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สว่นที่ 1 หน้าที่ 1 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ด้วยเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ท่ีต้องการเห็นสงัคมไทยมีความสงบสุข  โดยให้ประชาชนมีหลกัประกัน
ทางการเงินท่ีมัน่คงและมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์ (อดีตนายกรัฐมนตรี)  พระยาศรีวิศาลวาจา  
คุณชิน โสภณพนิช และคหบดีผู้ มีเกียรติอีกหลายท่านได้ร่วมกันก่อตัง้บริษัทประกันชีวิตขึน้  โดยใช้ช่ือว่า 
"บริษัท กรุงสยามประกนัชีวิต จ ากดั" และได้เร่ิมด าเนินกิจการตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา 

ในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เน้นไปในด้านสวัสดิการสงเคราะห์ เป็นส่วนใหญ่ 
จนกระทัง่ถึงปี 2520 คณุชิน โสภณพนิช ประธานท่ีปรึกษาของบริษัทในขณะนัน้ ได้แนะน าให้บริษัทเร่ิมพฒันา
ด้านประกนัชีวิตอย่างจริงจงั โดยได้มอบหมายให้คณุวยั วรรธนะกลุ ผู้ซึง่มากไปด้วยประสบการณ์และคณุวฒุิ
เป็นท่ียอมรับทัง้ภายในและต่างประเทศมาวางโครงสร้าง และจดัองค์กรการบริหารโดยอาศยัค าแนะน าจาก 
Mr. K.V. Claridge , F.I.A. ผู้ เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันชีวิตของบริษัท  สวิสรีอินชัวรันส์ คอมปะนี    
แหง่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จ ากัด ได้ท าการเปล่ียนช่ือเป็น      
"บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั" บง่บอกถึงความเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และได้ให้การสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชน จ ากัด เพ่ือให้บริษัทมีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ ตรวจสอบได้  และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานและให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน  

ในปี 2552 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันท่ี 25 กันยายน 2552 
ด้วยทนุจดทะเบียน 1,220,000,000 บาท ราคาพาร์ 1 บาท  

ปัจจุบัน นอกจากการประกอบธุรกิจด้านการประกันชีวิตแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นในการสร้างความ
มั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตโดยการให้ค าแนะน าด้านการ
วางแผนทางการเงินอยา่งรอบด้านอีกด้วย 



 

สว่นที่ 1 หน้าที่ 2 

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ให้คนไทยเห็นประโยชน์การประกันชีวิต และท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและ
คณุคา่ชีวิต” 

ภารกิจ (Mission) 

 “ บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้น าในการสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม  ด้วย
การปกป้องคุณค่าชีวิต การให้ค าแนะน าด้านการวางแผนทางการเงินและบริการท่ีประทับใจ ผ่านตวัแทน
ประกนัชีวิต คูค้่า และพนกังานท่ีมีความจริงใจ และมีความรู้ระดบัแนวหน้าของประเทศ” 

ค่านิยมองค์กร (Value) 

ศรัทธา  ส่งมอบการประกันชีวิตด้วยความยินดี มุ่งมั่นสร้างเสริมให้ประชาชนเห็นประโยชน์และ
คณุคา่การท าประกนัชีวิต 

รับผิดชอบ   มุ่งมัน่ให้งานส าเร็จและเกิดผลสมัฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ท่ีได้รับมอบหมายภายในเวลาท่ี
ก าหนด ประพฤตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเคารพในสิทธิของผู้ อ่ืน  

จริงใจ  สร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าและผู้ มาติดต่อ ด้วยการบริการท่ีประทับใจเกินความ
คาดหมาย มีการส่ือสารและการให้ข้อมลูท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา 

พฒันาตน     มุ่งมัน่ด้วยเป้าหมายท่ีชดัเจน มีความคิดริเร่ิม แสวงหาความรู้ใหม่ๆ พัฒนาตนเองอย่าง
สม ่าเสมอและตอ่เน่ือง จนก้าวขึน้สูค่วามส าเร็จในอาชีพ 

ท างานเป็นทีม    ท างานเชิงรุกอย่างมีเป้าหมาย มีการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ มุ่งมัน่สู่จดุหมายท่ี
วางไว้ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค์ เป็นก าลงัใจและเป็นมิตรตอ่เพ่ือนร่วมงาน 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

รางวัลแห่งความภูมิใจ 

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวลับริษัทประกันภัยท่ีมีการบริหารงานดีเด่น 
ประจ าปี 2557 อนัดบั 3 จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
ซึ่งรางวัลนีม้อบเพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้ ประกอบการธุรกิจประกันภัย และผู้ ประกอบวิชาชีพในธุรกิจ
ประกนัภยั เพ่ือส่งเสริมบทบาทของอตุสาหกรรมประกนัภยัให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธา เป็นท่ียอมรับของประชาชน 
รวมทัง้แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพอนัมั่นคงของกรุงเทพประกันชีวิต ทัง้ด้านบริหารงาน และบุคลากร ในฐานะ
ผู้น าในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม รางวลันีเ้ป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ



 

สว่นที่ 1 หน้าที่ 3 

กรุงเทพประกันชีวิตท่ีท าให้บุคลากรทุกคนพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน     
ด้านตา่งๆ รวมทัง้พฒันาศกัยภาพของตนเองตอ่ไป เพ่ือความมัน่คงและมัง่คัง่ของประชาชนอยา่งแท้จริง   

 บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือ การรับรองมาตรฐานการจดัการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management systems (ISMS)) จากบ ริษั ท           
บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลท่ีมุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัให้กบัระบบสารสนเทศขององค์กร เน้นการจดัการข้อมลูท่ีส าคญั และใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงเพ่ือเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภยัให้กบัระบบสารสนเทศขององค์กรอยา่งแพร่หลาย เพ่ือให้ธุรกิจ
ด าเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง 

 บริษัทได้รับรางวลั “ศนูย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคดีเด่น” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 จากส านกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทัง้นี ้บริษัทได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการให้บริการท่ีเป็นเลิศ ตลอดจน
การรับเร่ืองและการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ โดยยึดหลักความซ่ือสัตย์สุจริต บนหลักความยุติธรรม 
ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเน้นด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหาร
บคุลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจบุนับริษัทมีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าในการให้บริการข้อมูล แก้ไขปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย ศูนย์บริการ
ข้อมลูทางโทรศพัท์ (Call Center) ศนูย์บริการลกูค้า (Customer Service Center : CSC) ส านกังานใหญ่ และ
สาขาท่ีมีอยูท่ัว่ประเทศ รวมถึงชอ่งทางออนไลน์ เชน่ เว็บไซต์ (Website) เฟสบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น 

 บริษัทได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นจากส านักงานประกันสังคม       
เพ่ือเชิดชูเกียรติ ด้วยเป็นสถานประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อการน าส่งเงินสมทบตามระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด เป็นสถานประกอบการท่ีมีสถานะยังด าเนินกิจการและไม่มีหนีค้้างช าระ มีการน าส่งเงิน
สมทบถกูต้องครบถ้วนมาโดยตลอด 

 บริษัทได้รับรางวัล  “Thailand’s Top Corporate Brands 2015” ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่บริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูคา่แบรนด์องค์กรสงูสดุ 19 องค์กร จาก 19 หมวดธุรกิจของอตุสาหกรรม
ในประเทศไทย รางวลันีม้อบให้เพ่ือสร้างความตระหนกัในคณุค่าของแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) ซึ่ง
เป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจสูค่วามยัง่ยืนในอนาคต โดยกรุงเทพประกนัชีวิตเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด โดยมีมูลค่าแบรนด์สูงสุดถึง 56,117 
ล้านบาท จากผลงานวิจยั “การประเมินคา่และจดัอนัดบัแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” ซึ่งเป็นงานวิจยัท่ีได้รับ
รางวลัผลงานวิจยัดีเดน่จากคณะกรรมการสภาวิจยัแหง่ชาต ิ(วช.) ประจ าปี 2557 

 

 



 

สว่นที่ 1 หน้าที่ 4 

 บริษัทได้รับรางวัล “ESG 100” 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยสถาบัน
ไทยพัฒน์  ส าหรับรางวัล ESG 100 นี ้เป็นรางวัลท่ียอมรับในทั่วโลก ถือเป็นมิติใหม่ของการขับเคล่ือนการ
ลงทุนท่ียัง่ยืนในประเทศไทย ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนส าหรับผู้ลงทุนท่ีพิจารณาเร่ืองความน่าเช่ือถือ
โปร่งใสเป็นพืน้ฐาน และให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทได้รับการประเมินในการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) 
ของบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ 4 Certified คือ แสดงให้เห็นถึงการน านโยบายไปปฏิบัติจริง โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก ากบัดแูลกระบวนการตรวจสอบ โดยสถาบนัไทยพฒัน์ 

 บริษัทได้รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2558 สาขาการประกัน” จัดโดยนิตยสาร 
Business+ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ซึ่งเป็นรางวลัอนัทรงเกียรติมอบให้กับองค์กรธุรกิจท่ีมีผลการ
ด าเนินงานยอดเย่ียมระดบัสูงของประเทศในกลุ่มธุรกิจประกัน ทัง้ด้านความสามารถในการแข่งขนั และการ
บริหารจดัการในมิตติา่งๆ  

 บริษัทได้รับการประเมินคณุภาพจดัการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น (Annual General Meeting, AGM) 
ประจ าปี 2558 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม ในระดับ “ดีเลิศ+สมควรเป็นตัวอย่าง” โดยสมาคมส่งเสริม        
ผู้ลงทนุไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 บริษัทได้รับการจดัอนัดบัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance 
rating, CG rating) ปี 2558 ในระดบั “4 ดาว” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการ
สนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้แข็งแกร่ง  

1. ด้านการส่ือสาร สร้างการรับรู้และความเช่ือม่ันในแบรนด์ 

ในปี 2558 บริษัทยงัคงยดึหลกัภารกิจในการเสริมสร้างจดุยืนของบริษัทท่ีโดดเดน่และแตกตา่ง
จากคู่แข่งขันในตลาด เพ่ือสร้างการเป็นผู้ น าในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับ
ประชาชน ดงันี ้

 การส่ือสารให้ประชาชนทราบถึงวิสัยทัศน์และภารกิจของกรุงเทพประกัน ชีวิต            
อย่างต่อเน่ืองด้วยแนวคิด “การสร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการวางแผนการเงิน
อย่างรอบด้าน สร้างหลักประกันควบคู่กับการสร้างฐานะ”  โดยการให้ความรู้เร่ือง “การ
สร้างความมัน่คงทางการเงินให้ตนเองและครอบครัว ด้วยการวางแผนทางการเงิน” เน้นให้
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ความรู้ผ่านงานอีเว้นท์ เช่น Money Expo และ ผ่านส่ือ Social network : Corporate 
Facebook Fan Page 

 แคมเปญส่ือสารครบวงจร ให้ทราบถึงแนวคิดของบริษัท คือ “ทกุความเปล่ียนแปลงของ
ช่วงชีวิตมีสิ่งท่ีดีเสมอ” ส่ือสารให้ประชาชนเห็นความส าคัญการวางแผนการเงินใน     
ทกุชว่งชีวิต  

1. โฆษณาทางส่ือสาธารณะทั่วประเทศ ด้วย Sustaining weight โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือ
สิ่งพิมพ์ ส่ือโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และส่ือออน์ไลน์   

2. การท าประชาสมัพนัธ์ตอ่ยอดจากแคมเปญ เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัถึงความจ าเป็น
ของการวางแผนการเงิน เชน่ การท า Branding Concept ลงใน Magazine 

3. การท า Branded Content VDO : หนังสัน้ 5 เร่ือง เพ่ือส่ือสารให้คนเข้าใจถึงการ
รับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้สามารถท าได้ ถ้าเราได้มีการวางแผนการเงิน 
วางแผนชีวิตท่ีดีไว้แล้ว 

 การให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน ผา่นกิจกรรม และการประชาสมัพนัธ์ 

1. ให้บริการ “วางแผนการเงิน” ต่อประชาชนฟรี ในงานอีเว้นท์ต่างๆ เป็นการสร้าง 
Brand Experience ได้แก่ งานวนัประกนัชีวิตแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 16 

2. การให้ความ รู้ด้านการเงินต่างๆ ผ่าน Social Network : Corporate Facebook    
Fan Page “Bangkoklife” เพ่ือให้ประชาชนในโลกออนไลน์สามารถรับรู้แนวคิดของ
บริษัทมากยิ่งขึน้ รวมถึงการอพัเดทข่าวสารกิจการด้าน CSR ผ่าน Facebook : BLA 
Happy Life หรือออน์ไลน์ 

2. ด้านระบบการด าเนินงานและการจัดการ 

บริษัทมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์งานบริการภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2008 อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้การบริการได้คณุภาพมาตรฐานถกูต้องสมบรูณ์และสะดวก
รวดเร็วทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกท่ีผ่านการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก International Certifications Ltd., Auckland New 
Zealand (ICL) ด้านการด าเนินงานกรมธรรม์สามัญสายประกันชีวิต ฝ่ายประกันกลุ่ม และ
ส านกังานสาขา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการกระจายสู่สาขาทัว่ทุกภูมิภาคแบบครบ
วงจร โดยในปี 2558 บริษัทได้ผา่นการรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ครบทัง้หมด 
75 สาขา  
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นอกจากนี ้บริษัทยงัมีหน่วยงานปฏิบตัิการนายหน้าหน่วยลงทุน ซึ่งสนบัสนนุการซือ้และขาย
หน่วยลงทุนให้กบัตวัแทนประกนัชีวิตของบริษัทเพ่ือเป็นท่ีปรึกษาและน าเสนอในการวางแผน
การเงินอยา่งครบวงจร 

3. ด้านช่องทางการขายตรง 

บริษัทได้พฒันาช่องทางการขายตรงผ่าน Telemarketing ตอ่เน่ืองจากปี 2556 ด้วยการขยาย
ผลผลิต Telemarketing โดยเพิ่มการ Cross Selling ผ่านฐานลูกค้าของ I-direct broker เพ่ือ
ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้มากยิ่งขึน้ ร่วมกับการออกแบบประกันเพ่ือการคุ้มครองสุขภาพ
และรายได้ เพ่ือขยายตลาดทัง้ในฐานลกูค้าเดมิและลกูค้าใหม่ 

4. ด้านการบริการ 

บริษัทได้ให้บริการ Service Center ท่ีส านกังานใหญ่ โดยให้บริการแบบครบวงจร (One Stop 
Service) ทัง้การให้บริการด้านการช าระเงินและงานบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ     
ผู้ เอาประกนัภยัและตวัแทนประกนัชีวิต 

นอกจากนี ้ในปี 2558 บริษัทได้เปิดศนูย์บริการ สาขาศนูย์ราชการ ให้บริการกับประชาชนใน
เขตแจ้งวฒันะ และพืน้ท่ีใกล้เคียง โดยเปิดสาขาในรูปแบบใหม่บนพืน้ท่ีเปิดกว้าง และสร้าง
ความมัน่ใจด้านการบริการแก่ประชาชนทกุกลุ่ม ทกุพืน้ท่ี ด้วยการบริการแบบครบวงจร พร้อม
ทีมตวัแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินมืออาชีพท่ีพร้อมให้ค าปรึกษาเร่ืองการวางแผน
การเงินรอบด้าน และน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ ท่ีต้องการวางแผนการเงิน หรือ
วางแผนภาษี โดยสาขาแห่งนีต้ัง้อยู่ ณ ชัน้ 1 โดมทิศใต้ อาคารบี ภายในศูนย์ราชการเฉลิม 
พระเกียรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐  

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตและการสร้างทีมที่ปรึกษาทางการเงนิ  

บริษัทมีตัวแทนประกันชีวิตท่ีได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ประจ าปี 
2558 ทัง้สิน้ 521 คน จากทัง้ธุรกิจ 2,946 คน เป็นอันดับท่ี 4 ของธุรกิจ และในปี 2558 มี       
ท่ีป รึกษาทางการเงิน ท่ีผ่านการอบรมจากสถาบันชัน้น าและได้ รับใบอนุญ าตจาก
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) จ านวน 933 คน ซึ่งการมุ่งมั่น
พัฒนาดงักล่าวเพ่ือสนับสนุนภารกิจของบริษัทในการท่ีจะเป็นผู้น าทางการเงินในการสร้าง
ความมัน่คงให้ประชาชนทกุกลุม่และให้ค าแนะน าด้านการวางแผนการเงินได้อยา่งครบวงจร 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ได้ลงทนุในบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั  
ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขัน 
และขยายความสามารถในการเสนอขายสินค้าและบริการให้มีความหลากหลาย ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และถือเป็นการสนบัสนนุให้ตวัแทนประกันชีวิตของบริษัทเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีครบ
วงจรมากขึน้  

บริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั มีทนุจดทะเบียน 4,000,000 บาท จ านวนหุ้น 400,000  
หุ้น มูลคา่ท่ีตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) ได้เพิ่มสดัส่วนการถือหุ้น
จากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 99 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 โดยได้ซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่ใช่บุคคล  
ท่ีเก่ียวข้องในราคาท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เม่ือวนัท่ี  8 สิงหาคม 2557  บริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ 
จ ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,000,000 บาท โดยออกหุ้ นใหม่ จ านวน 200,000 หุ้ น เสนอขายให้แก่        
ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนในราคาท่ีตราไว้หุ้ นละ 10 บาท และเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 บริษัท บีแอลเอ   
อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 20,000,000 บาท โดยออกหุ้ นใหม่จ านวน 
2,400,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนในราคาท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด  

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2,376,000 99.00 
2 นางกลัยา ม้ามณี 12,000 0.50 
3 นายประสิทธ์ิ บญุเจริญ 11,988 0.50 
4 นางสมใจ สทุธิศกัดิโ์สภากลุ 12 0.00 

 
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัท มิได้มีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจอ่ืนของผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

