ นครัง้ แรก ซึ่งผลกระทบของงวดก่อน
หน้ าจึงถูกบันทึกในงวดปั จจุบนั และสาหรับปี 2558 ค่าใช้ จ่ายที่มีการปรับตัวลดลงนัน้ มีสาเหตุหลักจากแบบ
ประกันภัยที่ได้ รับความนิยมในปี 2557 ซึ่งเป็ นแบบชาระเบี ้ยประกันภัยแบบชาระครัง้ เดียว และบริ ษัทมีภาระ
การตัง้ เงิ น ส ารองสูง ในขณะที่ แ บบประกัน ภัย ที่ ได้ รับ ความนิ ย มในปี 2558 ส่วนใหญ่ เป็ นแบบช าระเบี ย้
ประกันภัยรายงวดจึงมีภาระเงินสารองที่ต่ากว่า

4

PAD reserve คือสารองส่วนเพิ่มซึง่ บริษัทตังในอั
้ ตราคงที่ที่ร้อยละ 4 ของสารองประกันชีวิตตามวิธี NPV (Net Premium Valuation) ซึง่ เป็ นวิธีการ
คานวณเงินสารองประกันชีวิตที่ใช้ สมมติฐานในการคานวณเป็ นสมมติฐานในอดีต ณ วันที่ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ )
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ผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์ และค่ าใช้ จ่ายในการจัดการผลประโยชน์
ค่าใช้ จ่า ยในส่วนของผลประโยชน์ จ่า ยตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ที่ เกิ ด ขึน้ ระหว่า งปี ประกอบด้ ว ย
ค่าสินไหมทดแทนที่มีการจ่ายให้ กับผู้รับผลประโยชน์ในกรณี ที่ ผ้ เู อาประกันภัย ประสบอุบตั ิเหตุหรื อเสียชีวิต
และเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบตามที่กรมธรรม์กาหนด หรื อครบ
ช่วงเวลาที่กรมธรรม์กาหนดไว้ เงินค่ามรณะกรรม และค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทมีคา่ ใช้ จ่ายจานวน 9,599.30
ล้ านบาท 11,096.61 ล้ านบาท และ 14,149.71 ล้ านบาท ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ โดยคิดเป็ น
อัตราการเติบโตที่ เพิ่มขึน้ ส าหรับ ปี 2556 ร้ อยละ 46.72 สาหรับปี 2557 ร้ อยละ 15.60 และส าหรับปี 2558
ร้ อยละ 27.51 นอกจากนี เ้ มื่ อคานวณอัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายส่วนนี เ้ ที ยบกับเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ จะได้
อัต ราส่ ว นดัง กล่ า วในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ า กั บ ร้ อยละ 24.74 ร้ อยละ 21.68 และร้ อยละ 32.03
ตามลาดับ
การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในส่วนของเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ ้นระหว่างปี นัน้ เป็ นผลมา
จากกรมธรรม์ที่มีผลบังคับมีจานวนเพิ่มสูงขึ ้น และในบางกรมธรรม์เริ่ มมีมลู ค่าเงินสดมากขึ ้น ผู้เอาประกันภัย
ภัยบางส่วนเลือกที่จะเวนคืนกรมธรรม์ เมื่อมีความต้ องการนาเงินสดไปใช้ ซึ่งในปี 2558 ค่าเวนคืนกรมธรรม์
เพิ่มสูงขึน้ จากปี 2557 ถึงร้ อยละ 64 นอกจากนี ใ้ นปี 2558 บริ ษัทมีเงินผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์ ด้วย
เช่นกัน โดยมีเงินผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ เพิ่มสูงขึ ้นจากปี 2557 ถึงร้ อยละ 15 ทาให้ ค่าใช้ จ่ายในส่วน
ของผลประโยชน์จา่ ยเพิ่มขึ ้นตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
ค่ าสินไหมทดแทนและค่ าใช้ จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
ค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าสิ นไหมทดแทน และค่าใช้ จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนประกอบด้ วย
จานวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จา่ ยให้ ผ้ เู อาประกันภัยสาหรับประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภาพ รวมถึงจานวนเงิน
ที่จ่ายสาหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้ แก่ผ้ ูประเมินภัย รวมถึงค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานในฝ่ ายจัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้ จา่ ยในส่วนของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จา่ ยในการ
จัดการสินไหมทดแทนมีจานวน 1,251.92 ล้ านบาท 1,287.79 ล้ านบาท และ 1,240.48 ล้ านบาท ในปี 2556
2557 และ 2558 ตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่ลดลงสาหรับ สาหรับปี 2556 ลดลง ร้ อยละ 12.37
ส าหรั บ ปี 2557 เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 2.87 และส าหรั บ ปี 2558 ลดลง ร้ อยละ 3.67 นอกจากนี เ้ มื่ อ ค านวณ
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายส่วนนีเ้ ทียบกับเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ จะได้ อั ตราส่วนดังกล่าวในปี 2556 2557 และ
2558 เท่ากับร้ อยละ 3.23 ร้ อยละ 2.52 และร้ อยละ 2.81 ตามลาดับ การลดลงของค่าใช้ จา่ ยนี ้เป็ นผลจากการ
มีการวางแผนการรับประกันที่ดีขึ ้น จึงทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยส่วนนี ้ลดลง
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ค่ าจ้ างและค่ าบาเหน็จ
ค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าจ้ างและค่าบาเหน็จประกอบด้ วย ค่าจ้ างและค่าบาเหน็จ ที่จ่ายให้ ตวั แทนหรื อ
นายหน้ าประกันชีวิต รวมทังผู
้ ้ บริ หารตัวแทนประกันชีวิต เนื่องในการชักชวนหรื อชี ้ช่อง หรื อจัดการให้ บคุ คลได้
ทาสัญญาประกันชีวิตกับบริ ษัท รวมถึงนายหน้ านิติบุคคล และค่านายหน้ าจ่ายให้ กับธนาคารในกรณีที่มีการ
จาหน่ายกรมธรรม์ ผ่านช่องทางธนาคาร บริ ษัทมี ค่าใช้ จ่ายรวมในส่วนของค่าจ้ างและค่าบาเหน็จ จ านวน
2,705.21 ล้ านบาท 2,805.34 ล้ านบาท และ 2,849.85 ล้ านบาท ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามล าดับ
โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นสาหรับ ปี 2556 ลดลงร้ อยละ 1.92 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.70 และปี
2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.59 นอกจากนี ้เมื่อคานวณอัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้เทียบกับเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ
จะได้ อัต ราส่ ว นดัง กล่ า วในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ า กับ ร้ อยละ 6.97 ร้ อยละ 5.48 และร้ อยละ 6.45
ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าในปี 2558 ค่าใช้ จ่ายนี ม้ ี อัตราที่ เพิ่ม ขึน้ ทัง้ นี ส้ าเหตุเกิดจากจากการเพิ่ม ขึน้ ของ
จานวนกรมธรรม์ และจานวนทุนเอาประกันโดยรวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ งเสริมการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายในการจัดงานต่างๆ และค่าใช้ จ่ายในการจัด
โปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การจัดอบรมตัวแทนและทัศนศึกษานอกสถานที่ หรื อการมอบรางวัลให้ กบั
ตัวแทนประกันชีวิตดีเด่น เป็ นต้ น สาหรับค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้นันมี
้ จานวน 351.60 ล้ านบาท 310.53 ล้ านบาท
และ 435.72 ล้ านบาท ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามล าดับ โดยคิดเป็ นอัตราเติบโตเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 5.32
สาหรับปี 2556 อัตราเติบโตลดลงร้ อยละ 11.68 สาหรับปี 2557 และอัตราเติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 40.31 สาหรับ
ปี 2558 นอกจากนี ้ เมื่ อคานวณอัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายส่วนนี เ้ ปรี ยบเที ยบกับเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ จะได้
อัตราส่วนดังกล่าวในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับร้ อยละ 0.91 ร้ อยละ 0.61 และร้ อยละ 0.99 ตามลาดับ
ทัง้ นี ้ ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ ม การขายในแต่ปีมี จานวนที่ ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่ องจากบริ ษัทมี นโยบาย
ควบคุมโปรแกรมส่งเสริ มการขายตามอัตราส่วนเบี ้ยประกันภัยตามแต่ละประเภทของแบบประกันที่ได้ รับในแต่
ละปี
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้ จ่ายในการรั บ ประกัน ภัยอื่ น ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสุขภาพ รวมถึง ค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานในส่วนพิจารณารับประกัน ภัยเป็ นหลัก โดยค่าใช้ จ่ายประเภทนี ้มีจานวน 31.01 ล้ านบาท
28.64 ล้ านบาท และ 32.60 ล้ านบาท ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นสาหรับ
ปี 2556 ร้ อยละ 2.61 คิดเป็ นอัตราลดลงสาหรับปี 2557 ร้ อยละ 7.64 และคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นสาหรับปี 2558
ร้ อยละ 13.83 เพิ่มขึ ้นในปี 2558 เนื่องจากมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในส่วนการรับประกันภัยมากขึ ้น และ
เพิ่ ม ขึน้ ในปี 2556 เพิ่ ม ขึน้ ตามเบี ย้ ประกัน ภัยรับที่ เติบโตผ่านทางช่องทางธนาคารเป็ นหลักตามที่ ได้ กล่าว
ข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้ จา่ ยหในปี 2557 ลดลงเนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดีขึ ้น
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ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนิ น งาน ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายส าหรั บ พนักงานที่ ไม่ใช่พ นักงานในส่ว นการ
รับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ค่าภาษี อากร
และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานอื่น เป็ นต้ น เมื่อพิจารณาโดยรวมจะเห็นได้ ว่าค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน มี
จานวนทังสิ
้ ้น 1,723.56 ล้ านบาท 1,892.61 ล้ านบาท และ 2,047.59 ล้ านบาท ในปี 2556 2557 และ 2558
ตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่เพิ่ม ขึ ้นสาหรับปี 2556 ร้ อยละ 16.52 สาหรับปี 2557 ร้ อยละ 9.81
และสาหรับปี 2558 ร้ อยละ 8.19 โดยสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานรวมเมื่อเทียบกับเบี ้ยประกันภัยรับ
สุทธิจะได้ อตั ราส่วนเท่ากับ ร้ อยละ 4.44 ร้ อยละ 3.70 และร้ อยละ 4.64 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ ้น
ของค่าใช้ จ่ายจะเห็นได้ ว่ามีอตั ราเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ องค์กรในระยะยาว
โดยค่าใช้ จ่ายหลักในหมวดนี ้ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายพนักงาน ซึ่งบริ ษัทได้ ให้ ความสาคั ญในการพัฒ นาบุคลากรใน
ด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการให้ ทุนการศึกษาสนับสนุนในสาขาวิชาที่เกี่ ยวกับธุรกิจประกันชีวิต
การสร้ างค่านิยมองค์กรในการพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคต รวมทัง้ บริษัทยังคง
นโยบายในด้ านการสร้ างภาพลักษณ์องค์กรผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างความรับรู้
ให้ กบั ประชาชน นอกจากนี ้ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับภาษี อากรเติบโตขึ ้นตามอัตราส่วนการลงทุน
โดยรวมบริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายรวมในการรับประกันภัย เท่ากับ 41,019.82 ล้ านบาท 58,239.77 ล้ านบาท
และ 50,629.48 ล้ านบาท ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นสาหรับ
สาหรับ ปี 2556 ร้ อยละ 15.73 และสาหรับปี 2557 ร้ อยละ 41.98 และสาหรับปี 2558 ลดลง ร้ อยละ 13.07
โดยสัดส่วนรวมเมื่อเทียบกับเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิจะได้ อตั ราส่วนเท่ากับร้ อยละ 105.73 ร้ อยละ 113.81 และ
ร้ อยละ 114.61 ตามล าดับ จะเห็น ได้ ว่าค่าใช้ จ่ายในการรับ ประกัน ภัยของบริ ษั ท มากกว่ารายได้ จ ากเบี ย้
ประกันภัยรับสุทธิ ซึ่งเป็ นลักษณะของผลประกอบการตามปกติของบริ ษัทในธุรกิจประกันชีวิต ที่บริ ษัทจะต้ อง
นาเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับจากผู้เอาประกันภัยภัยมาบริ หารจัดการให้ เกิดรายได้ จากการลงทุนเพื่อนาไปจ่าย
ผู้เอาประกันภัยและส่วนเกินจากการจ่ายคืนผู้เอาประกันภัยและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ คือกาไรของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ที่สดั ส่วนค่าใช้ จ่ายรวมในการรับประกันภัยต่อเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ ที่เพิ่มขึ ้นในปี 2556
จนถึงปั จจุบนั มีสาเหตุสาคัญ จากการเพิ่มขึ ้นของเงินสารองประกันชีวิตตามที่ได้ กล่าวในหัวข้ อ “เงินสารอง
ประกัน ภั ย เพิ่ ม จากปี ก่ อ น” รวมถึ ง ค่า ใช้ จ่ า ยพนัก งาน ค่า โฆษณาที่ เพิ่ ม ขึน้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตัง้ แต่ปี 2556
เป็ นต้ นมา
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กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากเงิ น ลงทุน เป็ นก าไรจากการขายเงิน ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ บริ ษั ท มี กาไรจากการลงทุ น ใน
หลัก ทรั พ ย์ เท่ากับ 592.98 ล้ า นบาท 1,514.74 ล้ านบาท และ 1,163.13 ล้ านบาท ในปี 2556 2557 และ
2558 ตามล าดับ โดยคิดเป็ นอัต ราการเปลี่ ยนแปลงส าหรับ ปี 2556 เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 23.51 ส าหรับ ปี 2557
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 155.45 และสาหรับปี 2558 ลดลงร้ อยละ 23.21 ทังนี
้ ้ สาเหตุสาคัญของกาไรจากเงินลงทุนที่
ลดลงในปี 2558 เนื่ องจากภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพ ย์ไม่เอือ้ อานวยนัก อย่างไรก็ตาม การที่ อัตรา
ดอกเบี ้ยในตลาดตราสารหนี ้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทาให้ บริ ษัทมีโอกาสรับรู้กาไรจากการขายเงินลงทุนในตรา
สารหนี ้เพิ่มขึ ้นจากปี 2557
หน่วย : ล้ านบาท
กาไรจากตราสารทุน
กาไรจากตราสารหนี ้
กาไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์