ภายใต้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต   
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 ปัจจุบนับริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจหลกั คือ การประกัน
ชีวิต การประกนัชีวิตเป็นวิธีการท่ีบคุคลกลุ่มหนึ่งร่วมกนัเฉล่ียภัยอนัเน่ืองจากการเสียชีวิต  การสญูเสียอวยัวะ 
ทพุพลภาพ และการสญูเสียรายได้ในยามชรา เม่ือบคุคลใดต้องประสบกบัภยัเหลา่นัน้ จะได้รับเงินตามเง่ือนไข
ข้อตกลงท่ีตกลงกนัไว้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภยั
หรือผู้ รับผลประโยชน์  

ในอดีตบริษัทเร่ิมประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยเน้นกรมธรรม์ประกันชีวิตสามัญประเภทคุ้มครอง
ตลอดชีวิต ปัจจุบันบริษัทได้ท าการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ โดยหลกัแล้วการท าประกนัชีวิตจะให้ผลประโยชน์กบัผู้ เอาประกนัภยัในสอง
รูปแบบหลัก คือ ผลประโยชน์ทางด้านความคุ้มครองชีวิต และผลประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์ ผู้ เอา
ประกันภยัได้รับประโยชน์ทางด้านความคุ้มครองชีวิต โดยบริษัทจะช าระเงินค่าความคุ้มครองชีวิตให้กับผู้ รับ
ประโยชน์หากผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิต ส าหรับประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์ ผู้ เอาประกันภัยจะได้รับเงิน
ผลประโยชน์ในระหวา่งระยะเวลาของสญัญาประกนัภยั  

2.1.1 ประเภทการประกันชีวิต  

 ปัจจบุนับริษัทมีแบบประกนัชีวิตท่ีสามารถเสนอให้กบัลกูค้ามากกวา่ 70 แบบ แบง่ตามประเภท
การประกนัชีวิตได้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1.1 ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance) 

เป็นการประกนัชีวิตรายบคุคลท่ีจ านวนเงินเอาประกนัภัยขึน้อยู่กบัความสามารถในการช าระ
เบีย้ของแตล่ะบคุคล ความคุ้มครองและระยะเวลาในการช าระเบีย้ประกนัภยัขึน้อยู่กบัแบบของการประกันชีวิต
แต่ละแบบ เช่น 5 ปี  10 ปี  15 ปี หรือจนผู้ท าประกันภัยมีอายคุรบตามเง่ือนไขท่ีสญัญาก าหนดไว้ โดยอาจมี
งวดการช าระเบีย้ประกันภัยภัยภัยเป็นรายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือนหรือรายเดือน การท าประกันชีวิต
ประเภทนีผู้้ เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์หลกัคือความคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ โดยประกนัชีวิต
สามญัแบบต่างๆ จะมีสดัส่วนผลประโยชน์ของความคุ้มครองและการออมทรัพย์ต่างกันออกไป ประกันชีวิต
สามญัมีลกัษณะแบบประกนัดงันี ้
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(1) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีก าหนดเง่ือนไข
การจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้ รับผลประโยชน์เม่ือผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือ 
จ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภัยในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันท่ี
กรมธรรม์ครบก าหนดสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดวันครบอายุสัญญาเม่ือผู้ เอา
ประกันภัยมีอายุครบ 90 หรือ 99 ปี และเป็นแบบประกันชีวิตสามัญท่ีเน้นผลประโยชน์
ด้านความคุ้มครองชีวิตและได้รับความนิยมมากประเภทหนึ่ง โดยวิธีในการช าระเบีย้
ประกันภัยอาจเป็นการช าระเบีย้ประกันภัยตลอดอายุของสัญญา หรืออาจจะลด
ระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภยัลง เพ่ือให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า เช่น ช าระ
เบีย้ประกนัภยั 15 ปี หรือ 20 ปี เป็นต้น   

(2) แบบช่ัวระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกนัชีวิตท่ีก าหนดเง่ือนไข
การจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้ รับประโยชน์ เม่ือผู้ ท าประกันภัยเสียชีวิตภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั่วไปมีระยะเวลาคุ้มครอง หรืออายุ
กรมธรรม์ 5 ปี ถึง 15 ปี แบบประกนัลกัษณะนีมี้จดุเดน่ท่ีอตัราเบีย้ประกนัภยัต ่า  

(3) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีก าหนด
เง่ือนไขการจา่ยเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผู้ รับประโยชน์ เม่ือผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิตภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดในกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้ เอาประกันภัย เม่ือ    
ผู้ เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีทางเลือกการช าระเบีย้
ประกันภัยหลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลา
ของกรมธรรม์ประกันภัย แบบประกันชีวิตนีจ้ึงเป็นแบบท่ีเน้นผลประโยชน์ด้านการ      
ออมทรัพย์ 

(4) แบบบ านาญ (Pension) การประกนัชีวิตแบบเงินได้ประจ า เหมาะส าหรับผู้ ท่ีคาดว่าจะ 
มีอายยืุนยาว เป็นการประกนัชีวิตเพ่ือคุ้มครองการสญูเสียทางเศรษฐกิจ  อนัเน่ืองมาจาก
การสูญเสียรายได้เม่ือมีอายมุากขึน้หรือเม่ือพ้นวยัท างาน บริษัทประกนัชีวิต จะจ่ายเงิน
จ านวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม ่าเสมอให้แก่ผู้ เอาประกันภัยทุกเดือนหรือทุกปี นบัแต่ผู้ เอา
ประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้น แล้วแต่เง่ือนไขใน
กรมธรรม์ประกันภัยท่ีก าหนดไว้ ส าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึน้อยู่กับความต้องการ
ของผู้ เอาประกนัภยัท่ีจะเลือกซือ้ 

(5) สัญญาเพิ่ มเติม (Rider) เป็นสัญญาท่ีบริษัทประกันชีวิตท าให้กับผู้ ท่ี มีกรมธรรม์
ประกนัภยักบับริษัท เพ่ือให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลกัท่ีผู้ เอาประกนัภยัได้
ท ากับบริษัทแล้ว บริษัทมีสัญญาเพิ่มเติมให้ผู้ เอาประกันภัยเลือก 2 ประเภทหลักๆ คือ 
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สัญญาเพิ่ ม เติมอุบัติ เหตุ (Personal Accident; PA) และสัญญาเพิ่ ม เติมสุขภาพ           
ซึง่สญัญาเพิ่มเตมิอบุตัเิหตใุห้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการสญูเสียอวยัวะเน่ืองจาก
อุบัติ เหตุ  และสัญญ าเพิ่ ม เติมสุขภาพ ให้ความคุ้ มครองเก่ียวกับการชดเชย                    
คา่รักษาพยาบาลท่ีเกิดขึน้ ไมว่า่จะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือจากอบุตัเิหต ุ 

2.1.1.2 การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) 

ประกนัชีวิตกลุม่เป็นการประกนัชีวิตท่ีกรมธรรม์หนึง่จะมีผู้ เอาประกนัภยัร่วมกนัตัง้แต ่    
5 คนขึน้ไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นสวัสดิการท่ีบริษัทห้างร้าน และองค์กรต่างๆ                 
ทัง้ภาครัฐบาล และเอกชนจดัให้กับลูกจ้างหรือสมาชิก โดยมีหลกัการพิจารณาความเส่ียงของบุคคลในกลุ่ม
ทัง้หมดด้วยอตัราเฉล่ีย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าท่ีการงาน หรือจ านวนเงินเอาประกันภัย โดยจะค านวณ
ออกมาเป็นอตัราเบีย้ประกนัภยัเพียงอตัราเดียว และจะใช้กบับคุคลทกุคนในกลุม่นัน้ และเน่ืองจากประกนัชีวิต
กลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยหลายๆ อย่างต ่าลง จึงเป็นผลดีและมีส่วนท าให้เบีย้ประกันภัยรวมโดย     
สว่นใหญ่ต ่ากวา่การประกนัชีวิตรายบคุคล โดยปกตกิรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุม่จะเป็นสญัญาปีตอ่ปี ซึ่งต้องเก็บ
เบีย้ประกันภัย ยกเว้นกรมธรรม์ท่ีออกแบบพิเศษซึ่งอาจช าระเบีย้ประกันภัยเพียงครัง้เดียวตลอดระยะเวลา
คุ้มครองก็ได้ 

2.1.1.3 แบบคุ้มครองสินเช่ือ    

หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีคุ้มครองการเสียชีวิต หรือ คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพล
ภาพถาวรสิน้เชิงภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั ด้วยจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีลดลงเป็นรายงวด   

สัดส่วนผลผลิตแยกตามปีที่ช าระเบีย้ประกันภัยและผลิตภัณฑ์ 

สัดส่วนผลผลิตรายใหม่ หรือเบีย้ประกันภัยรับปีแรก ของบริษัท ประจ าปี 2556 - 2558 แบ่งตาม
ประเภทการประกนัชีวิตได้ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทการประกันชีวติ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

สามญั -  ช าระเบีย้ครัง้เดียว 1,881.85 17.86 12,044.67 63.17 2,637.96 19.36 
สามญั 6,534.10 62.02 4,716.78 24.74 8,730.61 64.07 
      ตลอดชีพ 579.48 5.50 679.95 3.57 642.99 4.72 
      ชัว่ระยะเวลา 42.41 0.40 34.36 0.18 36.82 0.27 
      สะสมทรัพย์ 5,686.54 53.98 3,793.69 19.90 7,840.13 57.53 
     สญัญาเพิ่มเติม 225.67 2.14 208.78 1.09 210.67 1.55 
ประกนักลุม่ 2,118.74 20.11 2,307.07 12.10 2,258.62 16.57 
ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 10,534.69 100.00 19,068.52 100.00 13,627.20 100.00 

หมายเหต:ุ  เบีย้ประกนัภยัรับปีแรก หกัเบีย้ประกนัภยัสง่คืนให้กบัผู้ เอาประกนัที่ยกเลิกกรมธรรม์ 
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 ปี 2556 เบีย้ประกนัภยัรับปีแรกของบริษัททกุประเภท มีจ านวนทัง้สิน้ 10,534.69 ล้านบาท เติบโต
เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.16 ปี 2557 มีจ านวนทัง้สิน้ 19,068.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 81.01 และ      
ปี 2558 มีจ านวนทัง้สิน้  13,627.20  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.54 โดยผลผลิตในแต่ละประเภท
การประกนัชีวิต เป็นดงันี ้

ผลผลิตประเภทสามัญ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ปี 2556 มีเบีย้ประกันภัยรับปีแรก 
6,534.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 62.02 ของผลผลิตทุกประเภท และมีอัตราการเจริญเติบโต
เพิ่มขึน้ร้อยละ 41.18 ส าหรับปี 2557 มีเบีย้ประกันภัยรับปีแรก 4,716.78 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 
24.74 ของผลผลิตทกุประเภท ลดลงร้อยละ 27.81 และปี 2558 มีเบีย้ประกนัภัยรับปีแรก 8,730.61 ล้านบาท 
คดิเป็นอตัราสว่นร้อยละ 64.07 ของผลผลิตทกุประเภท เพิ่มขึน้ร้อยละ 85.10  

เบีย้ประกนัภยัรับปีแรกของแบบประกันชีวิตตลอดชีพในปี 2556 มีจ านวนทัง้สิน้ 579.48 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 12.34 ส าหรับปี 2557 มีจ านวนทัง้สิน้ 679.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 
17.34 และปี 2558 มีจ านวนทัง้สิน้ 642.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5.44 

ระหว่างผลผลิตของแบบประกันชีวิตต่างๆ ในประกนัชีวิตประเภทสามญันัน้ การประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์มีอตัราเติบโตสูงท่ีสุด และมีสดัส่วนสงูสดุ โดยในปี 2556 มีเบีย้ประกันภัยภัยภัยปีแรก 5,686.54 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.98 ของเบีย้ประกันภัยรับปีแรกรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 54.19 ส าหรับปี 2557 มีเบีย้
ประกันภัยปีแรก 3,793.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.90 ของเบีย้ประกันภัยรับปีแรกรวม ลดลงร้อยละ 
33.29 และปี 2558 มีเบีย้ประกันภัยปีแรกสูงถึง 7,840.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.53 ของเบีย้ประกันภัย
รับปีแรกรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 106.66 

ส าหรับสัญญาเพิ่มเติม ปี 2556 มีจ านวนเบีย้ประกันภัยรับปีแรก 225.67 ล้านบาท ลดลงจาก      
ปีก่อน ร้อยละ 15.71 ปี 2557 มีจ านวนเบีย้ประกันภัยรับปีแรก 208.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 
7.48 และปี 2558 มีจ านวนเบีย้ประกนัภยัรับปีแรก 210.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 0.91 

ประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2556 มีสดัส่วนในผลผลิตรวมทัง้สิน้ร้อยละ 20.11 ด้วยเบีย้ประกนัภยัรับปีแรก
รวม 2,118.74 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 23.63 ส าหรับปี 2557 มีสดัส่วนในผลผลิตรวมทัง้สิน้
ร้อยละ 12.10 ด้วยเบีย้ประกนัภัยรับปีแรกรวม 2,307.07 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 8.89 และ 
ปี 2558 มีสัดส่วนในผลผลิตรวมทัง้สิน้ร้อยละ 16.57 ด้วยเบีย้ประกันภัยรับปีแรกรวม 2,258.62 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.10 
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 สดัส่วนเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไป และเบีย้ประกันภัยรับรวมของบริษัท ประจ าปี 2556 - ปี 2558 
แบง่ตามประเภทการประกนัชีวิต ได้ดงันี ้

เบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปและเบีย้ประกันภัยรับรวม 

ประเภท 
การประกันชวีิต 

ปี 2556 ปี 2557 
เบีย้ประกันภยั 
รับปีต่อไป 

เบีย้ประกันภยั 
รวม 

เบีย้ประกันภยั 
รับปีต่อไป 

เบีย้ประกันภยั 
รวม 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

เบีย้ช าระครัง้เดียว-สามญั - - 1,881.85 4.82 - - 12,044.67 23.25 
สามญั 27,738.24 97.18 34,272.34 87.70 31,871.09 97.34 36,587.87 70.62 
      ตลอดชีพ 2,402.57 8.42 2,982.05 7.63 2,594.25 7.92 3,274.20 6.32 
     ชัว่ระยะเวลา 25.33 0.09 67.74 0.17 36.19 0.11 70.55 0.14 
     สะสมทรัพย์ 23,597.43 82.67 29,283.97 74.93 27,469.65 83.90 31,263.34 60.34 
     สญัญาเพิ่มเติม 1,712.92 6.00 1,938.58 4.96 1,771.00 5.41 1,979.78 3.82 
ประกนักลุม่ 806.25 2.82 2,924.99 7.48 870.52 2.66 3,177.59 6.13 
ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 28,544.50 100.00 39,079.19 100.00 32,741.61 100.00 51,810.13 100.00 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ  เบีย้ประกนัภยัรับปีตอ่ไปและเบีย้ประกนัภยัรับรวม หกัเบีย้ประกนัภยัสง่คืนให้กบัผู้ เอาประกนัภยัที่ยกเลิกกรมธรรม์ 

ประเภท 
การประกันชวีิต 

ปี 2558 
เบีย้ประกันภยั 
รับปีต่อไป 

เบีย้ประกันภยั 
รวม 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

เบีย้ช าระครัง้เดียว-สามญั - - 2,637.96 5.88 
สามญั 30,342.50 97.21 39,073.11 87.14 
     ตลอดชีพ 2,969.66 9.51 3,612.65 8.06 
     ชัว่ระยะเวลา 45.90 0.15 82.72 0.18 
     สะสมทรัพย์ 25,528.22 81.79 33,368.35 74.42 
     สญัญาเพิ่มเติม 1,798.72 5.76 2,009.39 4.48 
ประกนักลุม่ 870.52 2.79 3,129.14 6.98 
ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 31,213.02 100.00 44,840.22 100.00 
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ส าหรับเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปและเบีย้ประกันภัยรับรวมของบริษัทในปี 2556 บริษัทมีเบีย้
ประกนัภยัรับปีตอ่ไปทัง้สิน้ 28,544.50 ล้านบาท เตบิโตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.33 และเบีย้ประกนัภยัรับรวมทัง้สิน้ 
39,079.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.81 

ส าหรับในปี 2557 บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรับปีตอ่ไปทัง้สิน้ 32,741.61 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 14.70  และเบีย้ประกนัภยัรับรวมทัง้สิน้ 51,810.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 32.58 

ส าหรับในปี 2558 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปทัง้สิน้ 31,213.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
ร้อยละ 4.67 และเบีย้ประกนัภยัรับรวม ทัง้สิน้ 44,840.22 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.45 โดยสามารถพิจารณา
แยกตามประเภทการประกนัชีวิตได้ดงันี ้ 

ผลผลิตประเภทสามัญ ในปี 2556 มีเบีย้ประกันภัยปีต่อไปทัง้สิน้ 27,738.24 ล้านบาท เติบโต
เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 10.34 และมีอตัราความคงอยูข่องกรมธรรม์ (Persistency rate) สงูถึงร้อยละ 93 ซึ่ง
เป็นอตัราท่ีสงูกว่าอตัราความคงอยู่ของกรมธรรม์โดยรวมของอตุสาหกรรมท่ี ร้อยละ 88 ในปีเดียวกนั  ส าหรับ
ในปี 2557 มีเบีย้ปีตอ่ไปทัง้สิน้ 31,871.09 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 14.90 และมีอตัราคงอยู่
ของกรมธรรม์ร้อยละ 93 ซึ่งเป็นอตัราท่ีสงูกว่าอตัราความคงอยู่ของกรมธรรม์1 โดยรวมของอตุสาหกรรมท่ี ร้อย
ละ 87 ในปี 2558 มีเบีย้ปีต่อไปทัง้สิน้ 30,342.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.80 และมีอัตราคงอยู่
ของกรมธรรม์ ร้อยละ 83 ซึ่งเป็นอัตราท่ีต ่ากว่าอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์โดยรวมของอุตสาหกรรมท่ี    
ร้อยละ 84 ส าหรับเบีย้ประกนัภยัรับรวมในปี 2556 มีจ านวนทัง้สิน้ 34,272.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.13 
ในปี 2557 มีจ านวนทัง้สิ น้  36,587.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.76 และในปี 2558 มีจ านวนทัง้สิ น้ 
39,073.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.79  

ประกันชีวิตกลุ่ม ในปี 2556 มีเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไป 806.25 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 
9.97 และมีเบีย้รับรวม 2,924.99 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อน ร้อยละ 19.54 ส าหรับในปี 2557 มีเบี ย้
ประกนัภยัรับปีตอ่ไป 870.52 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.97 และมีเบีย้ประกนัภยัรับรวม 3,177.59 ล้าน
บาท ขยายตวัจากปีก่อน ร้อยละ 8.64 และส าหรับในปี 2558 มีเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไป 870.52 ล้านบาท 
คงท่ีจากปีก่อน และมีเบีย้ประกนัภยัรับรวม 3,129.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 1.52    

                                                           
1 อตัราความคงอยูข่องกรมธรรม์ (Persistency rate) ค านวณจากเบีย้ประกนัภยัภยัรับปีต่อของปีปัจจบุนัหารด้วยเบีย้รับรวมของปีก่อนหน้าหกัด้วย
เบีย้ประกนัภยัภยัรับครัง้เดียวของปีก่อนหน้า 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

2.2.1 นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทมีบทบาทในการเป็นผู้ ร่วมสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบัประชาชน ตามแนวคดิการให้บริการ
วางแผนการเงินรอบด้านอยา่งตอ่เน่ือง ด้วยผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินของบริษัทและพนัธมิตร ดงันี ้

 (1) กลยุทธ์การแข่งขัน 

 ด้านผลิตภัณฑ์ 

ให้บริการผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทย์การวางแผนการเงินและการปกป้องคณุคา่ชีวิตท่ีแตกตา่งจาก
ท่ีอ่ืนๆ  ทัง้การเสริมสร้างฐานะและการสร้างหลกัประกนั เหมาะสมกบัวิถีชีวิตและภาระความรับผิดชอบของแต่
ละคนในทกุช่วงชีวิต โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ในการสร้างหลกัประกนัและปกป้องคณุคา่ชีวิต เพ่ือให้เกิดความสขุ
จากความพร้อม สามารถเสริมสร้างฐานะโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยไม่คาดคิด  นอกจากนี ้ยงัมี
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการเกษียณ และผลิตภัณฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดูแลค่า
รักษาพยาบาลด้านสขุภาพ ท่ีครอบคลมุทกุกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวโน้มของการมีชีวิตท่ียืนยาวขึน้ ครอบครัวมี
ขนาดเล็กลง การใช้ชีวิตอิสระและพึง่พาตวัเองมากย่ิงขึน้ 

 ด้านบริการ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณลูกค้า คู่ค้า และช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีเพิ่มมากขึน้ ให้มี
ปริมาณและคณุภาพเพียงพอตอ่การให้บริการ โดย 

1. พัฒนาและเพิ่มจ านวนผู้ แนะน าการลงทุน โดยความร่วมมือจากพันธมิตร คือ บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทุนบวัหลวง จ ากัด และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากดั (มหาชน) ส่งเสริม ซึ่งมีการจดั
อบรมหลกัสตูรภายในองค์กร โดยวิทยากรของบริษัทและผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก เพ่ือให้ตวัแทนได้ รับความรู้
และสามารถสอบรับใบอนุญาต รวมถึงคุณวุฒิต่างๆ ได้แก่ ใบอนุญาตผู้ แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 
(Securities Investment Consultant)  เพ่ือขึน้ทะเบียนผู้ แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์จากส านักงาน
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ใบอนญุาตตวัแทนประกนัชีวิต ใบอนญุาตตวัแทนประกนั
วินาศภยั และคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT™ จากสมาคมนกัวางแผน
การเงินไทย โดยปัจจบุนับริษัทมีทีมงานท่ีได้รับใบอนุญาตผู้แนะน าการลงทุนด้านหลกัทรัพย์แล้วเกือบ 1,000 
คน 

2. ส่งเสริมตวัแทนประกันชีวิตให้เป็นมืออาชีพในด้านการท างานและบริการลกูค้า โดยได้รับ
การยอมรับในมาตรฐานระดบัประเทศและระหว่างประเทศ ในคณุวฒุิตา่งๆ คือ TNQA, IQA และ MDRT  

3. พัฒนาทีมงานของคู่ค้าเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการอธิบายผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ
กฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชานได้ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจก่อนซือ้ผลิตภณัฑ์ 

 ด้านความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์    
เพ่ือการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มลูกค้าของธนาคาร ด้วยแผนประกันสุขภาพท่ีให้
ความคุ้ มครองค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ ป่วยใน ( IPD) ผู้ ป่วยนอก (OPD) และการชดเชยรายได้รายวัน     
เจาะตลาดกลุ่มวยัท างาน ด้วยเบีย้ประกันภัยท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ต้องตรวจสุขภาพ น าเสนอผ่าน
สาขาและส านกัธุรกิจของธนาคารกรุงเทพท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศกว่า 1,200 แห่ง ทัง้ในกลุ่มลกูค้าเงินฝากและกลุ่ม
สินเช่ือ 

ส าหรับความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากัด และบริษัท 
กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เน้นการคดัสรรและน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยตอบโจทย์ด้านการวางแผน
การเงินท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินในปัจจบุนั ทัง้กองทนุรวม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
กองทนุสว่นบคุคล และแผนประกนัวินาศภยั เพ่ือตอบโจทย์ด้านการสร้างฐานะและการปกป้องทรัพย์สิน 

 นอกจากนี ้บริษัทยังได้ขยายพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการร่วมมือกับบริษัท
รับประกนัภยัตอ่ทัง้ในและตา่งประเทศท่ีมีประสบการณ์สงู เพื่อการพฒันานวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ใหมส่ าหรับ
ลกูค้าเฉพาะกลุม่ด้วย 

 ด้านช่องทางการขายใหม่ 

ในปี 2558 บริษัทได้ขยายช่องทาง Media Direct ร่วมกับบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด 
(มหาชน) ออกผลิตภัณฑ์สูงวยัเบิกได้ ซึ่งให้ความคุ้มครองคา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกในช่วงกลางปี ส าหรับ
สินค้าผู้สงูวยัในปลายไตรมาส 3 ท่ีผ่านมา วงการธุรกิจประกนัชีวิตมีการชะลอการขายผลิตภณัฑ์ของผู้สงูอาย ุ
เพ่ือรอข้อสรุปท่ีชดัเจนเก่ียวกับระเบียบการขายจากส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั  
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 ด้านการส่ือสารการตลาดและกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

บริษัทมีการส่ือสารการตลาดอย่างครบวงจร เพ่ือเสริมสร้างจุดยืนเชิงกลยุทธ์ผ่านวิสยัทัศน์
และพันธกิจของบริษัท ในการเป็นผู้น าด้านการวางแผนการเงิน สร้างการรับรู้และจดจ าในบริษัท เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่และคุ้นเคยกบับริษัทผ่านกิจกรรมและส่ือต่างๆ การใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเพิ่มจ านวนตวัแทน
และทีมท่ีปรึกษาการเงิน รวมถึงการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) เพ่ือสร้างความสุข ความน่าเช่ือถือและ
ไว้วางใจในบริษัทและตวัแทน 

บริษัทยงัให้ความส าคญักบักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า สนบัสนนุการให้ความรู้เร่ือง
การวางแผนการเงิน การมอบความสุขให้ลูกค้าผ่านกิจกรรม BLA Happy Life Club ซึ่งเป็นการมอบสิทธิ
ประโยชน์ให้กบัลกูค้าและครอบครัวเน่ืองในโอกาสพิเศษตา่ง ๆ  

(2) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

โครงสร้างเบีย้ประกันภัยรับ จ าแนกตามช่องทางจ าหน่าย ปี 2556 

ชอ่งทางการจ าหนา่ย 
*เบีย้ปีแรก เบีย้รับปีตอ่ไป เบีย้รวม 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

ตวัแทน 1,986.34 18.86 11,248.55 39.41 13,234.89 33.87 
ธนาคาร 8,269.63 78.50 16,416.72 57.51 24,686.34 63.17 
อ่ืน ๆ    278.72   2.65     879.23 3.08 1,157.95 2.96 
ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 10,534.69 100.00 28,544.50 100.00 39,079.19 100.00 

 
โครงสร้างเบีย้ประกันภัยรับ จ าแนกตามช่องทางจ าหน่าย ปี 2557 

ชอ่งทางการจ าหนา่ย 
*เบีย้ปีแรก เบีย้รับปีตอ่ไป เบีย้รวม 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

ตวัแทน 2,081.43 10.92 11,786.63 36.00 13,868.06 26.77 
ธนาคาร 16,665.49 87.40 20,008.77 61.11 36,674.26 70.79 
อ่ืน ๆ 321.60 1.69 946.20 2.89 1,267.80 2.45 
ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 19,068.52 100.00 32,741.61 100.00 51,810.13 100.00 
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โครงสร้างเบีย้ประกันภัยรับ จ าแนกตามช่องทางจ าหน่าย ปี 2558 

ชอ่งทางการจ าหนา่ย 
*เบีย้ปีแรก เบีย้รับปีตอ่ไป เบีย้รวม 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

ตวัแทน 2,487.95 18.26 11,803.16 37.81 14,291.10 31.87 
ธนาคาร 10,808.63 79.32 18,455.53 59.13 29,264.16 65.26 
อ่ืน ๆ 330.63 2.43 954.33 3.06 1,284.96 2.87 
ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 13,627.20 100.00 31,213.02 100.00 44,840.22 100.00 

   
หมายเหต ุ: *เบีย้ประกนัภยัรับปีแรกรวมเบีย้ประกนัภยัแบบช าระครัง้เดยีว    

เบีย้ประกันภัยรับรวมของบริษัทแยกตามช่องทางจ าหน่ายในปี 2558 ประกอบด้วยช่องทาง
จ าหน่ายหลัก 3 ช่องทาง ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีเบีย้ประกันภัยรับรวมจากช่องทางธนาคารเป็น
ช่องทางหลักท่ีร้อยละ 65.26 รองลงมาคือ ช่องทางตวัแทนอยู่ท่ีร้อยละ 31.87 และช่องทางอ่ืนๆ อยู่ท่ีร้อยละ 
2.87 โดยบริษัทมีนโยบายด้านชอ่งทางจ าหนา่ยท่ีส าคญั ดงันี ้

 ด้านช่องทางจ าหน่ายผ่านตัวแทน 

  ภาพรวมธุรกิจ : เบีย้ประกันภัยรับรวม และเบีย้ประกันภัยรับปีแรกรวมเบีย้ประกันภัยแบบ
ช าระครัง้เดียวจากชอ่งทางจ าหนา่ยผา่นตวัแทน  ปี 2558 

บริษัท 
เบีย้รับรวม 

เบีย้ปีแรก 
รวมเบีย้ช าระครัง้เดียว 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สว่นแบง่
ตลาด 

%+/- 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
สว่นแบง่
ตลาด 

%+/- 

1. เอไอเอ 110,058 40.06 4.27 20,709 34.14 2.30 
2. ไทยประกนัชีวิต 56,323 20.50 5.87 12,188 20.09 13.14 
3. เมืองไทยประกนัชีวิต 21,750 7.92 11.72 7,859 12.96 20.25 
4. กรุงไทย-แอกซา่ประกนัชีวิต 21,054 7.66 15.25 5,572 9.19 11.59 
5. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต 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.ไทยสมทุรประกนัชีวิต 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 
      
 หมายเหต ุ: ข้อมลูจากสมาคมประกนัชีวติไทย เรียงอนัดบัตามเบีย้รับรวม 
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ในปี 2558 บริษัทยงัคงรักษาเบีย้ประกันภัยรับรวมได้ในอนัดบัท่ี 6 โดยมีอตัราเติบโตต ่ากว่า
ธุรกิจเล็กน้อย สาเหตจุากอตัราการเติบโตของเบีย้ประกนัภยัรับปีต่อท่ีเพิ่มสูงขึน้เพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจาก
การปรับเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์ระยะสัน้ในปี 2557 ท่ีผ่านมา ส าหรับเบีย้ประกันภัยรับปีแรกมีอตัราเติบโตท่ีดี
ถึงร้อยละ 19.53 สูงกว่าอุตสาหกรรมท่ีเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 8.28 จากการขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์บ านาญ 
ผลิตภณัฑ์เพ่ือการคุ้มครองสขุภาพและโรคร้ายแรง ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีก าไรดี โอกาสทางการตลาดจากอตัรา
ความเจ็บป่วยของประชากรท่ีเพิ่มขึน้ และความต้องการแบง่เบาภาระด้านการรักษาพยาบาลท่ีเพิ่มสงูขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ือง รวมถึงการเข้าสูส่งัคมผู้สงูวยั ทัง้นี ้ผลิตภณัฑ์ระยะสัน้จะวางขายเป็นชว่งเพ่ือการรักษาฐานตลาดและ
คูค้่าเท่านัน้ โดยกลยุทธ์หลกัของบริษัทยงัคงเป็นการให้บริการและผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์การวางแผนการเงิน
และการปกป้องคณุคา่ชีวิตท่ีแตกตา่งจากท่ีอ่ืนๆ ทัง้การเสริมสร้างฐานะและการสร้างหลกัประกนั ท่ีเหมาะสม
กบัวิถีชีวิตและภาระความรับผิดชอบของแตล่ะคน  

ในด้านของทีมงาน บริษัทได้เพิ่มการลงทุนเพ่ือพัฒนาและเพิ่มจ านวนผู้ แนะน าการลงทุน 
รองรับการให้บริการวางแผนการเงินของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการเพิ่มมากขึน้ สามารถสอบรับใบอนุญาต
รวมถึงคุณวุฒิต่างๆ ได้แก่ ใบอนุญาตตวัแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย โดยเฉพาะ
ใบอนญุาตผู้แนะน าการลงทุนด้านหลกัทรัพย์ (Securities Investment Consultant) เพ่ือขึน้ทะเบียนผู้แนะน า
การลงทนุด้านหลกัทรัพย์จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้บริษัท
ยงัสนบัสนนุการได้รับคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP® และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT™  จากสมาคมนกั
วางแผนการเงินไทย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวางแผนการเงินสว่นบคุคลได้ในทกุด้านด้วย 

ปัจจุบันบริษัทมีทีมผู้ แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ท่ีได้รับใบอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกือบ 1,000 คน 

 ด้านช่องทางจ าหน่ายผ่านธนาคาร 

  ภาพรวมธุรกิจ : เบีย้ประกันภัยรับรวม และเบีย้ประกันภัยรับปีแรกรวมเบีย้ประกันภัยแบบ
ช าระครัง้เดียวจากชอ่งทางจ าหนา่ยผา่นธนาคาร ปี 2558 

บริษัท 

 
เบีย้รับรวม 

เบีย้ปีแรกรวม 
เบีย้ช าระครัง้เดียว 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สว่นแบง่
ตลาด 

%+/- 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
สว่นแบง่
ตลาด 

%+/- 

1. เมืองไทยประกนัชีวิต 62,555 27.37 18.19 28,823 29.60 4.08 
2. ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต 46,768 20.46 11.43 16,634 17.08 -1.65 
3. กรุงไทย-แอกซา่ประกนัชีวิต 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 

 
เบีย้รับรวม 

เบีย้ปีแรกรวม 
เบีย้ช าระครัง้เดียว 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สว่นแบง่
ตลาด 

%+/- 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
สว่นแบง่
ตลาด 

%+/- 

5. พรูเดน็เชียลประกนัชีวิต 14,650 6.41 -3.14 7,556 7.76 -6.34 
6. ไทยประกนัชีวิต 11,378 4.98 24.59 5,244 5.38 33.37 
7.เอฟ ดบับลิว ดี ประกนัชีวิต 11,037 4.83 34.97 4,864 4.99 44.53 
ธุรกิจ 228,550 100.00 8.39 97,390 100.00 -2.89 
      

 หมายเหต ุ: ข้อมลูจากสมาคมประกนัชีวติไทย เรียงอนัดบัตามเบีย้รับรวม 

ในปี 2558 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับรวมอยู่ในอันดับท่ี 4 ลดลง 1 อันดับจากปีก่อนหน้า     
จากการปรับ Product Mix เน้นเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์ระยะยาวท่ีมีก าไร และลดการขายผลิตภัณฑ์สะสม
ทรัพย์ช าระเบีย้ประกันภัยแบบครัง้เดียวลงจ านวนมาก  ส่งผลให้เบีย้ประกันภัยรับปีแรกรวมเบีย้ประกันภัย
แบบช าระครัง้เดียวมีอตัราเติบโตลดลงจากปี 2557 และต ่ากว่าธุรกิจมาก ส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทคุ้มครอง
สินเช่ือมีเบีย้ประกันภัยรับอยู่ในอันดับท่ี 7 เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา โดยมีอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 4.52 
เน่ืองจากลกูค้าสามารถซือ้ประกนัชีวิตแบบคุ้มครองสินเช่ือเพ่ือประชาชน (MRTA) ท่ีเป็นราคามาตรฐานตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ก าหนด ซึ่งมีอตัราถกูกวา่เบีย้
ประกนัภัยแบบคุ้มครองสินเช่ือทัว่ไป ทัง้นี ้บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการ เพ่ือให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) อนมุตัิการขาย MRTA ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ลกูค้า และเป็นการเพิ่มยอดเบีย้ประกนัภยัของแบบคุ้มครองสินเช่ือของบริษัทให้มากยิ่งขึน้ 