ปี 2556
536.03
56.95
592.98

ปี 2557
1,470.68
44.06
1,514.74

ปี 2558
988.17
174.96
1,163.13

เงินสมทบจ่ ายให้ กับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมายถึง เงินสมทบที่ต้องนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ตามมาตรา 12(4) และ มาตรา 43 แห่งพระราชบัญ ญัติประกันชีวิต ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทนาส่งเงินสมทบใน
อัตราร้ อยละ 0.30 ของเบี ้ยประกันภัยปี แรก และในอัตราร้ อยละ 0.15 ของเบี ้ยประกันภัยปี ต่อไปที่บริ ษัทได้ รับ
โดยในปี 2556 เท่ากับ 68.85 ล้ านบาท ปี 2557 เท่ากับ 85.26 ล้ านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 80.89 ล้ านบาท
ซึง่ ในปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.83 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.01 และในปี 2558 ลดลงร้ อยละ 5.12 ซึง่ เพิ่มขึ ้น
และลดลงตามสัดส่วนของเบี ้ยประกันภัยรับที่เพิ่มสูงขึ ้นและลดลงของบริษัท
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
หมายถึ ง เงิ น สมทบเข้ า กองทุน ประกัน ชี วิ ต ตามมาตรา 52 มาตรา 85/3 และ มาตรา 85/4 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
ที่กาหนดให้ บริ ษัทนาส่งเงินสมทบให้ กับกองทุนประกันชีวิต ในอัตราร้ อยละ 0.10 ของเบี ้ยประกันภัยรับรวม
ของบริ ษัท โดยในปี 2556 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในส่วนของเงินสมทบกองทุนประกันชีวิต เท่ากับ 39.08 ล้ านบาท
ในปี 2557 เท่ากับ 51.81 ล้ านบาท และในปี 2558 เท่ากับ 44.84 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่ ม ขึน้ ในปี 2556 ปี 2557
ร้ อยละ 12.81 และร้ อยละ 32.57 ตามล าดับ และลดลงในปี 2558 ร้ อยละ 13.45 ซึ่งเพิ่ มขึน้ และลดลงตาม
สัดส่วนของเบี ้ยประกันภัยรับที่เพิ่มสูงขึ ้นและลดลงของบริษัท
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กาไรสาหรับปี
บริ ษัทสามารถดาเนินธุรกิ จโดยมี ผ ลกาไรส าหรับปี อย่างต่อเนื่ องโดยในปี 2556 2557 และ 2558
บริ ษัทมีกาไรสาหรับปี จานวน 4,377.95 ล้ านบาท 2,652.78 ล้ านบาท และ 4,113.32 ล้ านบาท โดยคิดเป็ น
อัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นสาหรับปี 2556 จานวน 654.40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17.57 และลดลงสาหรับ
ปี 2557 จานวน 1,725.17 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.41 และเพิ่มขึ ้นสาหรับปี 2558 จานวน 1,460.54
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.06 โดยสัดส่วนกาไรสาหรับปี เมื่อเทียบกับรายได้ รวมจะได้ อัตราส่วนเท่ากับ
ร้ อยละ 9.55 ร้ อยละ 4.42 และ ร้ อยละ 7.57 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าบริ ษัทมี อัตราการเพิ่ม ขึน้ ของกาไร
สาหรับปี ซึ่งเกิ ดจากค่าใช้ จ่ายในส่วนของเงินสารองประกันชีวิตที่มีการปรับ ลดลง ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วใน
หัวข้ อ “เงินสารองประกันภัยเพิ่มจากปี ก่อน”
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
บริ ษัทมีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2556 2557 2558 จานวน 3,618.39 ล้ านบาท 3,812.04
ล้ านบาท และ 2,559.78 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นอัตราลดลงสาหรับปี 2556 จานวน 3,276.37 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 47.52 เมื่อเทียบกับปี 2555 คิดเป็ นอัตราเติบโตที่เพิ่มขึ ้นสาหรับปี 2557 จานวน 194 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
5 เมื่อเทียบกับปี 2556 และคิดเป็ นอัตราเติบโตที่ลดลงสาหรับปี 2558 จานวน 1,252.26 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
32.85 เมื่ อเที ยบกับปี 2557 โดยกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จนี ไ้ ด้ รวมกาไรส าหรับปี กับรายการ “ผลต่างจากการ
เปลี่ ย นแปลงในมูล ค่ายุติธ รรมสุท ธิ ของเงิ น ลงทุน เผื่ อขาย” และ ”ผลต่างจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ” โดยในปี 2558 บริ ษัทมีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่ ลดลง เนื่องจากในปี ดังกล่าว สภาวะของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ทาให้ มลู ค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนลดลง ซึ่งในปี 2556 นัน้ ดัชนี ้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ ปี 2555 และมีการปรับตัว
ที่ดีขึ ้นในปี 2557 ซึง่ ส่งผลให้ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2556 และ ปี 2557 สูงกว่าปี 2558
งบการเงินรวม
กาไรสาหรับปี และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
สาหรับปี 2557 บริ ษัทรวมมีรายการที่เพิ่มเติมจากบริ ษัทย่อยหลักๆดังนี ้ รายได้ อื่นจานวน 1.87 ล้ าน
บาท ค่าจ้ างและค่าบาเหน็จจานวน 1.63 ล้ านบาท และค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานจานวน 3.19 ล้ านบาท
สาหรับปี 2558 บริ ษัทรวมมีรายการที่เพิ่มเติมจากบริ ษัทย่อยหลักๆดังนี ้ รายได้ อื่นจานวน 6.12 ล้ าน
บาท ค่าจ้ างและค่าบาเหน็จจานวน 5.16 ล้ านบาท และค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานจานวน 5.92 ล้ านบาท
บริษัทแสดงกาไรสาหรับปี 2557 ที่ 2,649.79 ล้ านบาท และมีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2557
ที่ 3,809.04 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นจานวนที่ต่ากว่าจานวนที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 3 ล้ านบาทจาก
การรวมผลขาดทุนจากบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด (บริษัทย่อย)
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บริษัทแสดงกาไรสาหรับปี 2558 ที่ 4,108.15 ล้ านบาท และมีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2558
ที่ 2,554.58 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นจานวนที่ต่ากว่าจานวนที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 5 ล้ านบาท
จากการรวมผลขาดทุนจากบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด (บริษัทย่อย)
Net Income