ส าหรับกลยทุธ์หลกัยงัคงเป็นการประสานความร่วมมือในระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิการ
กบัธนาคารกรุงเทพ ในเร่ืองของแผนการตลาด การพฒันาผลิตภณัฑ์ การเสริมสร้างความรู้ด้านการประกนัชีวิต
และทกัษะการขายใหม่ๆ ให้กับบคุลากรของธนาคารเพ่ือสามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน
ตามรายละเอียดกรมธรรม์ท่ีน าเสนอต่อลูกค้า และถูกต้องตามหลักเกณฑ์นายหน้าประกันชีวิตท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ รวมถึงสนับสนุนการให้บริการลูกค้าและประสานงานภายในสาขาธนาคาร โดยการเพิ่มทีม
เจ้าหน้าท่ีพฒันาการตลาดเข้าดแูลอ านวยความสะดวกในทกุสาขาธนาคารทัว่ประเทศด้วย   

 ด้านช่องทางจ าหน่ายอ่ืน ๆ 

บริษัทมีนโยบายในการขยายตลาดผ่านช่องทางขายตรง (Direct Marketing) มากขึน้ 
โดยเฉพาะการขายตรงผ่านส่ือและ Online เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ส่ือของกลุ่มเป้าหมายใน
ปัจจบุนั ทัง้ Media และ Internet  
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(3) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

  บริษัทด าเนินธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ การประกนัชีวิตประเภทสามญัและประกนัชีวิตกลุม่  โดยมี
ลกัษณะของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ดงันี ้

 ประกันชีวิตประเภทสามัญ  

  เป็นประกนัชีวิตรายบคุคลส าหรับผู้ มีรายได้และผู้ ท่ีต้องการออมเงินทัว่ไป เช่น ผลิตภณัฑ์เพ่ือ
การคุ้มครอง และผลิตภณัฑ์สะสมทรัพย์ แก่ลูกค้าท่ีต้องการสร้างหลกัประกันเพ่ือความมัน่คงให้กับชีวิตและ
ธุรกิจ โดยจดัจ าหนา่ยผา่นทัง้ชอ่งทางจ าหนา่ยผา่นตวัแทน ชอ่งทางจ าหนา่ยผา่นธนาคาร และชอ่งทางขายตรง 

 ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม   

  เป็นประกันชีวิตรายกลุ่มบุคคลส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ โดย
บริษัทให้ความส าคญักบัการขยายตลาดในกลุ่มลกูค้าท่ีสามารถสร้างผลก าไร มีความเส่ียงตอ่ภาระคา่สินไหม
ต ่า ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้เพิ่มการให้บริการรับบริหารจดัการค่ารักษาพยาบาลให้กับองค์กรท่ีต้องการบริหาร 
คา่รักษาพยาบาลพนกังานของตนเองด้วย 

  ด้านการขยายตลาดส าหรับกลุ่มลูกค้าสินเช่ือ บริษัทได้มีการขยายตลาดความคุ้มครองภาระ
หนีส้ินดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง เช่น สินเช่ือบ้าน สินเช่ือธุรกิจและบัตรเครดิต เป็นต้น โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถสร้างผลก าไร และสร้างความมัน่คงให้กบับริษัทได้ในระยะยาว 
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2.2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขัน 

(1) ภาพรวมธุรกิจ 

ภาพรวมธุรกิจ : เบีย้ประกนัภยัรับรวม และเบีย้ประกนัภยัรับปีแรก รวมเบีย้ประกนัภยัแบบช าระ
ครัง้เดียว ปี 2558 

บริษัท 
เบีย้ประกนัภยัรับรวม 

เบีย้ประกนัภยัรับปีแรก 
รวมเบีย้ประกนัภยัแบบช าระครัง้เดียว 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สว่นแบง่
ตลาด 

%+/- 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
สว่นแบง่
ตลาด 

%+/- 

1. เอไอเอ 119,553 22.24 4.15 26,172 15.27 -0.06 
2. เมืองไทยประกนัชีวิต 87,880 16.35 16.81 37,938 22.13 7.55 
3. ไทยประกนัชีวิต 68,376 12.72 8.43 17,618 10.28 17.95 
4. กรุงไทย-แอกซา่ประกนัชีวิต 54,743 10.18 12.00 18,420 10.75 -5.42 
5. ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต 52,972 9.86 8.95 17,508 10.21 -4.48 
6. กรุงเทพประกันชีวิต 44,840 8.34 -13.45 13,627 7.95 -28.54 
7. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต 28,852 5.37 7.02 6,353 3.71 5.05 
ธุรกิจ 537,509 100.00 6.68 171,420 100.00 0.44 
      

 หมายเหต ุ: ข้อมลูจากสมาคมประกนัชีวติไทย เรียงอนัดบัตามเบีย้ประกนัภยัรับรวม 

ภาพรวมธุรกิจมีอัตราเติบโตเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2557 ท่ีร้อยละ 6.68 โดยการเติบโตหลัก      
มาจากเบีย้ประกันภัยรับปีต่อท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.88 ในขณะท่ีเบีย้ประกนัภยัรับปีแรก รวมเบีย้ประกนัภัยแบบ
ช าระครัง้เดียวทรงตวั ส าหรับบริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับรวมลดลงมาอยู่ในอนัดบัท่ี 6 จากปีก่อนหน้าท่ีอยู่ใน
อันดับท่ี 4 จากการปรับ Product Mix เน้นขายผลิตภัณฑ์ระยะยาว และลดการขายผลิตภัณฑ์ช าระเบีย้
ประกนัภยัแบบครัง้เดียวลงจ านวนมากกวา่ร้อยละ 67.64 เพ่ือสร้างก าไรให้มากขึน้  

ชอ่งทางตวัแทนเป็นชอ่งเดียวท่ีมีการขยายธุรกิจใหม่เพิ่มขึน้ โดยมีอตัราเติบโตของเบีย้ประกนัภยั
รับปีแรกรวมเบีย้ประกนัภยัแบบช าระครัง้เดียวท่ีร้อยละ 8.28 จากภาวะการแขง่ขนัทางด้านผลิตภณัฑ์ท่ีชดัเจน
เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย และการให้บริการท่ีตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึน้โดยเฉพาะบริการด้านการวางแผน
การเงิน ท่ีหลายบริษัทก าลังให้ความสนใจพัฒนาทีมขายให้มีความรู้ความสามารถ และได้รับใบอนุญาต        
ผู้แนะน าการลงทนุกนัอยา่งตอ่เน่ือง ส าหรับช่องทางธนาคารยงัคงเป็นชอ่งทางหลกัในการสร้างธุรกิจใหม่ แตมี่
การขยายตวัลดลง เน่ืองจากผลกระทบการขายผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ระยะสัน้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักลดลง 
ตามสถานการณ์การตลาดและภาวะการลงทนุ  
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ธุรกิจมีการเติบโตหลกัจากการต่ออายุกรมธรรม์เดิมท่ีมีอยู่ ในขณะท่ีการขยายตวัของธุรกิจใหม่
ทรงตวัตามภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจและการลงทนุของประเทศ ท่ีส่งผลต่อรายได้ การใช้จ่าย และการ
ออมของประชาชนท่ีต้องรัดกมุมากขึน้ รวมถึงกฎเกณฑ์และนโยบายจากภาครัฐ ทัง้ทางด้านประกนัชีวิตแบบ
คุ้มครองสินเช่ือเพ่ือประชาชน ประกนัชีวิตเพ่ือผู้สงูวยั สง่ผลกระทบตอ่การขยายธุรกิจในปีท่ีผา่นมา ทัง้นี ้ธุรกิจ
ยงัมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มได้ดีจากการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็ว ทัง้การขายผ่านอินเตอร์เน็ตและส่ือ Media ตา่ง ๆ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ ท่ีใช้ส่ือในการหา
ค้นหาข้อมลูและการบริโภคสินค้า 

(2)  ภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ 

ธุรกิจมีการแขง่ขนัสงู โดยกลยทุธ์หลกัเน้นการรักษาฐานตลาดด้วยกิจกรรมการตลาดส าหรับกลุ่ม
ลกูค้าแตล่ะระดบั รวมถึงบริการหลงัการขายท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการช าระเบีย้ การบริการด้านสินไหม 
และการบริการเก่ียวกับกรมธรรม์ในด้านต่างๆ เสริมด้วยการสร้างภาพลกัษณ์ทัง้การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
และกิจกรรมเพื่อสงัคม เพ่ือให้เป็นแบรนด์ในใจของลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง 

ในด้านการขยายตลาด กลยุทธ์หลักของธุรกิจ คือ การสร้างโอกาสขยายฐานลูกค้าในอนาคต 
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเฉพาะกลุ่ม ตรงกับความต้องการในปัจจุบัน เช่น สินค้าด้านสุขภาพและโรค
ร้ายแรง เป็นต้น นอกจากนี ้การพฒันาช่องทางการขายเดิมและการเพิ่มช่องทางการขายใหม่ เป็นอีกกลยทุธ์ท่ี
ส าคญัท่ีธุรกิจประกนัชีวิต ใช้สร้างฐานลกูค้าใหมใ่นอนาคตด้วย 

(3)  แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2559 

จากประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 ท่ีมีแนวโน้มเร่ิมฟื้นตวั และผลการด าเนินงานของธุรกิจ
ประกันชีวิตในปี 2558 คาดการณ์ได้ว่าธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 2559 
เน่ืองจากการถือครองกรมธรรม์ของคนไทยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ธุรกิจประกนัชีวิตจึงมีโอกาส
อย่างมากในการขยายตวัในต่างจังหวัด รวมถึงการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีจะส่งผลให้
ธุรกิจประกนัชีวิตสามารถขยายตวัออกไปได้อีก นอกจากนีย้งัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเอือ้ตอ่การเติบโตของธุรกิจประกนั
ชีวิตดงันี ้

1. การทบทวนโครงสร้างภาษี การลดหย่อนภาษีจะช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นให้ประชาชนเห็นข้อดี
ของการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต และเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้ประชาชนตดัสินใจซื อ้ประกนัชีวิต
มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรมธรรม์แบบบ านาญ นอกจากนี ้ภาครัฐเร่ิมพิจารณาในเร่ืองของ
การท าให้คนไทยเห็นความส าคัญของการท าประกันสุขภาพ รวมถึงการท าประกันชีวิต 
เน่ืองจากประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็ม รูปแบบ ภาครัฐเล็งเห็น
ความส าคญัในประเด็นดงักล่าวเพ่ือให้การประกนัสุขภาพและประกนัชีวิตมีส่วนช่วยแบ่งเบา
คา่ใช้จา่ยด้านสขุภาพท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต 
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2. การเปล่ียนแปลงไลฟ์สไตล์ของคน (Urbanization) ท่ีเปล่ียนจากสงัคมชนบทเป็นสงัคมเมือง 
รายได้ต่อหัวของคนในประเทศสูงขึน้ จึงท าให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ น้ พฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสงัคมเปล่ียนไป คนต่างจงัหวดัมีการจับจ่ายใช้สอยใกล้เคียงคนเมือง ทัง้นี ้
โอกาสท่ีจะท าให้คนตา่งจงัหวดัหนัมาเห็นความส าคญัของประกนัชีวิตก็มีมากขึน้ ท าให้ธุรกิจ
ประกนัชีวิตมีโอกาสท่ีจะท าตลาดในตา่งจงัหวดัได้มากยิ่งขึน้  

3. การมีสดัส่วนประชากรผู้สงูอายเุพิ่มสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง ท าให้คนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั
การวางแผนชีวิตหลงัเกษียณมากขึน้ 

4. คา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลมีอตัราเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ในขณะท่ีสวสัดกิารจากภาครัฐ
มีรองรับไม่เพียงพอ ประชาชนจึงหนัมาให้ความสนใจในการสร้างสวสัดิการคา่รักษาพยาบาล
ด้วยตนเอง 

5. การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเร่ิมได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะ
การวางแผนเกษียณอายแุละการวางแผนภาษี 

6. ช่องทางธนาคารเป็นโอกาสในขยายธุรกิจท่ีดี  เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีมีศกัยภาพสูง มีฐาน
ลกูค้าขนาดใหญ่และมีสาขาให้บริการทัว่ประเทศ ได้รับความเช่ือถือจากประชาชนโดยเฉพาะ
ตลาดเมือง สง่ผลให้ขนาดและอตัราเตบิโตผา่นชอ่งทางธนาคารมีอย่างตอ่เน่ือง 

7. ตลาดเมืองยังมีความต้องการสินค้าสะสมทรัพย์ระยะสัน้ และระยะกลางสูง ส าหรับการ
แขง่ขนัด้านสินค้าใหมจ่ะเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุม่มากยิ่งขึน้  

8. การเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าท่ีเหมาะกับ Life Style ในปัจจุบนั ทัง้บริการ
ก่อนและหลงัการขาย เชน่ การขยายศนูย์บริการลกูค้าในศนูย์การค้าตา่งๆ และกิจกรรมลกูค้า
สมัพนัธ์ เป็นกลยทุธ์ท่ีใช้เพ่ือการรักษาฐานลกูค้า และขยายลกูค้าใหมใ่นอนาคต 

9. การใช้ส่ือ Social Media ต่างๆ ในปัจจุบัน ท าให้สามารถส่ือสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้
รวดเร็ว กว้างขวางมากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะกลุม่วยัรุ่นถึงวยัท างานซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายหลกั 

10. มีการใช้ เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการขาย ตัง้แต่การเก็บข้อมูลลูกค้าและผู้ มุ่ งหวัง               
การพิจารณารับประกนั การแจ้งผลอนมุตั ิการให้บริการด้านสินไหม และกิจกรรมลกูค้าตา่งๆ  
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จากปัจจยัตา่งๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้น สง่ผลตอ่แนวโน้มธุรกิจประกนัชีวิตดงันี ้ 

1. ผลิตภัณฑ์: มีแนวโน้มออกแบบประกันชีวิตท่ีเน้นการออมระยะยาว หรือออมเพ่ือเกษียณอาย ุ         
ท่ีมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลกูค้าในกลุ่มช่วงอาย ุ30 ขึน้ไป รวมถึงมีแนวโน้มออกแบบ
แบบประกนัชีวิตท่ีเหมาะสมส าหรับกลุม่ลกูค้าใน AEC เพ่ือขยายฐานลกูค้าในอนาคต นอกจากนี ้
แบบประกนัชีวิตท่ีเน้นการออมระยะสัน้แตใ่ห้ผลตอบแทนสงูก็เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ และเป็น
ท่ีต้องการของตลาด เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า 

2. ช่องทาง: ช่องทางตัวแทนจะถูกพัฒนาไปเป็นตัวแทนท่ีมีความสามารถทางเทคโนโลยี  โดย
สามารถตอบสนองต่อลูกค้าในยุคดิจิตอลท่ีมักจะเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตทุกท่ี ทุกเวลา ท าให้
สามารถให้บริการลกูค้าท่ีต้องการความสะดวกรวดเร็วในการท าธุรกรรม และติดตอ่ส่ือสารในยุค
นี ้นอกจากนีต้วัแทนจะสามารถให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านการวางแผนทางการเงินใน
อนาคตให้แก่ลูกค้าได้ ในขณะท่ีช่องทางธนาคารจะเน้นความส าคญักับการให้รายละเอียดแก่
ลกูค้าและบริการหลงัการขายมากขึน้ เพ่ือให้ลกูค้ามีความเข้าใจเง่ือนไขตา่งๆ ในแบบประกนัชีวิต
เป็นอยา่งดี และลดจ านวนข้อร้องเรียน  

3. การบริการ: การบริการจะเร่ิมปรับรูปแบบเป็นการบริการจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
มากยิ่งขึน้ ลกูค้าสามารถท าธุรกรรมทกุอย่างให้เสร็จสิน้ได้ในจดุบริการเดียว รวมถึงเทคโนโลยีท่ี
เข้ามามีบทบาทส าคัญ  ท าให้มีการพัฒนา Application ต่างๆ ใน Smart phone หรือ Tablet    
ซึง่สามารถให้บริการลกูค้าได้อยา่งสะดวกรวดเร็วและแสนสบายเพียงแคล่กูค้าใช้ปลายนิว้สมัผสั 

4. การบริหาร: บริษัทประกันชีวิตจะเตรียมความพร้อมส าหรับสังคมดิจิตอลและ สังคมผู้สูงอายุ   
อีกในไม่ก่ีปีข้างหน้า บริษัทจะรู้เท่าทันความต้องการของลูกค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการเพ่ือให้เหมาะสมกบัรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า นอกจากนีห้ลายๆ บริษัทยงัจะให้ความ 
ส าคัญกับ CSR เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน อันจะเป็นรากฐานให้ตวับริษัทมั่นคงและเติมโต
อยา่งยัง่ยืนเชน่กนั 

5. ระเบียบข้อบังคับ: ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ 
พร้อมกับรองรับการขยายตวัของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งสมาคมประกันประกันชีวิตไทยก าหนด
นโยบายไว้ว่า จะเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันทุกช่องทาง ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิตให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยตัง้เป้าจะมีผู้ ถือกรมธรรม์เป็น 40% ของ
ประชากรทัง้ประเทศ ขณะเดียวกันก็ร่วมกับคปภ.ในการก าหนดแนวทางปฏิบตัิรวมทัง้ปรับปรุง
กฎเกณฑ์บางอยา่งท่ีเป็นอปุสรรค 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 

(1) แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 

แหล่งท่ีมาส าคญัของเงินทุนของบริษัทประกอบด้วย ส่วนของผู้ ถือหุ้น เบีย้ประกนัภัยรับสุทธิ และ
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 22,263.66 ล้านบาท เพิ่มอตัราร้อยละ 
14.38 จากปี 2555 แหล่งท่ีมาส าคญัของเงินทนุของบริษัทได้จากเบีย้ประกนัภยัภยัภยัรับสทุธิ 38,795.18 ล้าน
บาท และรายได้จากการลงทุนสุทธิจ านวน 7,055.87 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 
23.7 
 ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นทัง้สิน้ 25,579.23 ล้านบาท เพิ่มอัตราร้อยละ 14.89      
จากปี 2556 แหล่งท่ีมาส าคญัของเงินทุนของบริษัทได้จากเบีย้ประกันภัยรับสุทธิ 51,172.06 ล้านบาท และ 
รายได้จากการลงทนุสทุธิจ านวน 8,811.63 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.88 

 ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นทัง้สิน้ 26,998.32 ล้านบาท เพิ่มอัตราร้อยละ 5.55 จาก    
ปี 2557 แหล่งท่ีมาส าคญัของเงินทนุของบริษัทได้จากเบีย้ประกนัภัยรับสทุธิ 44,174.99 ล้านบาท และรายได้
จากการลงทนุสทุธิจ านวน 10,171.05 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.43 

(2) แหลง่ท่ีใช้ไปของเงินทนุ 

บริษัทจะจดัส่วนหนึ่งของเงินทุนจากเบีย้ประกันภัยรับสุทธิไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของบริษัท และส่วนหนึง่ส าหรับเป็นเงินส ารองประกนัชีวิตเพ่ือใช้จา่ยคา่สินไหมทดแทน  ผลประโยชน์จ่ายตาม
กรมธรรม์หากครบก าหนดช าระผลตอบแทน หรือผู้ รับประโยชน์หากผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต 

 แหล่งใช้ไปของเงินทนุของบริษัทท่ีส าคญัในปี 2556 ประกอบด้วย ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ 
คา่สินไหมทดแทน และคา่ใช้จ่ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน จ านวนรวม 10,851.23 ล้านบาท คา่จ้างและ
บ าเหน็จให้กบันายหน้า  2,705.21 ล้านบาท และเงินส ารองประกนัชีวิตเพิ่มจากปีก่อน ทัง้สิน้ 25,357.21 ล้าน
บาท  

 ณ สิน้ปี 2557 แหล่งใช้ไปของเงินทุนของบริษัท ประกอบด้วย ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์     
คา่สินไหมทดแทน และคา่ใช้จ่ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน จ านวนรวม 12,384.40 ล้านบาท คา่จ้างและ
บ าเหน็จให้กบันายหน้า 2,805.34 ล้านบาท และเงินส ารองประกนัชีวิตเพิ่มจากปีก่อน ทัง้สิน้ 40,818.25 ล้าน
บาท  
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 ณ สิน้ปี 2558 แหล่งใช้ไปของเงินทุนของบริษัท ประกอบด้วยผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์      
คา่สินไหมทดแทน และคา่ใช้จ่ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน จ านวนรวม 15,390.19 ล้านบาท คา่จ้างและ
บ าเหน็จให้กบันายหน้า 2,849.85 ล้านบาท และเงินส ารองประกนัชีวิตเพิ่มจากปีก่อน ทัง้สิน้ 29,873.54 ล้าน
บาท 

2.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

  - ไมมี่ - 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 
ธุรกิจประกนัชีวิตถือเป็นสถาบนัการเงินภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ

สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ซึง่ได้ก าหนดให้บริษัทประกนัชีวิตต้องด ารงเงินกองทนุตามระดบั
ความเส่ียง  (Risk Based Capital: RBC) โดยให้ มีอัตราส่วนความเพี ยงพอของเงินกองทุน  (Capital 
Adequacy Ratio: CAR) ไม่น้อยกว่า 140% ท าให้ระบบการบริหารจดัการความเส่ียงมีความส าคญัเป็นอย่าง
มาก ซึ่งบริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัตอ่การมีระบบการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลกัการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) เพ่ือลดผลกระทบจากความ
ผันผวนของปัจจัยเส่ียงท่ีมีต่อการด าเนินธุรกิจและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท  ทัง้นี ้ความเส่ียงท่ีมี
นยัส าคญัของบริษัท มีดงันี ้

1. ความเส่ียงจากแนวโน้มการลดลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งถือเป็นปัจจยัภายนอก แตก็่สง่ผลกระทบตอ่
บริษัทในหลายด้าน ดงันี ้

ผลกระทบต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ท่ีมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกบัทิศทาง
แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ เน่ืองจากกฎเกณฑ์ภาครัฐก าหนดให้บริษัทประเมินมลูคา่สินทรัพย์และหนีส้ิน
ท่ีอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ โดยใช้อตัราคิดลดเป็นอตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีไม่มีดอกเบีย้ 
(zero coupon yield) ซึ่งมีแนวโน้มท่ีลดลงจะท าให้มูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึน้  แต่น้อยกว่ามูลค่าหนีส้ินท่ี
เพิ่มขึน้ ส่งผลให้เงินกองทนุของบริษัทลดลง เพ่ือเป็นการลดผลกระทบดงักล่าว บริษัทได้บริหารจดัการให้
อายุเฉล่ียของสินทรัพย์และหนีส้ินใกล้เคียงกันมากขึน้ ซึ่งในปัจจุบนัมีส่วนต่างของอายุเฉล่ีย (Duration 
Gap) ประมาณ 1 ปี เทา่นัน้ 

ผลกระทบต่อความผันผวนของงบการเงิน ท่ีมีแนวโน้มผนัผวนเช่นเดียวกบัทิศทางของอตัราดอกเบีย้ 
เน่ืองจากกฎเกณฑ์ภาครัฐในปัจจุบนัก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการทดสอบความเพียงพอของหนีส้ิน 
(Liability Adequacy Test: LAT) โดยเปรียบเทียบมูลค่าหนีส้ินในงบการเงินกับมูลค่าหนีส้ินท่ีค านวณ
ด้วยอตัราคิดลดเช่นเดียวกบักฎเกณฑ์ RBC ท าให้เม่ืออตัราดอกเบีย้ลดลง บริษัทจ าเป็นต้องตัง้เงินส ารอง
ส่วนเพิ่ม (Contingency Reserve) ก าไรในงบการเงินก็จะลดลงเป็นการชัว่คราว และถ้าอัตราดอกเบีย้
เพิ่มขึน้ บริษัทก็สามารถคืนเงินส ารองส่วนเพิ่มท่ีเคยตัง้ไว้ ก าไรในงบการเงินก็จะเพิ่มขึน้มากกว่าปกต ิ   
จึงเกิดเป็นความผนัผวนของงบการเงิน เพ่ือเป็นการลดผลกระทบดงักล่าว บริษัทได้ก าหนดเป็นนโยบาย
ทางบญัชีให้มีการตัง้เงินส ารองส่วนเพิ่มถาวร (Margin) ไว้อีก 4% ของมูลค่าหนีส้ินในงบการเงิน ซึ่งจะ
ช่วยลดความผันผวนของงบการเงินได้ส่วนหนึ่ง ทัง้นี  ้ภาคอุตสาหกรรมได้ท าการศึกษากฎเกณฑ์การ
ทดสอบ LAT ในปัจจุบนัและเตรียมท่ีจะน าเสนอ คปภ. พิจารณาปรับกฎเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งเช่ือว่ากฎเกณฑ์ใหม่จะช่วยลดผลกระทบตอ่ความผนัผวนของงบการเงินได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ใช้งบการเงิน 
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ผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนใหม่ ท่ีการลงทุนในตลาดตราสารหนีมี้แนวโน้มอตัรา
ผลตอบแทนท่ีลดลง บริษัทจึงได้วางแผนจดัสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ในสินทรัพย์เส่ียงเพิ่มมาก
ขึน้ เพ่ือเพิ่มอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน แต่อยู่ภายใต้การควบคมุความเส่ียงการลงทุนท่ีเหมาะสม
และไมส่ง่ผลกระทบตอ่อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุตามกฎเกณฑ์ RBC มากจนเกินไป 

2. ความเส่ียงจากความผันผวนของตลาดทุน ซึง่ถือเป็นปัจจยัภายนอกท่ีสง่ผลกระทบตอ่อตัราสว่นความ
เพียงพอของเงินกองทนุ (CAR) ท่ีมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกบัแนวโน้มการลดลงของราคาหลกัทรัพย์ของ
หุ้นและกองทนุหุ้น บริษัทจงึได้จ ากดัสดัส่วนการลงทนุในหุ้นและกองทนุหุ้นให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และ
พิจารณาการลงทนุในหุ้นผา่นการวิเคราะห์หุ้นท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานและแนวโน้มการเตมิโตท่ีดีเป็นส าคญั 

3. ความเส่ียงจากการขายผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ระยะสัน้ ซึ่งมีคณุลกัษณะท่ีส าคญัคือสามารถขายได้
เบีย้ประกันภยัรับปีแรก (First Year Premium: FYP) จ านวนมาก เพราะเป็นท่ีต้องการของตลาด ส่งผลดี
ตอ่การเพิ่มส่วนแบง่การตลาด แตผ่ลิตภณัฑ์ประเภทนีมี้ภาระเงินส ารองท่ีสงู ส่งผลให้มีก าไรต ่า บริษัทจึง
ต้องจัดสัดส่วนผลิตภัณฑ์ (Products Mix) ท่ีจะท าตลาดอย่างเหมาะสม เพ่ือรักษาไว้ทัง้ส่วนแบ่ง
การตลาดและความสามารถในการท าก าไร 

4. ความเส่ียงด้านช่ือเสียง ท่ีเกิดขึน้ได้ทัง้ต่อบริษัทและภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งในปี 2558 มี
ประเด็นเร่ืองการขายแบบประกันภัยสูงวยัท่ีเนือ้หาการโฆษณาของบางบริษัทได้สร้างความเข้าใจท่ีไม่
ถกูต้อง ครบถ้วนให้กบัลกูค้า จนเกิดเป็นกระแสสงัคมในวงกว้าง เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียง บริษัทได้
เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการออกส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ให้ถกูต้องครบถ้วนตามท่ี
กฎหมายก าหนด รวมถึงการพิจารณารูปแบบการน าเสนอข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนท าความเข้าใจ
สาระส าคญัได้ดียิ่งขึน้ 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ตารางแสดงสินทรัพย์ของบริษัทท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสาขา (ไม่รวมส านกังานใหญ่) จ านวน 75 สาขา โดยเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัท จ านวน  26 แห่ง อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 แห่ง มีชัน้พืน้ท่ีแบ่งให้เช่า 1 แห่ง และสาขาท่ีบริษัทเช่า
จ านวน 51 สาขา 

  บริษัทมีทรัพย์สินประเภท ท่ีดนิ อาคารชดุ ท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และอปุกรณ์ ดงันี ้

- ส าน กังานใหญ ่ของบริษ ัท  ตั ง้อยู ่เลข ที ่ 23/115-121 รอยลัซ ิตี อ้ เวน ิว  ถนนพระราม  9            
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งบริษัทท าสญัญาเช่าระยะยาวกับผู้ ให้เช่า สิน้สุด ณ 
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

- ท่ีดิน อาคารชุด ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์สุทธิอ่ืนๆ ณ สิน้ปี 2558 มีจ านวน 546.99 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1.1 ท่ีดนิเปลา่ อาคารชดุ และท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง * 

ประเภททรัพย์สนิ 

มูลค่า 
ทางบัญชี  
ณ สิน้ปี 
2558 

(ล้านบาท) 

 
พืน้ที่ 
(ตร.วา) 

ราคา
ประเมิน 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ
ผูกพัน 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

อาคารชดุ จ านวน 1 ห้องชดุ  
(สาขาเอกมยั) 
ที่ตัง้ เขต.พระโขนง  
จ. กรุงเทพมหานคร 
 

14.35 327.08 77.15 บริษัทเป็น
เจ้าของ 

-ไมม่ี- ที่ตัง้ส านกังาน 

ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง  
และอาคารระหวา่งก่อสร้าง   
-   ที่ดิน 
-   สิง่ปลกูสร้าง  

 
 

250.23 
103.32 

 
 

4,186.30 
- 

 
 

326.25 
159.10 

 
 
บริษัทเป็น
เจ้าของ 
 

 
 

-ไมม่ี- 
-ไมม่ี- 

 
 
ที่ตัง้ส านกังาน 
ที่ตัง้ส านกังาน 

รวม 367.90 4,513.38 562.50    
 

หมายเหต:ุ ราคาท่ีดนิและอาคารประเมินตามกฎการประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริม 
 การประกอบธุรกิจประกนัภยั ปี 2557  

   *  สว่นท่ีเป็นของบริษัท  
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4.1.2 เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และเคร่ืองใช้ส านกังานของบริษัท* 

ประเภททรัพย์สนิ 
มูลค่าทางบญัชี  
ณ สิน้ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์์ ภาระผูกพัน 

ยานพาหนะ 11.45 บริษัทเป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 
เคร่ืองใช้ส านกังาน  77.08 บริษัทเป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 24.61 บริษัทเป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 
คา่ปรับปรุงทรัพย์สนิท่ีเช่า 65.95 บริษัทเป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 

รวม 179.09   
 

 หมายเหต:ุ *  สว่นท่ีเป็นของบริษัท 

สัญญาเช่าที่ดนิและอาคาร  

1. ส านักงานใหญ่อาคารฝ่ังตะวันตก 

คู่สัญญา   ผู้ เชา่ : บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
    ผู้ให้เชา่ : บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จ ากดั 

วัตถุประสงค์   เพ่ือเชา่อาคารส าหรับใช้เป็นส านกังาน เลขท่ี 23/115-121  
อาคารฝ่ังตะวนัตก รอยลัซิตีอ้เวนิว  ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

เนือ้ที่ประมาณ   11,766.24 ตารางเมตร 

ระยะเวลา   25 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 29 ธนัวาคม 2538 –  30 พฤศจิกายน  2563 

อัตราค่าเช่า   อตัราคา่เชา่จา่ยลว่งหน้า จ านวนรวม  294,156,000 บาท  
โดยแบง่จา่ย 2 งวด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

    1.  จ านวน 174,000,000 บาท ช าระเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2538 
    2.  จ านวน 120,156,000 บาท ช าระเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2539 

    นอกจากนี ้บริษัทยงัต้องช าระคา่เชา่รายเดือนในอตัรา 5 บาทตอ่ตารางเมตร  
โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 24 มกราคม 2539  โดยผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับคา่เช่ารายเดือน
ขึน้ร้อยละ 10 ตัง้แต ่1 มกราคม 2541 และสามารถปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 10  
ทกุๆ 5 ปี  ตัง้แต่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป โดยปัจจุบนับริษัทข าระค่าเช่า
รายเดือนในอตัรา 7.32 บาท ตอ่ตารางเมตร 
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2. ส านักงานใหญ่ชัน้ 6 และชัน้ 7 อาคารฝ่ังทศิตะวันออก 

คู่สัญญา ผู้ เชา่ : บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้ให้เชา่  : บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จ ากดั 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเช่าอาคารส าหรับใช้เป็นส านกังาน เลขท่ี 23/122-123  ชัน้ 6 และชัน้ 7 
อาคารฝ่ังทิศตะวันออก รอยัลซิตีอ้เวนิว ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

เนือ้ที่ประมาณ 3,173.00 ตารางเมตร 

ระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2557 –  31 กรกฎาคม 2560 

อัตราค่าเช่า อตัราค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เดือนละ 500,000.00 บาท โดยเร่ิมช าระในวนัท่ี                        
1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป 

นอกจากนี ้บริษัทยงัต้องช าระค่าบริการส าหรับอาคารส่วนกลางเดือนละ 
1,038,905.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าบริการส าหรับภายใน
โครงการเดือนละ  111,055.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยช าระ
พร้อมกนักบัคา่เชา่ 

การบอกเลิกสัญญาเช่า กรณีผู้ เช่าหรือผู้ให้เชา่ผิดสญัญาเชา่ คูก่รณีจะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่
อีกฝ่าย ถ้าหากผ่าน 30 วนั แล้วคู่กรณียังไม่แก้ไขสามารถยกเลิกสัญญา
เชา่ได้ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  ผู้ให้เชา่เป็นผู้จดัให้มีประกนัวินาศภยัในสว่นของตวัอาคาร โดยผู้ให้เชา่เป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย 

 
3. อาคารบางส่วนของอาคาร Block D ส าหรับใช้เป็นห้องเก็บกรมธรรม์ 

คู่สัญญา ผู้ เชา่ : บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้ให้เชา่ : บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จ ากดั 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเช่าอาคารบางส่วนของอาคาร Block D ส าหรับใช้เป็นห้องเก็บ
กรมธรรม์ เลขท่ี 21/106-107 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรามเก้า เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพประกนัชีวิต 10310 

เนือ้ที่ประมาณ 727.12 ตารางเมตร 

ระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 -  31 ตลุาคม 2561 
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อัตราค่าเช่า อัตราค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เดือนละ 34,400.00 บาท โดยเร่ิมช าระในวันท่ี                          
1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 

นอกจากนี ้บริษัทยงัต้องช าระค่าบริการส าหรับอาคารส่วนกลางเดือนละ 
51,600.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าบริการส าหรับภายใน
โครงการเดือนละ 21,039.20 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยช าระพร้อม
กนักบัคา่เชา่ 

การบอกเลิกสัญญาเช่า กรณีผู้ เช่าหรือผู้ให้เชา่ผิดสญัญาเชา่ คูก่รณีจะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่
อีกฝ่าย ถ้าหากผ่าน 30 วนั แล้วคู่กรณียงัไม่แก้ไข สามารถยกเลิกสญัญา
เชา่ได้ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  ผู้ให้เช่าเป็นผู้จดัให้มีประกนัวินาศภยัในส่วนของตวัอาคาร โดยผู้ให้เช่าเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย 

 
4. อาคารส าหรับใช้เป็นห้อง Club S 

คู่สัญญา ผู้ เชา่ : บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้ให้เชา่ : บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จ ากดั 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเช่าอาคารส าหรับใช้เป็นห้อง Club S  เลขท่ี 23/129  รอยัลซิตีอ้เวนิว  
ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

เนือ้ที่ประมาณ 428 ตารางเมตร 

ระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม  2556 - 30 มิถนุายน  2559 

อัตราค่าเช่า อัตราค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เดือนละ 87,000.00 บาท โดยเร่ิมช าระในวันท่ี                          
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 

นอกจากนี ้บริษัทยงัต้องช าระค่าบริการส าหรับอาคารส่วนกลางเดือนละ 
131,280.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าบริการส าหรับภายใน
โครงการเดือนละ  12,840.00 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยช าระพร้อม
กนักบัคา่เชา่ 