4,113

Earnings per share

2.42

2,653

3,723

3,724

4,378

2.03

2.21

2.59

1.57

2.41

1.56
4,108
2,650

The cosolidated financial statement

The cosolidated financial statement
The separate financial statement

The separate financial statement

13.2.3 กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
หากพิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลงของกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมด าเนิ น งานของบริ ษั ท ซึ่ง เท่ า กับ
28,087.17 ล้ านบาท 42,382.28 ล้ านบาท และ 34,955.98 ล้ านบาท โดยมี การปรับตัวเพิ่ม ขึ น้ ร้ อยละ 3.08
ร้ อยละ 50.90 ในปี 2556 และ 2557 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นผลมาจากการเติบโตของเบีย้ ประกัน ภัยรับสุทธิ และ
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ และปรับตัวลดลงในปี 2558 ร้ อยละ 17.52 ซึ่งเป็ นผลมาจากการลดลงของเบีย้
ประกันภัยรับสุทธิ ร้ อยละ 13 และภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล ร้ อยละ 38
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
หากพิ จารณาการเปลี่ ยนแปลงของกระแสเงินสดใช้ ไปสุทธิ ในกิ จกรรมลงทุนของบริ ษัทในปี 2556
2557 และ 2558 เท่ า กั บ จ านวน 27,514.57 ล้ านบาท 36,525.78 ล้ านบาท และ 32,406.84 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ ผันแปรตามการบริหารกระแสเงินสดที่ได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานไปใช้ ในกิจกรรมการลงทุนซึ่ง
เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจปกติของบริษัท การเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของกระแสเงินสดใช้ ไปเป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
การเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
บริ ษัทมี รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ประกอบด้ วยเงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ปี 2557 จานวน 731.12 ล้ านบาท และปี 2558 จานวน 159.65 ล้ านบาท และเงินปั นผล
จ่ายซึ่งจ่าย 916.75 ล้ า นบาท 678.07 ล้ านบาท และ 1,324.67 ล้ านบาท ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558
ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม เงินปั นผลจ่ายเป็ นไปตามผลประกอบการของบริ ษัท ซึ่ง ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อสภาพ
คล่องของบริษัท
13.2.4 อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
บริ ษัทมีอตั ราหมุนเวียนเบี ้ยประกันภัยค้ างรับในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 16.12 วัน 12.56 วัน และ
14.01 วัน ตามลาดับ ดังจะเห็นได้ ว่า อัตราการหมุนเวียนของเบี ้ยประกันภัยค้ างรับดังกล่าว ยังต่ากว่านโยบาย
ของบริ ษัท ที่ให้ ระยะเวลาผ่อนผันในการชาระเบี ้ยประกันภัยเป็ นเวลา 30 - 60 วัน นอกจากนัน้ อัตราหมุนเวียน
เบี ้ยประกันภัยค้ างรับในแต่ละปี มีความใกล้ เคียงกัน ซึง่ แสดงถึงการรักษาอัตราในการเรี ยกชาระเบี ้ยประกันภัย
ของบริษัท และการรักษาอัตราความคงอยู่ตามกรมธรรม์
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลงทุนในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ ร้ อยละ 4.98 ร้ อยละ 5.41
และ ร้ อยละ 5.06 ตามลาดับ โดยเฉลี่ยบริษัทมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 5 สาหรับ
ปี 2558 ที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ลดลง เนื่องจากสภาวะของดัชนี ตลาดหลักทรัพ ย์ปรับตัวลงเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2557
อัตรากาไรสุทธิ ในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ ร้ อยละ 9.55 ร้ อยละ 4.42 และ ร้ อยละ 7.57 ตามลาดับ
จะเห็นได้ ว่าอัตราส่วนในปี 2558 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 เกิดจากค่าใช้ จ่ายในส่วนของเงินสารองประกัน
ชีวิตที่มีการปรับตัวลดลง
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
บริ ษัทมี อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพ ย์ รวมในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ ร้ อยละ 2.78 ร้ อยละ 1.37
และร้ อยละ 1.77 ตามล าดับ ส าหรั บอัต ราส่วนที่ เพิ่ ม ขึน้ ในปี 2558 นี ้ มี ส าเหตุส าคัญ จากกาไรส าหรับ ปี ที่
เพิ่มขึ ้น
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อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
บริ ษัทมีอตั ราส่วนเงินสารองต่อสินทรัพย์รวมในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 80.35 เท่า 82.99 เท่า และ
83.68 เท่า ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี ส้ ินจากสัญญาประกันภัยต่อสิน ทรัพย์ลงทุนในปี 2556
ถึงปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 0.88 เท่า 0.89 เท่า และ 0.96 เท่าประกอบด้ วยนัน้ จะเห็นได้ ว่าบริ ษัท มีความสามารถ
เพียงพอที่จะชาระหนี ้สินที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตให้ กบั ผู้เอาประกันภัย
กาไรต่ อหุ้น
บริษัทมีราคาทุนที่ตราไว้ มลู ค่าหุ้นละ 1 บาท มูลค่าหุ้นตามบัญชี ในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 18.37
บาท 15.07 บาท และ 15.85 บาทตามล าดับ และกาไรส าหรับปี ต่อหุ้น ในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 2.59
บาท 1.57 บาท และ 2.42 บาทตามลาดับ มูลค่าหุ้นตามบัญชี และกาไรสาหรับปี เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากการ
ค่าใช้ จ่ายในส่วนของเงินสารองประกันชีวิตที่มีการปรับตัว ลดลงตามที่กล่าวข้ างต้ นเป็ นสาเหตุหลัก เงินปั นผล
ในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 0.91 บาท 0.91 บาท และ 0.64 บาท ตามลาดับ ซึง่ บริษัทจ่ายจากกาไรสะสม
13.3 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
13.3.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริษัทในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา มีจานวนเงิน
รวม 1,600,000 บาท
13.3.2 ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)
บริ ษั ทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ได้ แก่ การตรวจสอบและการสอบทานรายงานการดารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงให้ แก่ผ้ ูสอบบัญ ชีของบริ ษัทเป็ นจานวน 1,400,000 บาท และ Embedded
value ของบริษัทที่คานวณตามวิธีคณิตศาสตร์ ประกันภัย ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 1,000,000
บาท
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
เบีย้ ประกันภัยรับรวม ณ สิ น้ เดือนธันวาคม 2558 มีจานวนเท่ากับ 537,510 ล้ านบาท1 มีอัตราการ
เติบ โตเพิ่ ม ขึน้ จากระยะเดี ยวกันของปี ก่อนที่ ร้อยละ 6.68 โดยแยกเป็ นเบี ย้ ประกัน ภัยรั บรายใหม่ จ านวน
171,428 ล้ า นบาท อัต ราการเติ บ โตเพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 0.47 และเบี ย้ ประกัน ภัย รั บ ปี ต่ อ ไปจ านวน 366,081
ล้ านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.86 โดยข้ อมูลบริ ษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดด้ านเบี ้ยประกันภัยรับ
สูงสุด 6 อันดับแรก มีดงั นี ้
ตารางที่ 8: ข้ อมูลส่วนแบ่งการตลาด
อันดับ

บริษัท

เบี ้ยปี แรก

เบี ้ยปี ต่อ

เบี ้ยรับ

ส่วนแบ่งตลาด

1

เอไอเอ

26,171.57

93,380.76 119,552.33

22.24%

2

เมืองไทยประกันชีวติ

37,938.07

49,942.28

87,880.36

16.35%

3

ไทยประกันชีวติ

17,617.64

50,758.23

68,375.87

12.72%

4

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ

18,419.94

36,322.97

54,742.91

10.18%

5

ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ

17,507.92

35,464.50

52,972.42

9.86%

6

กรุงเทพประกันชีวติ

13,627.20

31,213.02

44,840.22

8.34%

กาไรของภาคอุต สาหกรรมสาหรับปี 25582 (ข้ อมูลตังแต่
้ เดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายน 2558)
ลดลงจากปี 2557 จานวน 13,741 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 24 โดยปี 2558 มีกาไรอยู่ที่ 43,184 ล้ านบาท และ
ปี 2557 มีกาไรอยูท่ ี่ 56,925 ล้ านบาท ซึ่งมีสาเหตุที่สาคัญจากเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิและรายได้ อื่นที่ลดลงในปี
2558 ช่องทางธนาคารยังคงเป็ นช่องทางการขายที่มีสัดส่วนการขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยข้ อมูลตังแต่
้
เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 พบว่าธุรกิจมีเบี ้ยประกันภัยรับรวมในช่องทางธนาคารเพิ่มสูงขึ ้นร้ อยละ 9
เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และเมื่อคานวณเบี ้ยประกันภัยช่องทางธนาคารเป็ นสัดส่วนของเบี ้ย
ประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง คิดเป็ นร้ อยละ 43 เป็ นสัดส่วนเดียวกันกับปี 2557 ในส่วนของช่องทางตัวแทน
ขยายตัวเพิ่ม ขึน้ โดยมี เบีย้ ประกันภัยรับรวมเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 7 และมี สัดส่วนเบีย้ ประกันภัยรับรวมช่องทาง
ตัวแทนต่อเบี ้ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง คิดเป็ นร้ อยละ 50 ในปี 2558 ซึง่ เท่ากับสัดส่วนในปี 2557

1

ข้ อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย
ข้ อมูลจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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2

เหตุการณ์ สาคัญ
การใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทจานวน 6.44 ล้ านหน่วย ในราคาใช้ สิทธิห้ นุ ละ
25.00 บาท คิดเป็ นจานวน 160.0 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ บนั ทึกโอนสารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ น
เกณฑ์เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จานวน 89 ล้ านบาท
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (บีแอลเอ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ )
ในปี 2558 บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด จานวน 1,980,000
หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 19,800,000 บาท เนื่องจากบริ ษัทย่อยจดทะเบียนเพิ่มทุน จานวน
20 ล้ านบาท ทาให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นจาก 4 ล้ านบาท เป็ น 24 ล้ านบาท โดยถือเป็ นสัดส่วน
การถือหุ้นร้ อยละ 99 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ ม ทรัพย์ เพื่ อการลงทุนตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 40 คือ อสังหาริ ม ทรัพย์ อันได้ แก่ ที่ดิน หรื อ
อาคาร หรื อส่วนของอาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรื อทัง้ ที่ ดินและอาคาร ที่ ถือครองโดยเจ้ าของหรื อโดยผู้เช่า
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ คา่ เช่า หรื อจากการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรื อ
ทังสองอย่
้
าง ทังนี
้ ้ ไม่ได้ มีไว้ เพื่อ
1) ใช้ ในการผลิตหรื อจัดหาสินค้ าหรื อให้ บริ การ หรื อใช้ ในการบริหารงานของกิจการ หรื อ
2) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
ซึ่งในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2558 บริ ษัทได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็ นอาคาร จานวน 21
ล้ านบาท โดยบริษัทได้ บนั ทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินโดยใช้ ราคาทุนรวมต้ นทุนการได้ มาหัก
ค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้ งานโดยประมาณ
ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่
เนื่ องจากมาตรฐานการบัญ ชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์พ นักงาน กาหนดให้ บริ ษัทรับรู้
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต่างจากมาตรฐานบัญชีเดิม
ที่ให้ บริ ษัทรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในงบกาไรขาดทุน หรื อในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู้ในงบ
กาไรขาดทุนได้ โดยนโยบายการบัญ ชีของบริ ษัท แต่เดิมกาหนดให้ รับรู้ ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในงบกาไรขาดทุน
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ดังนัน้ ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัท ย่อยได้ ปรับปรุ งงบการเงินสาหรับปี 2557 ที่นามาเปรี ยบเทียบโดยทาให้
กาไรสุทธิปี 2557 ลดลง 12 ล้ านบาท และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเพิ่มขึ ้น 12 ล้ านบาท จากงบการเงินที่เคย
นาเสนอไว้
ข้ อมูลผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ตารางที่ 1: สรุปผลการดาเนินงาน
งบกำไรขำดทุน
หน่ วย : ล้ ำนบำท

รำยไตรมำส
4/2558

รำยปี

4/2557

%QoQ

ปี 2558

ปี 2557

%YoY

รายได้
เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ

12,844

100%

7,446

100%

72%

44,175

100%

51,172

100%

-14%

2,507

20%

3,202

43%

-22%

11,414

26%

10,255

20%

11%

16

0%

19

0%

-17%

58

0%

46

0%

25%

143%

44%

55,647

120%

-9%

(7,305) -98%

64%

(48,582) -110%

(56,347) -110%

-14%

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ กาไรจากเงิน
ลงทุนและกาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้ อนื่
รวมรำยได้

15,367

120%

10,667

126%

61,473

ค่าใช้ จา่ ย
ค่าใช้ จา่ ยการรับประกันภัย
ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนภำษี
ภาษี
กำไรสุทธิ

(11,992) -93%
(557)

-4%

(12,550) -98%
2,817

22%

(553)

-7%

1%

(7,858) -106%

60%

2,809

38%

0%

(2,173)

-5%

(50,755) -115%
4,892

11%

(2,030)

-4%

(58,377) -114%

7%
-13%

3,096

6%

58%

(531)

-4%

(543)

-7%

-2%

(779)

-2%

(443)

-1%

76%

2,286

18%

2,267

30%

-1%

4,113

9%

2,653

5%

55%

เบี ้ยประกันภัยรับ
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 บริ ษัทมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ 3อยู่ที่ร้อยละ 72 โดยมีเบี ้ย
ประกันภัยรับสุทธิ จานวน 12,844 ล้ านบาท ซึ่งเกิดจากผลของเบีย้ ประกันภัยรับปี แรกที่ เพิ่ม ขึน้ เป็ นสาเหตุ
สาคัญ
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เบี ้ยประกันภัยรับมีการเติบโตเพิ่มขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 431 โดยมีเบี ้ยประกันภัยปี แรกจานวน 6,891 ล้ านบาท ในขณะที่
ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 บริษัทมีเบี ้ยประกันภัยปี แรกจานวน 1,298 ล้ านบาท
เบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไปมีอตั ราเติบโตที่ชะลอตัว ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 นี ้ที่ร้อยละ 2 ทังนี
้ ้ เนื่องจากมี
แบบประกันครบกาหนดชาระเบี ้ยประกันภัยในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จึงส่งผลให้ เบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไปลดลง
ช่องทางการจัดจาหน่ายหลักของบริ ษัทในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เป็ นการขายผ่านช่องทางธนาคาร โดยมี
เบี ้ยประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบี ้ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 59 และร้ อย
ละ 39 สาหรั บ สัด ส่ว นเบี ย้ ประกัน ภัย รั บ รวมช่อ งทางตัวแทนต่อ เบี ย้ ประกัน ภัยรั บ รวมทุกช่องทาง ซึ่ง เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อนจะพบว่าสัดส่วนเบี ้ยประกัน ภัยช่องทางธนาคารดังกล่าวเพิ่มขึ ้น โดยใน
3

เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ = เบี ้ยประกันภัยรับปี แรก + เบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไป- เบี ้ยประกันต่อ ± สารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
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ปี 2557 บริ ษัทมีสดั ส่วนเบี ้ยประกันภัยช่องทางธนาคาร และเบี ้ยประกันภัยช่องทางตัวแทนต่อเบี ้ยประกันภัย
รับรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 42 และร้ อยละ 55 ตามลาดับ
สาหรับปี 2558 เบี ้ยประกันภัยรับปี แรกมีอตั ราการเติบโตลดลงที่ร้อยละ 35 โดยมีเบี ้ยประกันภัยปี แรก
จานวน 13,626 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีเบี ้ยประกันภัยปี แรกจานวน 19,069 ล้ านบาท เนื่องจากว่าใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับจากช่องทางธนาคารประเภทชาระเบี ้ยประกันภัยแบบครัง้ เดียว
จานวนมาก ในขณะที่ปี 2558 บริ ษัทเน้ นการขายแบบประกัน ภัยที่มีความคุ้มครองระยะยาว มีการชาระเบี ้ย
ประกันภัยหลายปี ทาให้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 แล้ วเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกจึงลดลง
เบี ้ยประกันภัยรับรวมของปี 2558 จานวน 44,840 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 13 โดยเบี ้ยประกันภัยรับรวม
ช่องทางธนาคารต่อเบี ้ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางของปี 2558 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65 และร้ อยละ 32
สาหรับสัดส่วนเบี ้ยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี ้ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับช่วงเดียวกันกับปี ก่อน จะพบว่าสัดส่วนเบี ้ยประกันภัยช่องทางธนาคารต่อเบี ้ยประกันภัยรับรวมลดลง ทังนี
้ ้
เกิดจากเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกของปี 2557 ที่เพิ่มขึ ้นในช่องทางธนาคารในอัตราการเติบโตที่สงู มาก ส่งผลให้
ในปี 2557 บริ ษัทมีสดั ส่วนเบี ้ยประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบี ้ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางอยู่ที่ร้อย
ละ 71 และร้ อยละ 27 สาหรับช่องทางตัวแทน
ตารางที่ 2: เบี ้ยประกันภัยรับปี แรก แยกตามช่องทาง
2558
ไตรมาสที่ 4

้ / ลดลง
อ ัตราการเพิมขึ
่ น

2557
ปี

ไตรมาสที่ 4

ปี

ไตรมาสที่ 4

ปี

ช่องทางธนาคาร

5,315

10,839

764

16,699

596%

-35%

ช่องทางตัวแทน

1,523

2,488

472

2,081

222%

20%

53

299

61

288

-14%

4%

6,890

13,626

1,298

19,069

431%

-29%

ช่องทางอืน
่ ๆ
รวม

ตารางที่ 3: เบี ้ยประกันภัยรับรวมแยกตามช่องทาง
2558
ไตรมาสที่ 4

้ / ลดลง
อ ัตราการเพิมขึ
่ น

2557
ปี

ไตรมาสที่ 4

ปี

ไตรมาสที่ 4

ปี

ช่องทางธนาคาร

7,690

29,296

3,189

36,708

141%

-20%

ช่องทางตัวแทน

5,097

14,291

4,173

13,868

22%

3%

ช่องทางอืน
่ ๆ
รวม

201

1,253

176

1,234

14%

2%

12,987

44,840

7,538

51,810

72%

-13%
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ตารางที่ 4: อัตราส่วนเบี ้ยประกันภัยแต่ละช่องทางต่อเบี ้ยประกันภัยรับรวม
2558
ไตรมาสที่ 4

2557
ไตรมาสที่ 4

ปี

ปี

ช่องทางธนาคาร

59%

65%

42%

71%

ช่องทางตัวแทน

39%

32%

55%

27%

2%

3%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

ช่องทางอืน
่ ๆ
รวม

รายได้ จากการลงทุน
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ 2,478 ล้ านบาท มีกาไรจากเงินลงทุนและ
กาไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม จานวน 14 ล้ านบาท และ 14 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนหน้ า จานวน 695 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 22 โดยแบ่งเป็ นการลดลงของกาไรจากเงินลงทุนร้ อยละ 99
ในขณะที่รายได้ จากการลงทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 และกาไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 227
กาไรจากเงินลงทุนลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2557 ร้ อยละ 99 เนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปี 2557 มีการขายเงิน
ลงทุนเพื่อทากาไรที่จานวน 940 ล้ านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 สภาวะตลาดทุนซบเซา จึงไม่มีการ
ขายเพื่อทากาไรจากเงินลงทุน
ปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ 10,171 ล้ านบาท มีกาไรจากเงินลงทุน 1,163 ล้ านบาท และ
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจานวน 80 ล้ านบาท เพิ่มสูงขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 11 โดยแบ่งเป็ นการเพิ่ม
สูงขึ ้นของรายได้ จากการลงทุนร้ อยละ 15 การเพิ่มขึ ้นของกาไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมร้ อยละ 211 และการ
ลดลงของกาไรจากเงินลงทุน ร้ อยละ 23 ทัง้ นี ้ การเพิ่ ม ขึน้ ของรายได้ จ ากการลงทุนสุท ธิ มี สาเหตุหลักจาก
สินทรัพย์ลงทุนที่เพิ่มสูงขึ ้นในปี ปั จจุบนั
เมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจากร้ อย
ละ 5.41 ในปี 2557 เป็ นร้ อยละ 5.03 ในปี 2558
ค่าใช้ จา่ ยการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัยของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เพิ่ม ขึ ้นจากปี 2557 ร้ อยละ 64 หรื อ 4,687 ล้ าน
บาท โดยเพิ่มขึ ้นจาก 7,305 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 11,992 ล้ านบาทในปี 2558 ได้ แก่
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1. รายการ “เงินสารองประกันชีวิตเพิ่มขึน้ จากงวดก่อน” ซึ่งเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 139 โดยอัตราส่วนเงิน
สารองประกันชีวิต (ก่อน LAT reserve4) ต่อเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิของปี 2558 อยู่ที่อตั ราร้ อยละ
74และปี 2557 อยูท่ ี่อตั ราร้ อยละ 69
2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้ จ่ายในการจัดการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 1 ทังนี
้ ้ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที่เพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของค่าเวนคืน
กรมธรรม์ที่เพิ่มขึน้ 336 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 37 ในขณะที่เงินครบกาหนดลดลง 417 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 50 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 มีแบบประกันที่ถึงกาหนดครบอายุสัญญาเป็ น
จานวนมาก ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2558 มีแบบประกันดังกล่าวคงเหลือครบกาหนดเพียงเล็กน้ อย
3. ค่าจ้ างและค่าบาเหน็จเพิ่ม ขึน้ 115 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 19 จาก 600 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น
715 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกับ การเพิ่ ม ขึน้ ของเบี ย้ ประกัน ภัย รับ ปี แรกใน
ช่วงเวลาเดียวกันที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 431 แต่เป็ นการเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ต่ากว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของเบี ้ย
ประกัน ภั ย รั บ เนื่ อ งจากแบบประกัน ที่ ไ ด้ รับ ความนิ ย มในไตรมาส 4 ปี 2558 เป็ นแบบความ
คุ้มครองระยะสัน้ จึงมีอตั ราค่าตอบแทนที่ต่ากว่าแบบความคุ้มครองระยะยาว
ค่าใช้ จ่ายการรับ ประกัน ภัย ส าหรั บ ปี 2558 ลดลงร้ อยละ 14 หรื อ 7,765 ล้ านบาท โดยลดลงจาก
56,347 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 48,582 ล้ านบาท ในปี 2558 ได้ แก่
1. รายการเงิน ส ารองประกัน ชี วิต ลดลงจากปี ก่ อน โดยลดลงร้ อยละ 27 ซึ่ง เป็ นอัต ราการลดลงที่
มากกว่าเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ มีสาเหตุหลักจากแบบประกันที่ได้ รับความนิยมในปี 2557 เป็ นแบบ
ประกันแบบชาระเบี ้ยประกันภัยแบบครัง้ เดียว ซึ่งมีภาระการตังเงิ
้ นสารองสูง ในขณะที่แบบประกัน
ที่ได้ รับความนิยมในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็ นแบบชาระเบี ้ยประกันภัยรายงวดจึงมีภาระเงินสารองที่
ต่ า กว่ า นอกจากนี ใ้ นปี 2557 บริ ษั ท ยั ง ปรั บ ใช้ นโยบายการตั ง้ PAD reserve5 เป็ นครั ง้ แรก
ซึง่ ผลกระทบของงวดก่อนหน้ าจึงถูกบันทึกในงวดปั จจุบนั
2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้ จ่ายในการจัดการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 28 ทังนี
้ ้ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที่เพิ่มขึ ้นมา ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของค่า
เวนคืนกรมธรรม์ที่เพิ่มสูงขึ ้นมากถึงร้ อยละ 64