การบอกเลิกสัญญาเช่า กรณีผู้ เช่าหรือผู้ให้เชา่ผิดสญัญาเชา่ คูก่รณีจะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่
อีกฝ่าย ถ้าหากผ่าน 30 วนั แล้วคู่กรณียงัไม่แก้ไข สามารถยกเลิกสญัญา
เชา่ได้ 
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เงื่อนไขอ่ืนๆ  ผู้ให้เช่าเป็นผู้จดัให้มีประกนัวินาศภยัในส่วนของตวัอาคาร โดยผู้ให้เช่าเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย 

 
สัญญาประกันภัยที่ส าคัญ 

1. เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง ห้องกรมธรรม์ของส านักงานใหญ่ และส่ิงปลูกสร้างตัวอาคาร 

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 715-01551-10959 

คู่สัญญา บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทการประกันภัย ประกนัความเส่ียงภยัทรัพย์สิน (Accidental Damage Property 
Insurance Policy) 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกัน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง ห้องกรมธรรม์ของส านกังานใหญ่ และสิ่งปลูก
สร้างตวัอาคาร (ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแตง่ของ
อาคารสาขาอีก 75 สาขา 

ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2559 

วงเงนิประกันภัย 985,930,000.00 บาท 

เบีย้ประกันภัย                       847,330.86 บาท 

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ยกเว้นอาคารเช่า ซึ่งผู้ รับ
ผลประโยชน์ในอาคาร คือ ผู้ให้เชา่ 

 
2. เงนิ ตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคาร 

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ เงินส านกังานใหญ่ 715-01559-68  เงินสาขา 715-01559-70 

คู่สัญญา บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทการประกันภัย การประกนัภยัส าหรับเงิน ตอ่ความเส่ียงบางชนิดเช่น ความสญูเสียของเงิน
ภายในตู้นิรภยัหรือภายในสถานท่ีเอาประกนัภยั ความสญูเสียของเงินขณะ
ขนส่ง ความเสียหายต่อตู้ นิรภัยหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้กับเงินและ
ทรัพย์สินอ่ืนๆของบริษัท 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกัน เงิน ตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตวัอาคาร และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของส านักงานใหญ่ 
และสาขา อีก 75 สาขา 
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ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2559 

วงเงนิประกันภัย 36,750,000.00 บาท 

เบีย้ประกันภัย                      197,398.95 บาท 

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
3. ป้ายโฆษณา 

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ (ออกเลม่กรมธรรม์ แตอ่ยูร่ะหวา่งพิจารณาการท าประกนั) 

คู่สัญญา บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทการประกันภัย ประกนัภยัป้ายโฆษณา รวม 28 สาขา 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกัน ป้ายโฆษณา โครงเหล็กขนาดกว้าง 11.90 เมตร x สงู 11.30 เมตร  
 หนา 1.60 เมตร 

ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

วงเงนิประกันภัย 17,129,000.00 บาท 

เบีย้ประกันภัย                     1,376,763.73 บาท 

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
4. ประกันภัยสิทธิการเช่า 

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 715-01114-29 

คู่สัญญา บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทการประกันภัย ประกนัภยัสิทธิการเชา่ 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกัน - 

ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2559 

วงเงนิประกันภัย 69,609,200.00 บาท 

เบีย้ประกันภัย                       45,989.67 บาท 

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
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5. ประกันภัยรถยนต์ 

ประเภทการประกันภัย ประกนัภยัรถยนต์ 

คู่สัญญา บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกัน รถยนต์จ านวน 14 คนั 

ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 17 สิงหาคม 2558 - 17 สิงหาคม 2559 

วงเงนิประกันภัย 13,510,000.00 บาท 

เบีย้ประกันภัยรวม พ.ร.บ.        480,050.42 บาท 

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
สัญญาเช่าและการบริการอาคารบริษัทย่อย 

คูส่ญัญา   ผู้ เชา่ : บริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 
    ผู้ให้เชา่ : บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

วตัถปุระสงค์   เพ่ือเชา่อาคารส าหรับใช้เป็นส านกังาน เลขท่ี 23/115-121  
อาคารฝ่ังตะวนัตก รอยลัซิตีอ้เวนิว  ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

เนือ้ท่ีประมาณ   64.5 ตารางเมตร 

ระยะเวลา/อตัรา                     3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2556 – 31พฤษภาคม 2557  
                                         3 ปี นบัแตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2560 

ค่าเช่าและค่าบริการคิดเป็นตรม.ละ 510 บาท โดยปัจจุบันค่าเช่าต่อเดือน  
32,895 บาท เงินประกนัความเสียหาย 65,790 บาท   
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สัญญาอ่ืนๆ 

ลกัษณะสญัญา สญัญานายหน้าประกนัชีวิต ส าหรับการจ าหน่ายกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ชอ่งทางธนาคาร (Bancassurance) 

คูส่ญัญา ผู้วา่จ้าง : บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้ รับจ้าง : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือว่าจ้างธนาคารกรุงเทพ ในการด าเนินการเป็นนายหน้าเพ่ือจดัจ าหน่าย
กรมธรรม์ประกนัชีวิตให้กบับริษัท 

คา่ตอบแทน บริษัทจะท าการช าระค่าตอบแทนให้กับธนาคารกรุงเทพ เป็นค่าบ าเหน็จ
ตามกรมธรรม์ โดยพิจารณาจากชนิดและปริมาณผลผลิตท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะ
เดือน และจะพิจารณาส่วนเกินของผลผลิตจากเป้าหมายท่ีตัง้ไว้เป็นรายปี
ประกอบด้วย 

 

4.2 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย มูลค่ารวม 23,760,000 บาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยคิดเป็นร้อยละ 0.01 
ของสินทรัพย์รวม (โปรดศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิหวัข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท หน้า 7) 

 
4.3 การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน 

- ไมมี่ -  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดี
หรือข้อพิพาทท่ียงัไมส่ิน้สดุและเป็นคดีท่ีอาจมีผลกระทบตอ่สินทรัพย์ของบริษัท ดงันี ้

1. บริษัทเป็นจ าเลยในคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากบริษัทได้ท าการปฏิเสธการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนกับผู้ เอาประกันภัย ส าหรับกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยได้ท าผิดข้อตกลงท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ ทัง้สิน้จ านวน 12 คดี โดยมีการเรียกร้องค่าเสียหาย  จ านวน 47.17 ล้านบาท คดีท่ีมี
การเรียกร้องค่าเสียหายสูงสุดมีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน 12.00 ล้านบาท         
โดยปัจจุบันบริษัทได้แต่งตัง้ทนายความเข้าสู้ คดีดังกล่าว เพ่ือไม่ต้องรับผิดตามข้อกล่าวหา
ดงักลา่ว   

2. บริษัทเป็นจ าเลยในคดีท่ีมีผู้ แอบอ้างเป็นตัวแทนของบริษัทไปเก็บเบีย้ประกันชีวิตจากผู้ เอา
ประกันภัยของบริษัทจ านวน 7 แสนบาท โดยปัจจุบันบริษัทได้แต่งตัง้ทนายความเข้าสู้ คดี
ดงักลา่ว เพ่ือไมต้่องรับผิดตามข้อกลา่วหาดงักลา่ว  
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

กำรประเมินมูลค่ำธุรกิจ (Embedded Value ) 

 การประเมินมลูคา่ธุรกิจ (Embedded Value) ของบริษัท ณ สิน้ปี 2557 โดยมีบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด เป็นบริษัทท่ีปรึกษาในการประเมินมูลค่าดังกล่าว มีรายละเอียดเม่ือเปรียบ เทียบกับปีท่ี     
ผา่นมา ดงันี ้

     

ส าหรับการประเมินมูลค่าธุรกิจ (Embedded Value)  ของบริษัท ณ สิน้ปี 2558 จะแล้วเสร็จ และ
สามารถเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วได้ประมาณเดือนเมษายน 2559 
 

 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 

 ล้านบาท บาทตอ่หุ้น ล้านบาท บาทตอ่หุ้น 

Embedded Value (EV) 47,785 28.14 32,641 26.94 
Value of One Year New Business (VNB) 1,143 0.67 1,862 1.54 
สมมตุิฐานท่ีส าคญั :     

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 4.75% 5.00% 
อตัราดอกเบีย้คดิลด (Discount Rate) 10.00% 10.00% 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ  วัน ท่ี  31 ธัน วาคม  2558 บ ริษั ท มี ทุน จดทะ เบี ยน  1,708,000,000 บ าท  เรียกช า ระแ ล้ ว 
1,703,810,780 บาท โดยแบง่เป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,703,810,780 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นสูงสุด 10 อนัดบัแรกของบริษัท ณ วนัปิดสมุดทะเบียนครัง้ล่าสุด เม่ือวนัท่ี 30 
ตลุาคม 2558  

รายช่ือ 

ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2558 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 
ร้อยละของหุ้น 

ท่ีเรียกช าระแล้วทัง้หมด 

1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY* 413,541,600 24.27 
2. บริษัท วฒันโสภณพนิช จ ากดั 223,055,000 13.09 
3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 130,022,480 7.63 
4. บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
5. คณุชาตรี โสภณพนิช 

78,494,760 
63,967,204 

4.61 
3.75 

6. บริษัท จตบุตุรโฮลดิง้ จ ากดั 63,000,000 3.70 
7. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 57,201,480 3.36 
8. กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 50,926,760 2.99 
9. นายเชิดช ูโสภณพนิช 45,854,014 2.69 
10. ด.ช. ก้องภพ  ลิมทรง 40,950,000 2.41 

            
 หมายเหต ุ: * บริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ จ ากดั ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
                                     ผา่น STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 
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 รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้ลา่สดุ เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2558  

       
 รายช่ือ 

ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2558 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 
ร้อยละของหุ้น 

ท่ีเรียกช าระแล้วทัง้หมด 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY* 413,541,600 24.27 
กลุม่โสภณพนิช 491,571,286 28.85 
     - บคุคลธรรมดา 202,596,286 11.89 
     - บริษัท วฒันโสภณพนิช จ ากดั 223,055,000 13.09 
     - บริษัท จตบุตุรโฮลดิง้ จ ากดั 63,000,000 3.69 
     - บริษัท วฒันชาญ จ ากดั 2,920,000 0.17 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 130,022,480 7.63 
กลุม่ลิมทรง 97,944,640 5.75 
บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) 78,494,760 4.61 
บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 57,201,480 3.35 

 

              หมายเหต ุ: * บริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ จ ากดั ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
                                     ผา่น STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 

7.2.2  ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจ holding company 

           บริษัทมิได้มีการประกอบธุรกิจ holding company 

7.2.3   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นท่ีส าคัญ 

มีการท าสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่สองกลุ่ม คือ บริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ 
(“นิปปอนไลฟ์”) และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยมีข้อตกลงระหว่างสองกลุ่มท่ี
ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. นิปปอนไลฟ์และธนาคารกรุงเทพฯ จะให้ความร่วมมือในการเสนอช่ือกรรมการท่ีอีกฝ่าย
เป็นผู้ เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงสดัส่วนการถือหุ้นท่ีแตล่ะฝ่ายถืออยู่
ในบริษทั 

2. แตล่ะฝ่ายได้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นรายแรก (First Right of Refusal) 
โดยฝ่ายท่ีได้สิทธิต้องตอบรับค าเสนอภายใน 30 วัน ในกรณีท่ีบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ (หรือ 60 วนั ในกรณีท่ีบริษัทไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์) 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 ณ วนัท่ี 11 กันยายน 2552 บริษัท ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของ
บริษัท จ านวน 20,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัท
ก าหนด จ านวน 12,850,000 หน่วย คงเหลือท่ียังไม่ได้จัดสรร 7,150,000 หน่วย โดยใบส าคัญ
แสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี และใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเท่ากบั 13.50 บาทตอ่หุ้น โดยการใช้สิทธิครัง้แรกคือ หลงัจากวนัออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ 3 ปี หลังจากนัน้ให้ใช้สิทธิได้ทุกๆ วันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธนัวาคม ทัง้นี ้บริษัทได้ด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทท่ีออกให้แก่พนกังานและผู้บริหารของบริษัท (BLA - WA)  

ปี จ านวนหุ้นท่ีใช้สิทธิ (หุ้น) 
จ านวนเงนิท่ีได้รับ 

จากการใช้สิทธิ (บาท) 
2555 7,439,800 100,437,300.00 
2556 4,366,850 58,952,475.00 
2557 943,350 12,735,225.00 

 

 วนัท่ี 26 เมษายน 2554 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทท่ีไม่ได้จดัสรรข้างต้นจ านวน 7,150,000 หน่วย และอนุมตัิให้ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 ชนิดระบช่ืุอและโอนเปล่ียนมือไม่ได้จ านวน 7,150,000 หน่วย ให้แก่พนกังาน 
และ/หรือผู้บริหารของบริษัท (BLA – WB) ซึง่ราคาใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเทา่กบั 35 บาทตอ่หุ้น 
โดยการใช้สิทธิครัง้แรกคือ หลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี หลงัจากนัน้ให้ใช้สิทธิได้ทกุๆ 
วนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม  

 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิปรับปรุงราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่พนกังานทัง้ 2 รุ่น ท่ีได้รับผลกระทบจากการ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะถูกปรับจาก 1 ใบส าคญั
แสดงสิทธิตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้นเป็น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิตอ่หุ้นสามญั 1.40 หุ้น และราคาใช้สิทธิ
จะถูกปรับจาก 13.50 บาท และ 35.00 บาท เป็น 9.6429 บาท และ 25.00 บาท ส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 และใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ตามล าดบั 
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 วนัท่ี 25 กนัยายน 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัิออกหุ้นใหมเ่พ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่พนกังานทัง้ 2 รุ่น จ านวน 2,940,800 หุ้น 

 วนัท่ี 12 ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิลดจ านวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 40,800 หุ้น  

ทัง้นี ้บริษัทได้ด าเนินการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทท่ีออกให้แก่
พนกังานและผู้บริหารของบริษัท (BLA - WB) 

ครัง้ท่ี วันท่ีใช้สิทธิ 
จ านวนหุ้นท่ีใช้สิทธิ 

(หุ้น) 
จ านวนเงนิท่ีได้รับ 

จากการใช้สิทธิ (บาท) 
1 1 เมษายน 2558 4,210,640 105,266,000 
2 30 มิถนุายน 2558 824,740 20,618,500 
3 30 กนัยายน 2558 925,400 23,135,000 
4 30 ธนัวาคม 2558 425,040 10,626,000 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิหลงัจาก
หกัภาษีเงินได้นิติบุคคลในแตล่ะปีท่ีมีผลก าไรจากการด าเนินงาน แตจ่ะต้องไม่มีขาดทนุสะสมในส่วน
ของผู้ ถือหุ้ น  คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้ เม่ือ
ปรากฏว่าบริษัทมีก าไรสมควรท่ีจะท าได้ และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ถดัไป อยา่งไรก็ตามการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  

ภายใต้พระราชบญัญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 
32  การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการ 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น      
ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้   
ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการด าเนินกิจการ กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์สงูสุดของบริษัท และได้มอบหมายให้ผู้บริหารบริษัท ปฏิบตัิงานแทนตามอ านาจอนุมตั ิ
เชน่ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการชดุยอ่ย เป็นต้น  

ปัจจบุนัคณะกรรมการมีจ านวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการท่ีไม่
เป็นผู้ บริหาร 13 คน ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ 5 คน โดยกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรมี
จ านวน 12 คน ซึง่เกินกวา่กึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมด 

ในปี 2558 คณะกรรมการจดัให้มีการประชมุวาระปกติ จ านวน 6 ครัง้ โดยมีรายช่ือ และรายละเอียด
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น สรุปดงันี ้ 

ล าดับที่ ชื่อ - นามกสุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ที่จัดประชุม/ 
การเข้าร่วมการประชุม 

1 นายเชิด   โสภณพนิช ประธานกรรมการ 6/6 
2 ดร.ศิริ   การเจริญดี กรรมการอิสระ 6/6 
3 นายสนุทร   อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ 6/6 
4 นางคมคาย   ธูสรานนท์ กรรมการอิสระ 6/6 
5 รศ.ด ารงค์   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการอิสระ 5/6 
6 นายประพนัธ์   อศัวอารี กรรมการอิสระ 4/6 
7 นายชยั   โสภณพนิช* กรรมการ 5/6 
8 นางรัชนี   นพเมือง กรรมการ 6/6 
9 นางสาวพจณี   คงคาลยั  กรรมการ 5/6 

10 นางสาวิตรี   รมยะรูป กรรมการ 6/6 
11 นางประไพวรรณ   ลิมทรง  กรรมการ 4/6 
12 นายคาซิฮิเดะ   โทดะ กรรมการ 6/6 
13 นายยอูิชิ  ฮอนด้า กรรมการ 4/6 
14 นายทาเคชิ   ฟกูดูะ กรรมการ 6/6 
15 นายโชน   โสภณพนิช กรรมการ 6/6 
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หมายเหต ุ: * นายชยั  โสภณพนิช พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 17 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
 

ทัง้นี ้ได้แนบประวตัขิองกรรมการในเอกสารแนบ 1 
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการประกอบด้วย 

ล าดับ ช่ือ - นามกสุล ต าแหน่ง 
1 นายชาตรี โสภณพนิช ประธานท่ีปรึกษา 
2 นายชาตศิริิ โสภณพนิช ท่ีปรึกษา 
3 นายปิติ สิทธิอ านวย ท่ีปรึกษา 
4 นายเดชา ตลุานนัท์ ท่ีปรึกษา 
5 นายสวุรรณ แทนสถิตย์ ท่ีปรึกษา 
6 นายปานศกัดิ์ พฤกษากิจ ท่ีปรึกษา 

 

8.2 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ ช่ือ - นามกสุล ต าแหน่ง 
1 นายโชน   โสภณพนิช กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2 นายเรืองศกัดิ ์ ปัญญาบดีกลุ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายการตลาด 
3 นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายการลงทนุ 
4 นางสาวสจุินดา เลิศเกียรตมิงคล ผู้อ านวยการอาวโุส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 นางสาวจารุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม ผู้อ านวยการอาวโุส สายบญัชีและการเงิน 
6 นางอรนชุ ส าราญฤทธ์ิ ผู้อ านวยการ สายประกนัชีวิต 

 

ทัง้นี ้ได้แนบประวตัขิองผู้บริหารในเอกสารแนบ 1 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการตลาด 
Marketing Div. 