4

LAT reserve คือสารองเพิ่มเติมในกรณีที่สารองประกันชีวิตที่บนั ทึกในงบการเงินต่ากว่าสารองประกันชีวิตที่ใช้ ในการทดสอบความพอเพียงของ
หนี ้สิน
5
PAD reserve คือสารองส่วนเพิ่มซึ่งบริ ษัทตังในอั
้ ตราคงที่ที่ร้อยละ 4 ของสารองประกันชีวิตตามวิธี NPV (Net Premium Valuation:NPV ซึ่งเป็ น
วิธีการคานวณสารองประกันชีวิตที่ใช้ สมมติฐานในการคานวณเป็ นสมมติฐานในอดีต ณ วันที่ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ )
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3. ค่าจ้ างและค่าบาเหน็จเพิ่มขึน้ 45 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2 จาก 2,805 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น
2,850 ล้ านบาท ในปี 2558 ในขณะที่เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิลดลงร้ อยละ 14 เนื่องจากในปี 2557
แบบประกันที่ได้ รับความนิยมเป็ นจานวนมากเป็ นแบบชาระเบี ้ยประกันภัยแบบครัง้ เดียว ซึง่ มีอตั รา
ค่าตอบแทนที่ต่ากว่าแบบความคุ้มครองระยะยาว ซึง่ เป็ นแบบประกันที่บริษัทมุง่ เน้ นในปี 2558
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เติบโตขึ ้นร้ อยละ 1 หรื อ 4 ล้ านบาท จาก 553 ล้ านบาท
ในปี 2557 เป็ น 557 ล้ านบาท ในปี 2558
โดยเมื่อพิจารณาค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายหลักที่เพิ่มขึ ้น คือค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเงินสมทบ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุร กิจประกันภัยและเงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
เพิ่มขึ ้น 18 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 91 ซึ่งมีฐานการคานวณมาจากมูลค่าของเบี ้ยประกัน ภัยรับ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับเบี ้ยประกันภัยรับของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ที่เพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานสาหรับปี 2558 เติบโตขึ ้นร้ อยละ 7 หรื อ 144 ล้ านบาท จาก 2,030 ล้ านบาท
ในปี 2557 เป็ น 2,173 ล้ านบาท ในปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายด้ านการพัฒนาบุคลากร
ของบริ ษัท เพื่ อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ และเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน ทาให้ ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับ
พนักงานที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 และภาษี เงินลงทุนที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19 ซึ่งสอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เงิน
ลงทุน
กาไรสาหรับงวด สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัทมีกาไรสาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ที่ 2,286 ล้ านบาท กาไรเพิ่มขึ ้นจากกาไรสาหรับไตรมาสที่ 4 ปี
2557 ที่ 2,267 ล้ านบาท จานวน 19 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเบี ้ยประกันภัยร้ อยละ 72
แต่บริ ษัทมีกาไรจากการลงทุนลดลงค่อนข้ างมากในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 คือลดลง
ร้ อยละ 99 ประกอบกับค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยอีกร้ อยละ 64 ส่งผลให้ กาไรสาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2558
เพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 1
บริ ษัทมีกาไรสาหรับปี 2558 ที่ 4,113 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากกาไรของปี 2557 ที่ 2,653 ล้ านบาท จานวน
1,461 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 55 ทัง้ นี ้ แม้ ว่า เบี ย้ ประกัน ภัย รั บ ปี แรกมี อัต ราการเติ บ โตลดลงที่ ร้อยละ 29
ซึง่ ส่งผลให้ เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิลดลงร้ อยละ 14 แต่เนื่องจากว่าบริ ษัทมีกาไรจากรายได้ เงินลงทุนรวมเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 11 ทาให้ รายได้ รวมของบริ ษัทลดลงร้ อยละ 9 ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายในการรับประกันภัยลงลงร้ อยละ 14
โดยเฉพาะเงินสารองประกันชีวิตลดลงถึงร้ อยละ 27 ส่งผลให้ กาไรสาหรับปี 2558 เพิ่มขึ ้น
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กาไรสาหรับงวดสาหรับงบการเงินรวม
งบการเงินรวมมีกาไรสาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ที่ 2,285 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากกาไรสาหรับไตรมาสที่
4 ปี 2557 ที่กาไร 2,266 ล้ านบาท จานวน 19 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1 จากสาเหตุที่กล่าวในส่วนของงบการเงิน
เฉพาะกิ จ การ และรวมผลขาดทุนส าหรั บ ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 จ านวน 1.5 ล้ านบาท จากบริ ษั ท บี แอลเอ
อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด (“BLAIB”) ซึง่ มีสดั ส่วนการถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 99
งบการเงินรวมสาหรับปี 2558 ต่ากว่ากาไรสาหรับงวดในงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 5.2 ล้ านบาท
จากการรวมผลขาดทุนสาหรับปี ของ BLAIB
สรุปฐานะการเงิน
ตารางที่ 5: สรุปฐานะการเงิน
ฐำนะกำรเงิน

ณ1 31 ธ.ค. 58

ณ 31 ธ.ค. 57

เปลี่ยนแปลง

หน่ วย : ล้ ำนบำท

%

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7,088

3%

5,703

3%

1,384

24%

เบี ้ยค้ างรับ

1,717

1%

1,725

1%

(8)

0%

233,726

94%

202,977

94%

30,749

15%

592

0%

402

0%

190

47%

6,455

3%

4,781

2%

1,674

35%

สินทรัพย์ลงทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรั พย์

249,577 100%

215,588 100%

33,989

16%

207,308

83%

177,435

82%

29,874

17%

หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย

9,450

4%

9,131

4%

319

3%

หนี ้สินอืน่

5,821

2%

3,443

2%

2,378

69%

222,579

89%

190,009

88%

32,570

17%

26,998

11%

25,579

12%

1,419

6%

215,588 100%

33,989

16%

หนี ้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
สารองประกันชีวติ

รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

249,577 100%

สินทรัพย์
สิ น ทรั พ ย์ รวมของบริ ษั ท มี อัต ราการเติ บ โตเพิ่ ม ขึน้ จาก ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 ร้ อยละ 16 โดย
รายการสาคัญ ที่ มี อัตราการเติบโตสูง คือ รายการสินทรัพ ย์ ลงทุนเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 15 ทัง้ นี ้ เนื่ องมาจากการ
เติบโตของเงินสารองปี 2558 ที่เติบโตร้ อยละ 17 จาก 177,435 ล้ านบาท ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็ น 207,308
ล้ านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558
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หนี ้สิน
หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยการเพิ่มขึ ้นของเงินสารองประกันชีวิต
ร้ อยละ 17 จานวน 29,874 ล้ านบาทตามที่กล่าวในส่วนผลการดาเนินงาน ในส่วนของหนี ้สินอื่นเพิ่มขึ ้นจานวน
2,377 ล้ านบาท จากหนี ้สินจากสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ ้น 1,887 ล้ านบาท จากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 1,419 ล้ านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ 25,579 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นเป็ น 26,998 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากสาเหตุหลักมาจากผลการดาเนินงาน จานวน
4,113 ล้ านบาทของปี 255 8และหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 จานวน 149 ล้ าน
บาท ในขณะที่ปี 2558 มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี จานวน 1,325 ล้ านบาท และผลขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ จานวน 1,553 ล้ านบาท
กระแสเงินสด
ตารางที่ 6: กระแสเงินสด
หน่ วย : ล้ ำนบำท
สำหรั บปี

กระแสเงินสด
2558

2557

เปลี่ยนแปลง

แหล่งทีม่ าของเงิน
จากการดาเนินงาน

34,956

100%

42,382

100%

(7,426)

34,956

100%

42,382

100%

(7,426)

(32,407)

-93%

(36,526)

-86%

4,119

(1,165)

-3%

(1,484)

-4%

319

(33,572)

-96%

(38,010)

-90%

4,438

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

1,384

4%

4,372

10%

(2,988)

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันต้ นงวด

5,703

16%

1,331

3%

4,372

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำ ณ วันสิน้ งวด

7,088

20%

5,703

13%

1,384

เงินสดสุทธิ ได้ มา
แหล่งทีใ่ ช้ ไปของเงิน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ ใช้ ไป

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 7,088 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
1,384 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 24 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด จานวน 5,703 ล้ านบาท
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กระแสเงิน สดส าหรั บ ปี 2558 มี แหล่ง ที่ ม าของเงิ น จ านวน 34,956 ล้ า นบาท โดยหลัก มาจากการ
ดาเนินงานจากเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ จานวน 43,900 ล้ านบาท ในปี 2558 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557
ที่ 50,652 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยรับและเงินปั นผลเพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2557จานวน 1,557 ล้ านบาท
ในขณะที่ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
เพิ่มขึ ้น 3,072 ล้ านบาทจาก 11,951 ล้ านบาทในปี 2557 เป็ น 15,023 ล้ านบาทในปี 2558
สาหรับแหล่งใช้ ไปของเงินสดส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมลงทุน ซึง่ เป็ นกิจกรรมหลักในการบริ หารความ
เสี่ยงเพื่อรองรับภาระผูกพันตามกรมธรรม์
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
ตารางที่ 7: อัตราส่วนทางการเงิน6
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ

รำยไตรมำส

รำยปี

4/2558
15%

4/2557
23%

2558
8%

2557
4%

อัตราส่วนกาไรก่อนภาษี เงินได้ ต่อเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ

22%

38%

11%

6%

อัตราส่วนกาไรสุทธิ ต่อเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ

18%

30%

9%

5%

อัตราส่วนเงินสารองต่อเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ

59%

43%

68%

80%

อัตรากาไรสุทธิ

ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC)
บริ ษั ท มี อัต ราส่ ว นเงิ น กองทุน ต่อ เงิ น กองทุน ที่ ต้ อ งด ารงตามกฎหมาย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558
ที่ร้อยละ 3107 ซึ่งลดลงจากอัตราเงินกองทุนที่ ต้องดารงตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ร้อยละ
409 และเป็ นอัตราที่ สูงกว่าอัตราที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (“คปภ.”) ที่ร้อยละ 140

6

สูตรการคานวณ:
อัตรากาไรสุทธิ
= กาไรสุทธิ / รายได้ รวม
อัตราส่วนกาไรก่อนภาษีเงินได้ ตอ่ เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ
= กาไรก่อนภาษีเงินได้ / เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนกาไรสุทธิตอ่ เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ
= กาไรสุทธิ / เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนเงินสารองต่อเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ
= เงินสารองประกันชีวิตเพิ่มจากปี ก่อน / เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ
7
เป็ นอัตราส่วนที่ไม่ได้ ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 159

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัท
ขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ ง
ในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูล ทางการเงินที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูล
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ น
สาระสาคัญทัง้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมิ นระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ต่อ
ผู้ สอบบัญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท แล้ ว ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ข้ อบกพร่ อ งและการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ อง
แล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นางสาวสุภ าภรณ์ ทิพ ย์ ฝัน้ เป็ นผู้ลงลายมื อชื่อกากับเอกสารนีไ้ ว้ ทุกหน้ าด้ ว ย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ฝัน้ กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้
รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายโชน โสภณพนิช

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2. ดร.ศิริ การเจริญดี

กรรมการ

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
1. นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ฝัน้

ตาแหน่ ง
ผู้อานวยการสานักกากับการปฏิบตั งิ าน

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

1. นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
แต่งตังเมื
้ ่อ
29 เมษายน 2558

69
-

2. ดร. ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
แต่งตังเมื
้ ่อ
26 เมษายน 2556
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์
- London School of Economics, UK

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
2.691%
ทางอ้ อม
ไม่มี

- 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) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ทางตรง
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เป็ นน้ องชาย
ของ
นายชัย
โสภณพนิช

2556 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

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

-

2556 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั

กรรมการลงทุน
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการกากับดูแลและ
ความเสี่ยง

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ทางอ้ อม
ไม่มี

2546 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 1

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

- หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Management Program,
รุ่นที่ 113/2538, Harvard Business School
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2553 - ปั จจุบนั

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน
และงบประมาณ
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับ
ดูแลกิจการ
คณะกรรมการจัดทาบันทึกข้ อตกลง
และประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน)

2553 - ปั จจุบนั

2546 - ปั จจุบนั

2546 - ปั จจุบนั

2543 - ปั จจุบนั

2543 - ปั จจุบนั

3. นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมื
้ ่อ
30 เมษายน 2557
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- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท MBA-University of Arkansas,
USA

ทางตรง
0.035%

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 2

2550 - ปั จจุบนั
2519 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด
(มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
บริษัท ทริส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)

บริษัท น ้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

- ปริญญาตรี Southern Arkansas University,
USA
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร, ปรอ. รุ่นที่ 366
- ประกาศนียบัตรชันสู
้ งหลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้ า
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่นที่ 6
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 98/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) CP รุ่น 4/2548, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จากัด (มหาชน)
4. คุณประพันธ์ อัศวอารี
กรรมการอิสระ
กรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

59

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 3

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2541 - ปั จจุบนั
2531 - ปั จจุบนั
2528 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ประธานกรรมการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จากัด
บริษัท ซีพีแลนด์ จากัด
บริ ษัท น ้าตาลราชบุรี จากัด

2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

กรรมการลงทุน
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
RFC Propco Limited
BC Andaman Ltd.
BC Golf Resort Management Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

แต่งตังเมื
้ ่อ
30 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

- หลักสูตร Audit Certification Program (ACP)
รุ่นที่ 21/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2552 - 2556

2550 - 2556
2550 - 2556

5. นางคมคาย ธูสรานนท์
ประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมื
้ ่อ
26 เมษายน 2556
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- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 26/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 34 สถาบันพัฒนาข้ าราชการ

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

ทางอ้ อม
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 4

2556 - ปั จจุบนั
2551 - 2554

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หารสมาคม, กรรมการ
สมาคม, กรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กรรมการ
กรรมการ

Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.
Blue Canyon Property Corp., Ltd.
Blue Canyon Development Co., Ltd.
Canyon Capital Ltd.
Legacy Resources (Thailand) Ltd.
Murex Co., Ltd.
Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี
กรรมการอิสระ
รองเลขาธิการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิเวอร์ แซล ยูทีลติ ี ้ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาค
ตะวันออก จากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(ปรอ.) รุ่นที่ 17/2546 สถาบันป้องกัน
ราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง รุ่นที1่ /2554 สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง
6. นายชัย โสภณพนิช
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
แต่งตังเมื
้ ่อ 26 เมษายน 2556
และพ้ นจากการเป็ นกรรมการ
บริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 17 มีนาคม
2559 เป็ นต้ นไป
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- B.Sc., University of Colorado, USA
- Advance Management Program, the
Wharton School, 1984
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6)
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 16/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทางตรง
1.564%
ทางอ้ อม
0.299%

เป็ นพี่ชาย
ของ
นายเชิดชู
โสภณพนิช

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 5

2553 - ปั จจุบนั

2552 - ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการ
และประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการ

2540 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2534 - ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

2531 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

2511 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
International Insurance Society, Inc.
New York, USA
Asia Insurance (Philippines) Corp.
Asia Insurance (Cambodia) PCL.
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จากัด
(มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

7. รศ. ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
แต่งตังเมื
้ ่อ
30 เมษายน 2557
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8. นางรัชนี นพเมือง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
แต่งตังเมื
้ ่อ
29 เมษายน 2558
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรม
อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Industrial Eng. & Management,
A.I.T

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ประธานกรรมการ

2522 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ
Chair Professor of Innovation
Management
Executive Director General
AUN-QA Expert

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
รองผู้จดั การใหญ่ รับผิดชอบ
บริหารงานทัว่ ไป และสายทรัพยากร
บุคคล
รองผู้จดั การใหญ่ ผู้จดั การสาย
ทรัพยากรบุคคล
ที่ปรึกษา
กรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

2555 - ปั จจุบนั
- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี (การเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2/2549
- หลักสูตร Advanced Management Program
รุ่น 185 Harvard Business School

ทางตรง
ไม่มี

-

ทางอ้ อม
ไม่มี

2553 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

2557 - 2558
2557 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 6

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2529 - ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

ทางอ้ อม
ไม่มี

ตาแหน่ ง

บริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์เคเบิ ้ล จากัด
(มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด
(มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TPA (Thai-Japan)
ASEAN University Network (AUN)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
สมาคมอาคารชุดไทย
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2554 - ปั จจุบนั
2553 - 2557

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรีนสปอต จากัด
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จากัด
บริษัท เอ็น แอล เรสซิด้นท์ จากัด

เป็ นหลานสาว
ของ
นายชัย
โสภณพนิช
และนายเชิดชู
โสภณพนิช

2546 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั

รองประธาน
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ ผู้จดั การสาย
ทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ ผอ.ลูกค้ าบุคคล
นครหลวง
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

-

2548 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2534 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2546 - 2554
2544 - 2553
9. นางสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
แต่งตังเมื
้ ่อ
29 เมษายน 2558

55

10. นางประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
แต่งตังเมื
้ ่อ
30 เมษายน 2557
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- ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Bernard College,
Columbia University, USA
- Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17
- ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์
- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ทางตรง
ไม่มี
ทางอ้ อม
0.014%

ทางตรง
2.113%
ทางอ้ อม
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 7

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี ้เรียลตี ้ จากัด
บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียลพาร์ ค จากัด
บริษัท ริเวอร์ ไซด์ การ์ เด้ น มารีน่า จากัด
บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ ้ง จากัด
บริษัท สุขมุ วิท ซิตี ้ จากัด
บริษัท เอเซียเสริมกิจ จากัด

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

11. นายยูอิชิ ฮอนด้ า
กรรมการ
แต่งตังเมื
้ ่อ
29 เมษายน2558
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12. นายทาเคชิ ฟูกดู ะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
แต่งตังเมื
้ ่อ 26 เมษายน 2556

46

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
Doshisha University ประเทศญี่ปนุ่

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

-

ทางอ้ อม
ไม่มี

- ปริญญาตรี B.A. in Economics,
Keio University

ทางตรง
ไม่มี

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

เม.ย.58 - ปั จจุบนั
มี.ค.58 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ)
Pte. Ltd.
International Business and Chief
Portfolio Manager, Nissay Asset
Management Corp., Tokyo

2552 - มี.ค.58

Deputy General Manager

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
Deputy General Manager, Tokyo, Nippon Life Insurance Company
International Planning &
Operations Department
Vice President
Nippon Life Insurance Company of
America, Atlanta, U.S.A.

ทางอ้ อม
ไม่มี
2555 - 2556

2551 - 2555

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 8

ตาแหน่ ง

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

13. นายคาซึฮิเดะ โทดะ
กรรมการ
แต่งตังเมื
้ ่อ
29 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

51

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ , Sophia University,
Japan

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2557- ปั จจุบนั
2554
มี.ค.58 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
Executive Officer for Asia Pacific
Member of Investment Committee
Director

2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2555 - 2557

Director
Director and Chairman
General Manager
General Manager, 1st Corporate
Finance Department
General Manager, International
Planning & Operations Department
General Manager, Credit &
Alternative Investment Department

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน
Nippon Life Insurance Company
PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)
Nippon Life Global Investors Singapore
Ltd. (Singapore)
Reliance Life Insurance Co., Ltd. (India)
NLI International Asia Ltd. (Singapore)
Nippon Life Insurance Company
Nippon Life Insurance Company

2552 - 2555

2550 - 2552
14. นางสาวพจณี คงคาลัย
กรรมการ
แต่งตังเมื
้ ่อ
26 เมษายน 2556
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- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 198/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ทางตรง
0.002%

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 9

2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

Nippon Life Insurance Company

Nippon Life Insurance Company

กรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ บริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้ า
บุคคลนครหลวง และรักษาการบริหาร
ความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้ า
บุคคลต่างจังหวัด

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่นที่ 19 (วตท.19)

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2553 - 2555

2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

ผู้อานวยการอาวุโส บริหาร
ความสัมพันธ์นครหลวง และการขาย
สายลูกค้ าบุคคลนครหลวง และ
รักษาการบริหารความสัมพันธ์และ
การขาย สายลูกค้ าบุคคลต่างจังหวัด
ผู้อานวยการ ผู้จดั การภาคนครหลวง
5 สายลูกค้ าบุคคลนครหลวง
กรรมการลงทุน
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่
ผู้อานวยการอาวุโส
ฝ่ ายการตลาดสถาบันการเงิน
กรรมการ
กรรมการ

2555 - ปั จจุบนั
2555 - มี.ค. 58
2554 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2551 - 2553
15. นายโชน โสภณพนิช
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการลงทุน
กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
แต่งตังเมื
้ ่อ
30 เมษายน 2557
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- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ Johns Hopkins University,
USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Upper Second
Class Honours, University College
London, England
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 142/2554 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทางตรง
0.002%
ทางอ้ อม
ไม่มี

เป็ นบุตรชาย
ของ
นายเชิดชู
โสภณพนิช
และ
หลานชาย
นายชัย
โสภณพณิช

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 10

2556 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
ส.ค. 53 - ธ.ค. 53
ก.ย. 51 - ส.ค. 53

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท เวลา ชะอา เรสซิเดนเซส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบัวหลวง
จากัด
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
Cambodia Life Insurance PCL.
สมาคมประกันชีวิตไทย
บริษัท ไอเดียส์ 1606 จากัด
บริษัท วัฒนเชิดชู จากัด
บริษัท ตรี เค จากัด
บริษัท เพลเชอร์ ออฟ ลิฟวิ่ง จากัด

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

16. นายเรื องศักดิ์
ปั ญญาบดีกลุ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
แต่งตังเมื
้ ่อ
1 กันยายน 2545
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- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วิจยั ดาเนินงาน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Certified Financial Planner (CFP), Financial
Planning Standard Board, USA
- หลักสูตรใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Marketing Strategies, Limra
International Inc.
- หลักสูตร Actuarial Courses 1991,
Singapore Actuarial Society and
Singapore Insurance Institute

17. นายเสนาะ
ธรรมพิพฒ
ั นกุล
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่อาวุโส
เลขานุการบริษัท
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
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- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
Western Michigan University USA
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุณวุฒิ Chartered Financial Analyst (CFA),
Association of Investment Management
and Research, USA

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
0.012%

-

ช่ วงเวลา

2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

ทางอ้ อม
ไม่มี

ทางตรง
0.016%

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

-

ทางอ้ อม
0.001%

2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2550 - 2555

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 11

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายการตลาด
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายการลงทุน
เลขานุการบริษัท
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่สายการลงทุน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

แต่งตังเมื
้ ่อ
1 กันยายน 2540

18. นางสาวจารุวรรณ
ลิ ้มคุณธรรมโม
ผู้อานวยการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
แต่งตังเมื
้ ่อ 1 มีนาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- คุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP),
Financial Planning Standard Board, USA
- Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 19/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 64/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่
4/2548
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 198/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท
- Fellow, Life Management Institute (FLMI),
Life Office Management Association, USA
36

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ทางตรง
ไม่มี

-

ทางอ้ อม
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 12

2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
เม.ย.45 - ก.พ.55

ผู้อานวยการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
กรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด(มหาชน)
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

19. นางสาวสุจินดา
เลิศเกียรติมงคล
ผู้อานวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แต่งตังเมื
้ ่อ
1 กรกฎาคม 2556

56

20. นางอรนุช สาราญฤทธิ์
ผู้อานวยการ สายประกันชีวิต
แต่งตังเมื
้ ่อ
7 พฤศจิกายน 2532

50

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- Fellow, Life Management Institute (FLMI),
Life Office Management Association, USA
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง รุ่นที่ 4/2557 สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา
Computer Information System
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2556 - ปั จจุบนั
2555 - 2556

ทางอ้ อม
ไม่มี

2552 - 2554
2549 - 2551

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Fellow, Life Management Institute (FLMI),
Life Office Management Association, USA
- Certificate of Course Underwriting Life and
Health Insurance, LOMA
- Associate, Customer Service, LOMA

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 13

2556 - ปั จจุบนั
2555 - 2556
2549 - 2554

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้อานวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการใหญ่ - Special
Project
IT Director

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ผู้อานวยการ สายประกันชีวิต
ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารงาน
กรมธรรม์
ผู้บริหารส่วนกรมธรรม์
ช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคาร์ ดิฟประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 14

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่ อย
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
1. นางกัลยา ม้ ามณี
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )
-66

2. นายประสิทธิ์ บุญเจริญ
กรรมการ

64

3. นางสาวจารุวรรณ
ลิ ้มคุณธรรมโม
กรรมการ

36

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนบ้ านวนท่าแครง

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- Fellow, Life Management Institute
(FLMI), Life Office Management
Association, USA
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 4/2557
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
0.50%
ของ
จานวนทุนจด
ทะเบียน
0.50%
ของ
จานวนทุน
จดทะเบียน
ทางตรง
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี
-

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2555 - ปั จจุบนั
2550 - 2554

- ประธานกรรมการ
- ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายบัญชีและการเงิน

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
- - บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โปรกเกอร์ จากัด
- - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

2555 - ปั จจุบนั
2554 - 2557

- กรรมการ
- ที่ปรึกษาผู้บริหารสายการตลาด

- บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โปรกเกอร์ จากัด
- บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ
ผู้อานวยการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด(มหาชน)

เม.ย.45 - ก.พ.55

เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 1

ตาแหน่ ง

บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
4. นายเรืองศักดิ์ ปั ญญาบดีกลุ
กรรมการ

5. นางอรนุช สาราญฤทธิ์
กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

52

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสถิตปิ ระยุกต์ (วิจยั ดาเนินงาน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Fellow, Life Management Institute
(FLMI),Life Office Management
Association, USA
- Certificate of Course
Underwriting Life and Health
Insurance, LOMA
- Associate,Customer Service,
LOMA

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบ-นั
-

- กรรมการ
- ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายการตลาด

-

- บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โปรกเกอร์ จากัด
- บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

2558 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2555 - 2556

- กรรมการ
- ผู้อานวยการ สายประกันชีวิต
- ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารงาน
กรมธรรม์
- ผู้บริหารส่วนกรมธรรม์
Bancassurance

- บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โปรกเกอร์ จากัด
- บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ไม่มี

2549 - 2554
ไม่มี

ตาแหน่ ง

ไม่มี

เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 2

- บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตวรจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (Compliance)
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ – นามสกุล

นายประธาน ขจิตวิวฒ
ั น์

อายุ

55 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

การฝึ กอบรม

Performance Dialogue
Knowledge Management (KM)
COSO ERM
CAS Program
Operational Audit
Financial Audit
Compliance Audit
Computer and Security Control System
Review and Evaluation the Audit Work,
Creative Problem Solving
Leadership
The 7 habits highly effective people

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 1

ประวัตกิ ารทางาน
ปี 2550 – ปั จจุบนั : ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ปี 2549 – 2550

: ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

ปี 2538 – 2549

: ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
บริษัท สามารถคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ปี 2536 – 2538

: ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นิธิภทั ร จากัด (มหาชน)

ปี 2527 – 2536

: ผู้สอบบัญชีภายใน ฝ่ ายตรวจสอบ (หัวหน้ าทีมตรวจ)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกากับการปฎิบัตงิ าน
ชื่อ-นามสกุล
อายุ

นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ฝัน้
42 ปี

การศึกษา

ปริญญาโทการเงินและการบัญชี จาก Hofstra University (ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
ปริญญาตรี การเงินและการค้ าระหว่างประเทศ จาก Florida Atlantic University
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

การฝึ กอบรม

Anti-Corruption : The Practical Guide
หลักในการปฏิบตั งิ านด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ าย สาหรับธุรกิจด้ านการประกันชีวิต
การบริ หารความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management)
กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันชีวิต
การจัดทารายงานความยัง่ ยืน
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่ อง Foreign Account Compliance Act (FATCA)
หลักการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance for Executives)

ประวัตกิ ารทางาน
2557 – ปั จจุบนั
: ผู้อานวยการ สานักกากับการปฏิบตั งิ าน
: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2555 – 2557
: ผู้ชว่ ยกรรมการบริ หาร
: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิชยั จากัด
2543 – 2555
: ผู้จดั การอาวุโส
: บริษัท ไพรซ์วอเทอร์ เฮาส์คเู ปอส์ จากัด

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 3

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 หน้ าที่ 1

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2558

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 1

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 2

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 3