สายประกันชวีติ  
Life Operation Div. 

สายการลงทนุ 
Investment Div. สายบัญชแีละ

การเงนิ 
Accounting & 
Finance Div. 

สายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
Information 

Technology Div. 
ฝ่ายวางแผนธรุกจิ 

Corporate Planning Dept. 
ฝ่ายคณติศาสตร ์
Actuarial Dept. 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคล 
Human Resource 

Management Dept. 
ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

Risk Management Dept. 
ส านักกฎหมาย 
Legal Office 
ฝ่ายธุรการ 

Administration Dept. 
ศนูยบ์รกิารการแพทย ์

Medical Service Center 

คณะกรรมการ 
Board of Directors 

คณะกรรมการบรหิาร 
Executive Board of 

Directors 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
President 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
Risk Management Committee 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

Nominating and Remuneration 

Committee 
คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี
Good Corporate Governance 

Committee 

คณะกรรมการลงทนุ 
Investment Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

ฝ่ายตรวจสอบ 

Internal Audit Dept. 

ทีป่รกึษาคณะกรรมการ 
Advisers to Board of 

Directors 

ส านักก ากับการปฏบัิตงิาน 
Compliance Office 
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8.3   เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 2/2551 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2551 ได้แต่งตัง้ให้นายเสนาะ 
ธรรมพิพฒันกลุ เป็นเลขานกุารบริษัท โดยให้มีหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  รวมถึงจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประชมุคณะกรรมการ โดยติดตาม
และประสานงานให้บริษัทปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ และมติประชุมผู้ ถือหุ้น อีกทัง้ดูแลให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลรายงานสารสนเทศของบริษัท ตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ และติดตอ่ส่ือสารกับ  
ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้ได้รับทราบสิทธิตา่งๆ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อีกทัง้ดแูลกิจกรรมและ
การฝึกอบรมของคณะกรรมการ มีประวัติโดยสังเขปตามรายละเอียดปรากฏในประวัติเลขานุการบริษัท         
(โปรดดเูอกสารแนบ 1) 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

หลกัเกณฑ์คา่ตอบแทนกรรมการ   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากความรู้
ความสามารถความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ 
ผลการด าเนินงานของบริษัท และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชัน้น าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน น าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบัของบริษัท 

คา่ตอบแทนกรรมการ    

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบีย้ประชุมและค่าบ าเหน็จ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชัน้น าและกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งท่ีประชุมสามัญ   
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 
16.70 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้ 

1. คา่เบีย้ประชุม คือ ครัง้ละ 40,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับ
ในอตัรา 2 เทา่ 

2. คา่บ าเหน็จ คือ ทา่นละ 450,000 บาท ประธานกรรมการได้รับในอตัรา 2 เทา่ 

ทัง้นี  ้ในปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระหว่างปี 2558 รวมเป็นเงินทัง้สิ น้
15,140,000 บาท มีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 

ล าดับ
ที่ รายช่ือ 

ค่าบ าเหน็จ 
คณะกรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุม     
คณะกรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุม 
คณะกรรมการ

บริหาร 

ค่าเบีย้ประชุม 
คณะกรรมการ

ลงทุน 

ค่าเบีย้ประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าเบีย้ประชุม 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
ความเส่ียง 

ค่าเบีย้ประชุม 
คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 
คณะกรรมการ 
ก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

รวม  

1 นายเชิดช ู โสภณพนิช 900,000 480,000 960,000 960,000 - - - - 3,300,000 

2 ดร.ศิริ  การเจริญดี 450,000 240,000 480,000 480,000 - - 160,000 - 1,810,000 

3 นายสนุทร   อรุณานนท์ชยั 450,000 240,000 - - 400,000 - - - 1,090,000 

4 นางคมคาย   ธูสรานนท์ 450,000 240,000 - - 200,000 120,000  320,000 1,330,000 

5 รศ.ด ารงค์  ทวีแสงสกลุไทย 450,000 240,000 - - 200,000 - - 160,000 1,050,000 

6 นายประพนัธ์   อศัวอารี 450,000 240,000 - 280,000 - 320,000 - - 1,290,000 

7 นายชยั  โสภณพนิช 450,000 240,000 - - - - 40,000 - 730,000 

8 นางรัชนี  นพเมือง 450,000 240,000 - - - - 80,000 - 770,000 

9 นางสาวพจณี   คงคาลยั 450,000 240,000 - - - - - - 690,000 

10 นางสาวติรี  รมยะรูป 450,000 240,000 320,000 - - - - - 1,010,000 

11 นางประไพวรรณ   ลิมทรง 450,000 240,000 - - - - - - 690,000 

12 นายคาซิฮิเดะ   โทดะ 450,000 240,000 - - - - - - 690,000 

13 นายยอิูชิ  ฮอนด้า* - 160,000 - - - - - - 160,000 

14 นายนาโอกิ  บนั* 450,000 80,000 - - - - - - 530,000 

15 นายทาเคชิ  ฟกูดูะ - - - - - - - - - 
16 นายโชน  โสภณพนิช - - - - - - - - - 

รวมทัง้สิน้ 6,300,000 3,360,000 1,760,000 1,720,000 800,000 440,000 280,000 480,000 15,140,000 
 
หมายเหตุ :   * นายยอิูชิ ฮอนด้า ได้รับเลือกเป็นกรรมการ แทน นายนาโอกิ บนั ที่ครบวาระเม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2558  
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หลกัเกณฑ์คา่ตอบแทนผู้บริหาร  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาคา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสงู ดงันี ้

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหารระดับสูงท่ีสูงกว่า หรือเทียบเท่ารองผู้ จัดการใหญ่            
เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ จากภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมาย  ผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท  การด าเนินงานตามนโยบายท่ีได้รับจาก
คณะกรรมการ การบริหารงานภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคม  ความสามารถในการ
พฒันาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดีขึน้ในแตล่ะปี 

2. พิจารณาคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูท่ีสงูกว่าหรือเทียบเทา่รองผู้จดัการใหญ่ ซึง่ประกอบด้วย
เงินเดือน และโบนสัประจ าปี โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบตังิาน  การเปรียบเทียบการ
จ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และเพียงพอท่ีจะจูงใจให้สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของผลก าไร 
ตลอดจนมูลค่าธุรกิจของบริษัท  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน าข้อมูลท่ีได้
เปรียบเทียบข้อมลูย้อนหลงัไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู เสนอขออนมุตัิ
ตอ่คณะกรรมการ 

คา่ตอบแทนผู้บริหารท่ีเป็นตวัเงิน 

 ในปี 2558 คา่ตอบแทนของผู้บริหาร จ านวน 6 คน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ เป็นเงินรวม 42,804,290 บาท (ยอดประมาณการโบนสั) เทียบกบัปี 2557 จ านวน 6 คน เป็นเงิน  
45,969,592 บาท และในปี 2556 จ านวน 6 คน เป็นเงิน  42,319,534 บาท   

คา่ตอบแทนอ่ืนๆ  

บริษัทมีการตอบแทนพนักงานในรูปแบบของสวสัดิการคือมีการให้พนกังานกู้ ยืม  ซึ่งมีการให้กู้ ยืม 2 
แบบคือ  

1. การกู้ยืมโดยมีบุคคลค า้ประกัน วงเงินการกู้ ยืมท่ีให้กับพนกังานจะอยู่ในช่วง 50,000 บาท ถึง 
100,000  บาท โดยวงเงินท่ีให้แต่ละบุคคลจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์การกู้  อายุงานและ
เงินเดือนของพนักงาน พนักงานท่ีกู้ ยืมในประเภทนีต้้องจ่ายดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้เท่ากับ   
ร้อยละ 6 

2. การกู้ยืมโดยใช้หลักทรัพย์ค า้ประกัน วงเงินการกู้ ยืมจะขึน้อยู่กับมูลค่าของหลักทรัพย์ โดย
วงเงินท่ีให้แต่ละบุคคลจะพิจารณาจากมูลค่าของหลักทรัพย์แล้วยังต้องพิจารณาจาก
วตัถปุระสงค์การกู้  และเงินเดือนของพนกังานด้วย พนกังานท่ีกู้ ยืมในประเภทนีต้้องจ่ายดอกเบีย้
ในอตัราดอกเบีย้เทา่กบัร้อยละ 5 
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3. ใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทให้แก่
พนกังาน โดยพิจารณาจากความเป็นอาวุโส ต าแหน่ง และหน้าท่ีความรับผิดชอบ ทัง้นี ้สดัส่วน
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่ผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จดัสรรทัง้หมด 

8.5  บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีพนกังานรวมทัง้สิน้จ านวน 1,478 คน จ านวนพนักงานแบ่งตาม
สายงาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
สงักดัคณะกรรมการตรวจสอบ2 10 13 13 
สงักดักรรมการผู้จดัการใหญ่3 114 130 133 
สายการลงทนุ 17 22 25 
สายบญัชีและการเงิน 93 96 100 
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 37 39 40 
สายประกนัชีวิต 405 437 485 
สายการตลาด 651 716 682 
รวม 1,327 1,453 1,478 

 
              ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน 

ประเภทค่าตอบแทน 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เงินเดือน และโบนสั 580,440,189.88 632,359,146.08 646,454,254.90 
เงินสมทบกองทนุและอ่ืนๆ 37,316,836 44,136,753 48,035,819 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

-ไมมี่- 

                                                           
2 พนกังานซึง่สงักดัคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย พนกังานฝ่ายตรวจสอบและพนกังานส านกัก ากบัการปฏิบตัิงาน 

3 พนักงานซึ่งสังกัดกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายธุรการ พนักงานส านักกฎหมาย พนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
พนกังานศนูย์บริการทางการแพทย์ พนกังานฝ่ายคณิตศาสตร์ พนกังานฝ่ายวางแผนธุรกิจ และพนกังานฝ่ายบริหารความเสี่ยง  
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สวัสดกิารอ่ืนๆ 

บริษัทมีการส่งเสริมทางด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน เช่น เคร่ืองแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
พนกังานและครอบครัว ประกนัชีวิตกลุ่ม การให้สินเช่ือแก่พนกังาน เงินช่วยเหลือกรณีตา่งๆ นอกจากนี  ้บริษัท
ยงัมีการจดักิจกรรมสนัทนาการเพ่ือส่งเสริมความสามคัคีและการประสานงานระหว่างพนกังาน เช่น การจดั
งานปีใหม ่กิจกรรมชมรมพนกังาน 7 ชมรม ได้แก่ ชมรมฟตุบอล ชมรมจกัรยาน ชมรมปิงปอง ชมรมแบดมินตนั 
ชมรมดนตรี ชมรมรักษ์สุขภาพ และชมรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ และโครงการ Happy BLA Home เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรสร้างความสุขอย่างมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน ครอบครัว และสังคม ด้วยกิ จกรรม
หลากหลายรูปแบบ 8 ด้าน ได้แก่  Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น า้ใจงาม)  Happy Relax (การ
ผ่อนคลาย)  Happy Brain (หาความรู้) Happy Soul (การมีคุณธรรม)  Happy Money (ใช้เงินเป็น) Happy 
Family (ครอบครัวท่ีดี) ซึง่เป็นไปตามหลกัของ Happy Workplace  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีระบบการอบรมพนกังานตัง้แต่การปฐมนิเทศส าหรับพนกังานเข้าใหม่ ความรู้เบือ้งต้นในการ
วางแผนทางการเงิน พฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และมีหลกัสตูรการอบรมตามหน่วยงานส่วนงาน
และระดบัของพนักงานตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้บริษัทยังมีการส่งเสริมให้กับพนักงานในการเข้าร่วมประชุม 
สมัมนา และฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิชาการ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับงานโดยตรงและโดยอ้อม เพ่ือพฒันาความรู้
ความสามารถของพนักงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ให้พร้อมรับมือกับสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่าง
สม ่าเสมอ 

ในส่วนตวัแทนประกนัชีวิตประกนัชีวิตนัน้ บริษัทให้ความส าคญัตอ่การอบรมตวัแทนประกันชีวิตเป็น
อย่างยิ่ง เน่ืองจากตวัแทนประกนัชีวิตคือบคุคลส าคญัท่ีไปติดตอ่ลกูค้าโดยตรง โดยบริษัทมีศนูย์อบรมตวัแทน
ประกนัชีวิตท่ีอาคารส านกังานใหญ่ และมีการจดัอบรมตามจงัหวดัท่ีส าคญัต่างๆ เพ่ือการกระจายการอบรม
และให้ความรู้ครอบคลุมไปยงัตวัแทนประกันชีวิตทัง้หมด อนัรวมถึงพนกังานท่ีขายประกนัภัยของบริษัท และ
พนกังานของธนาคารท่ีขายประกนัภยัของบริษัท 

โดยในการอบรมความรู้ให้ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทจะแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ระดับ คือระดับ
ตวัแทนประกันชีวิต และระดบัตวัแทนประกันชีวิตบริหาร โดยในระดบัตวัแทนประกันชีวิตจะให้ความส าคญั
เป็นพิเศษในด้านความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ เทคนิคในการขาย การพัฒนาตนเอง  ส่วนทางด้านระดับตัวแทน
ประกนัชีวิตบริหาร จะให้ความส าคญักบัการพฒันาทีมงาน การวางแผน การตดิตามงาน การเป็นผู้น า เป็นต้น 
โดยฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมมาจากหลักสูตร LIMRA ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลาย 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

บริษัทให้ความส าคญัในการด าเนินงานของบริษัทตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  ซึ่งช่วยสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจแก่ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย  แ ล ะ แ น วป ฏิ บั ติ ท่ี ดี ต าม  ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG 
Scorecard) โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตังิาน โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้

นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัท ยึดมัน่ในหลกัส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการ  ท่ีดี 6 
ประการ อนัประกอบด้วย 

1. Accountability  ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง และสามารถชีแ้จงหรือ
อธิบายการตดัสินใจนัน้ได้ 

2. Responsibility  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ี และภาระงานตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรู้
ความสามารถสงูสดุ ด้วยความรอบคอบ ภายใต้กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สงูสดุขององค์กร 

3. Equitability การปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย และมีค าอธิบายได้ 

4. Transparency  ความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่
ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

5. Ethics การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใต้กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร และมีแนวประพฤตปิฏิบตัทิางธุรกิจท่ีซ่ือสตัย์เป็นมิตรและยตุธิรรม 

6. Corporate Social Responsibility  การมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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ซึง่มีเนือ้หาครอบคลมุ 6 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตระหนักและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยมีนโยบายท่ีจะปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น    
จะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 
อนัเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย  

สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิในการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้และก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้สอบบญัชี และสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีสิทธิ
รับรู้ขา่วสารตา่งๆ รวมถึงผลประกอบการของบริษัท 

2. การให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

- ในการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 บริษัทได้จดัส่งหนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุ 21 
วนั พร้อมด้วยรายละเอียดประกอบวาระการประชุม อาทิ รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ีผ่านมา  
รายงานประจ าปี แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้ น และการออกเสียง
ลงคะแนน เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า 
นอกจากนี ้บริษัทได้ลงประกาศการจดัการประชมุในหนงัสือพิมพ์ และได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม
ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bangkoklife.com) อีกทัง้ บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว้ใน
หนงัสือนดัประชมุให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

- บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเพื่อสอบถามข้อมลูในวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ
ผู้ ถือหุ้น  

- บริษัทจดัท าหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยได้ก าหนดวาระการประชมุไว้เป็นเร่ืองๆ อย่างชดัเจน มีการ
ระบวุตัถปุระสงค์ เหตผุล และความเห็นของกรรมการของแตล่ะวาระ ยกตวัอยา่งเชน่  

1) วาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ มีการระบุช่ือ พร้อมประวตัิย่อของกรรมการแต่ละคนท่ีจะเสนอ
แตง่ตัง้   
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2) วาระแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี มีรายละเอียดช่ือผู้สอบบญัชี บริษัทท่ีสงักดั ประสบการณ์ความสามารถ
ของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ประเดน็เก่ียวกบัความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และคา่บริการของผู้สอบ
บญัชีไว้ให้ชดัเจน  

3) วาระอนมุตัิจา่ยเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จ านวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย 
อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจา่ย พร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูประกอบการพิจารณา 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

- บริษัทมีการอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี 
โดยจดัสถานท่ีประชมุให้เหมาะสม สะดวกแก่การเดินทาง และให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ
ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนๆ เข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงแทนได้  

- ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทมีการก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น หรือซกัถาม พร้อมทัง้มีการใช้เทคโนโลยีระบบการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นและระบบการนบั
คะแนนด้วยบาร์โค๊ด (Barcode) เพ่ือให้เกิดความถกูต้อง และรวดเร็ว สามารถแจ้งผลการลงคะแนนให้
ผู้ ถือหุ้นได้ทราบทนัที และมีบคุคลท่ีเป็นอิสระเข้าร่วมสงัเกตการณ์ เพ่ือตรวจสอบการประชมุให้เป็นไป
อยา่งถกูต้อง 

- ในการประชุมผู้ ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้กล่าวชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
และวิธีการนบัคะแนนอย่างชดัเจน ตวัอย่างเช่น ในวาระการแต่งตัง้กรรมการ ประธานคณะกรรมการ
จะเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียง หลังจากทุกคนได้ลงคะแนนเสียงเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ประธานคณะกรรมการจะเปิดเผยผลสรุปการนบัคะแนนส าหรับวาระนัน้ๆ ทนัทีในห้อง
ประชมุ 

- บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

- คณะกรรมการและผู้ บริหารให้ความส าคัญในการเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ติดภารกิจส าคัญจนไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทัง้นี ้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัพธุท่ี 29 เมษายน 
2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชมุ 14 ท่าน และอีก 1 ท่านติดภารกิจ ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ
ผู้ บริหารร่วมชีแ้จงตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้ น นอกจากนี ้บริษัทได้เชิญ        
คณุชาญชยั  สกุลเกิดสิน ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีภายนอกจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
เข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามในวาระพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 และเชิญคุณเลิศศกัดิ์ สุธรรมพร ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ จากส านกังานกฎหมายคนึง แอนด์ 
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พาร์ทเนอร์ส จ ากดั เข้ามาท าหน้าท่ีดแูลให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัท 

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- บริษัทเปิดเผยคะแนนเสียงอย่างชดัเจน โดยแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
โดยเปิดเผยหลงัการประชุมเสร็จสิน้ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทอยา่งช้าในวนัท าการถดัไป 

- บริษัทจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น  ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ ถือหุ้ น  ซึ่งเผยแพร่บน
เว็บไซต์บริษัท โดยรายงานการประชุมได้บนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน  และวิธีการแสดงผล
คะแนนให้ท่ีประชมุทราบก่อนด าเนินการประชมุ รวมถึงบนัทกึค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนใน
แตล่ะวาระ อีกทัง้บนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุด้วย 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทมีการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั และผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นว่า 
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการได้ดูแลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ด้วยเช่ือว่าเป็นปัจจัย
ส าคญัต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของ    
ผู้ ถือหุ้น ก ากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิ และปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเท่าเทียมกนั โดยได้ด าเนินการ
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

- บริษัทได้ก าหนดให้มีการให้ข้อมลู ระเบียบ เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและข้อมลูประกอบการประชมุ
ท่ีชัดเจนและเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน 
นอกจากนี ้บริษัทได้น าเสนอหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นฉบบัสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
อยา่งน้อย 30 วนั ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

- คณะกรรมการดแูลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออก
เสียงลงมต ิรวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

- ในการประชมุผู้ ถือหุ้น กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในวาระการประชมุใดต้องแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
และต้องงดเว้นการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาวาระนัน้ 
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2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบบญัชี โดยมี
วิธีปฏิบัติและขัน้ตอนการพิจารณาเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2558 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันท่ี 29 กันยายน - 31 ธันวาคม 2557 เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ท่ี www.bangkoklife.com และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

3. การใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและแจ้งบคุคลท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1) การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน 

-  ให้ระมดัระวงัรักษาข้อมูลภายในของบริษัทให้เป็นความลบัเสมอโดยการเก็บรักษา
ในสถานท่ีจดัเก็บหรือในระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีระบบการ
รักษาความปลอดภัย และการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคล 
ภายนอก 

-  ห้ามน าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
หรือบคุคลภายนอก 

2) การซือ้ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และการรายงาน
ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ 

-   ห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ บริหารฝ่ายบัญชี ผู้ บริหาร     
ฝ่ายคณิตศาสตร์ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง กระท าการซือ้ขาย โอน รับโอน หลกัทรัพย์
ของบริษัท ในชว่งระยะเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงิน หรือข้อมลูภายในตอ่
สาธารณชน และ 1 วนัหลงัการเปิดเผยงบการเงิน หรือข้อมลูภายในตอ่สาธารณชน 
เน่ืองจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาท่ีบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมลู
ส าคญัอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท 
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-   กรรมการ  ผู้บริหาร  รวมทัง้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ภายใน 3 วนั นบัจากมีการเปล่ียนแปลง 

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการดแูลรายการเก่ียวโยงท่ีอาจขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบเพ่ือป้องกนั
ความขดัแย้งท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยการก าหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  

1) รายการท่ีอาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการนีจ้ะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องเห็นชอบด้วยกบัรายการระหว่างกนันัน้ ทัง้นี ้การอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนั
จะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ 
และราคาตลาด กรณีกรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก าลงั
พิจารณา ผู้ มีส่วนได้เสียนัน้ต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง ทัง้นี  ้เพ่ือความเป็น
ธรรมและเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท ซึ่งหากเป็นรายการระหว่างกนัท่ีเข้าข่ายตาม
ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ ข้อก าหนด หรือกฎของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัท
จะปฏิบตัติามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง  

บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบคุคล
ท่ีมีความเก่ียวข้อง รวมทัง้กรรมการและผู้บริหารเข้าใหม่ ต้องจดัท ารายงานการมีสว่นได้
เสียตามแบบท่ีคณะกรรมการเห็นชอบให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 14 วนันับจากท่ี
ได้รับต าแหน่ง และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูต้องแจ้งเลขานกุารบริษัทภายใน 14 วนั
นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลู และให้เลขานกุารบริษัทส าเนาให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีได้รายงาน 
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หมวดที่ 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทุกกลุม่ และประสานประโยชน์ร่วมกนัอยา่ง
เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุม่มัน่ใจวา่สิทธิดงักล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยดี มีการก าหนด
เป็นแนวทางท่ีต้องปฏิบตัิเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจนใน “จรรยาบรรณและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” พร้อมทัง้ได้เผยแพร่และรณรงค์ให้
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน และถือเป็น
ภาระหน้าท่ีท่ีส าคญัของทกุคน นอกจากนี ้บริษัทมีแนวนโยบายตา่งๆ โดยตระหนกัว่าความสมัพนัธ์และความ
ร่วมมือท่ีดีระหว่างบริษัทกับผู้ มีส่วนได้เสียเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่าง
ยัง่ยืน  

บริษัทมีแนวทางและการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ค านึงถึงสิทธิผู้ ถือหุ้ น เปิดเผยข้อมูล
ขา่วสารของบริษัทอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทัว่ถึงและทนักาล 

- ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลู ข่าวสารของบริษัท เช่น ข้อมูลรายงานงบ
การเงินประจ าปี ข้อมูลการประเมินมูลค่าธุรกิจ (Embedded Value)  
ข้อมูลองค์กร ข้อมูลผลิตภัณ ฑ์  ข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท         
บนพืน้ฐานข้อมลูท่ีมีคณุภาพและเพียงพอ มีชอ่งทางในการเข้าถึงข้อมลู
โดยง่าย 

ลูกค้า/ 

ผู้ถือกรมธรรม์ 

ให้บริการและรักษาประโยชน์ตอ่ลกูค้า/ผู้ ถือกรมธรรม์ 

- บริษัทมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยการออก
ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม มีการแนะน า
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและเหมาะสมแก่ลูกค้า รวมถึงการให้ค าแนะน า
และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพทัง้ในด้านการรับประกันชีวิต และการ
จา่ยเงินผลประโยชน์จากกรมธรรม์ 

- บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงิน
ให้กบัลกูค้าโดยการให้ค าปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินอย่างรอบ
ด้านเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
และการด าเนินชีวิตอย่างมีคณุภาพ ผ่านท่ีปรึกษาทางการเงิน ตวัแทน
ประกนัชีวิต คูค้่า และพนกังานท่ีจริงใจ 

- บริษัทเน้นย า้ให้พนกังาน ตวัแทนประกนัชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงิน
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ต้องให้บริการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ และรักษาผลประโยชน์ของลกูค้า/ผู้ ถือ
กรมธรรม์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องรักษาความลับของลูกค้า/ผู้ ถือ
กรมธรรม์ 

- บริษัทยึดมัน่ในการบริหารงานด้วยความจริงใจ รับผิดชอบดแูลลกูค้าให้
ได้รับสิทธิความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่าง
เป็นธรรม โดยจดัให้มีระบบจดัการข้อร้องเรียนเพ่ือแก้ไขเร่ืองร้องเรียน
ด้วยความยุติธรรม และมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน นอกจากนี ้ยงัมี
ศูนย์บริการลูกค้า ท่ีจะคอยดูแลให้ความช่วยเหลือเม่ือลูกค้าประสบ
ปัญหา เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่
ลกูค้า 

พนักงานและ 

ผู้บริหาร 

สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้สม ่าเสมอ โดยมีการให้ค่าวิชา เช่น 
Loma, CFA, CFP, Fellow นักคณิตศาสตร์ เป็นต้น มีกิจกรรมของชมรม ให้
ทนุการศกึษา มีโครงการ สปาใจ ตกับาตรท าบญุ เป็นต้น 

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยก      
เชือ้ชาต ิสญัชาต ิเพศ อาย ุศาสนา ความพิการ สถานศกึษา 

- บริษัทจดัให้มีการพัฒนาพนักงาน เช่น ให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม 
การสัมมนา อันจะท าให้พนักงานเป็นผู้ ท่ี มีความรู้ ความสามารถ         
มีประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคงอย่างยัง่ยืน 
นอกจากนัน้  บริษัทยังมีการก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ี
เหมาะสมให้แก่พนกังานเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

- บริษัทมีนโยบายในการสร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั
ตระหนกัถึงความส าคญัและมีสว่นร่วมในการปฏิบตัตินให้เกิดประโยชน์
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง 

- บริษัทให้ความส าคญัด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน มีการจัดอบรม
หลกัสูตรด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้กับพนกังานและ
ผู้บริหารเป็นประจ า 

อีกทัง้ ในกรณีพนกังานสาขาท่ีปฏิบตัิงานใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(สาขาปัตตานี ยะลา และเบตง) บริษัทให้ปิดเวลาท าการแตกต่างจาก
สาขาอ่ืนๆ ก่อน 30 นาที และหยดุท าการในวนัเสาร์ 
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- บริษัทจัดให้มีน า้ด่ืมท่ีสะอาด ห้องสุขอนามัยท่ีเพียงพอ ห้องพยาบาล 
รวมทัง้จดัให้มีพยาบาลและแพทย์คอยดแูลพนกังาน นอกจากนัน้ ยงัจดั
ให้มีการท าความสะอาดส านกังานเพ่ือให้เกิดสขุอนามยัท่ีดี 

- ในปี 2558 บริษัทมีการจดัอบรมให้กบัพนกังานทัง้ภายในและภายนอก 
เรียนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนการส่งไปสมัมนา/ดงูานต่างประเทศ 
รวมทัง้สิน้ 248 หลกัสตูร จ านวนชัว่โมงในการอบรมเฉล่ียตอ่คนเท่ากับ 
32.29 ชัว่โมง หรือคิดเป็น 5.38 วนั/คน/ปี (6 ชัว่โมงการอบรมคิดเป็น 1 
วนั) มีคา่ใช้จา่ยในการอบรมเป็นจ านวนเงินกวา่ 11,610,101 บาท  

นอกจากนี ้บริษัทยังค านึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการ
ส่งเสริมการจดัการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) 
สนับสนุนให้ผู้ บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ผ่านกระบวนการตา่งๆ เพ่ือพฒันาไปสู่
การเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้ในอนาคต 

ตัวแทนประกันชีวิต/ 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

พัฒนาคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงิน ผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาความพร้อม เน้นย า้จรรยาบรรณในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงิน 

- บริษัทส่งเสริม พัฒนาตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงิน      
ผู้ ท่ีเป็นสว่นส าคญัตอ่ธุรกิจให้มีความเติบโต ก้าวหน้าและมีความมัน่คง
ในอาชีพ นอกจากนีย้ังมีการพัฒนาศกัยภาพด้านตวัแทนประกันชีวิต
และท่ีปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเน่ืองสม ่ าเสมอ รวมถึงก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเพ่ือให้
ตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงิน สามารถน าเสนอตอ่ลกูค้า
ได้อยา่งครอบคลมุ  

คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ของคู่ค้าและพันธมิตร
ธุรกิจให้สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

- บริษัทให้ความส าคัญกับคู่ค้าในทางธุรกิจของบริษัทโดยเท่าเทียมกัน  
ไม่เลือกปฏิบตัิวา่เป็นคูค้่ารายใหญ่หรือรายเล็ก และสร้างความสมัพนัธ์
ท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 
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- บริษัทดแูลพนัธมิตรธุรกิจทัง้ในเร่ืองผลตอบแทนท่ีได้รับ การพฒันาขีด
ความสามารถ การอบรมให้ความรู้ การช่วยเหลือในลักษณะเอือ้
ประโยชน์ซึง่กนัและกนั เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยรวม 

- ในปี 2558 บริษัทจดัอบรมสมัมนาเชิงวิชาการด้านทกัษะการขายความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  และกิจกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์อนัดีของคูค้่าและ
พนัธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ 

 การจดัอบรมสมัมนาเชิงวิชาการด้านตา่งๆ ทัว่ประเทศตลอดปี   
 การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนทางการเงินทั่วไปผ่าน

โครงการ Beyond Life Club ทกุเดือน 

 - กิจกรรมออกบธูในงานมหกรรมทางการเงิน โดยน าเสนอบริการวางแผน

การเงินรอบด้าน และผลิตภัณฑ์ในการวางแผนการเงินจากบริษัท

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

 งานมหกรรมการเงินมนัน่ี เอ็กซ์โป (Money Expo) ทัว่ประเทศ 

 งานวนัประกนัชีวิตแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 16 

 งาน SET in the City 

 งานไทยแลนด์ สมาร์ท มนัน่ี (Thailand Smart Money) 

คู่แข่งทางการค้า แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมด้วยวิธีสจุริต 

- บริษัทละเว้นการโฆษณาหรือการให้ขา่วสารตอ่ส่ือมวลชนท่ีบดิเบือน
ความจริง หรือเป็นการให้ร้ายหรือโจมตีคูแ่ขง่ขนัทางการค้าไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

- บริษัทไมแ่สวงหาข้อมลู ความลบัทางการค้าของคูแ่ขง่ด้วยวิธีการท่ีไม่
สจุริต  

- บริษัทสง่เสริมการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม และยึดถือกตกิาการแขง่ขนัอย่าง
เคร่งครัด  

- บริษัทไมท่ าความตกลงใดๆ กบัคูแ่ขง่ขนัหรือบคุคลใด ท่ีมีลกัษณะเป็น
การลดหรือจ ากดัการแขง่ขนัทางการค้า  
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สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร้างความมัน่คงทางการเงิน การด าเนินชีวิตอย่างมี
คณุภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

- บริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสงัคมโดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของบริษัท เพ่ือด าเนินกิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

- บริษัทมุง่มัน่สนบัสนนุและช่วยเหลือสงัคม ชมุชนในด้านการศกึษาอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานของบริษัทในการท า
กิจกรรมตา่งๆ 

- บริษัทส่งเสริม รักษา และธ ารงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดี
งามของชาติ โดยให้ความร่วมมือ สนบัสนนุนโยบายและกิจกรรมตา่งๆ 
ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือประโยชน์ของชมุชนและสงัคมโดยรวม 

- บริษัทด าเนินการในการให้ความ รู้ด้านต่างๆ ท่ี เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

- บริษัทค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้เกิด
ผลกระทบด้านความเสียหายตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ 

- บริษัทสนบัสนนุลดการใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสร้าง
จิตส านกึให้แก่พนกังานของบริษัทในการลดการใช้พลงังาน 

ส าหรับในปี 2558 บริษัทได้จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ
อยา่งยัง่ยืน  ดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ในหวัข้อ “การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม” 
ในรายงานประจ าปี) 

1. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส            
ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นการท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงินท่ีไมถ่กูต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง รวมทัง้ก าหนดมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

เร่ือง สง่ถงึ ช่องทางการติดตอ่ 
การให้บริการ  
ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต หรือ
ตวัแทนประกนัชีวิต 

ศนูย์บริการลกูค้า 
 

 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ซอยศนูย์วิจยั 
 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310  โทร. 0-2777-8888 กด 6 หรือ   
 csc@bangkoklife.com 

การฉ้อฉล การทจุริต หรือการ
กระท าท่ีสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมถงึการ
รายงานทางการ เงิน ท่ี ไม่
ถูกต้อง หรือระบบควบคุม
ภายในท่ีบกพร่อง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ฝ่ายตรวจสอบ 
 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ซอยศนูย์วิจยั 
 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 โทร. 0-2777-8230 หรือ 
 audit_committee@bangkoklife.com 

การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติ
ต ามหลักการก ากับ ดู แ ล
กิจการท่ีดี  จ ริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ 

คณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีด ี

 ส านกัก ากบัการปฏิบตัิงาน 
 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ซอยศนูย์วิจยั 
 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 โทร. 0-2777-8861 หรือ 
 supaporn.tip@bangkoklife.com  

 

  โดยผู้ แจ้งเบาะแส/ผู้ ร้องเรียนควรให้ข้อมูลท่ีชัดเจน ได้แก่ ช่ือผู้ ร้องเรียน ท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศพัท์ วนัและเวลา สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ์ รายละเอียดของเหตกุารณ์ หมายเลข
โทรศพัท์หรือ E-mail (ถ้ามี) ท่ีสามารถติดต่อกลับ เพ่ือท่ีผู้ด าเนินการสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง ทัง้นี  ้ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่ามีข้อ
ร้องเรียนในเร่ืองดงักลา่วข้างต้น 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ข้อมูล 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ข้อมลู ท่ีกระท าโดยเจตนาสจุริต 
บริษัทจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือข้อมูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผู้ แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้
ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ข้อมูลไว้เป็นความลบั โดย
จ ากัดเฉพาะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ท่ีจะเข้าถึงข้อมูล
ดงักลา่วได้ 

mailto:csc@bangkoklife.com
mailto:audit_committee@bangkoklife.com
mailto:supaporn.tip@bangkoklife.com
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2. การต่อต้านการทุจริต  

- บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition)  

- บริษัทได้รับประกาศนียบตัรรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน
การทุจริต” จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ  จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซ่ือสัตย์สุจริต และได้รับการประเมินระดบัการพัฒนาความยั่งยืน จากสถาบนัไทยพัฒน์    
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัทจดทะเบียนไทย ระดับ 4 
Certified แสดงให้เห็นถึงการน านโยบายไปปฏิบตัจิริง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก ากบั
ดแูลกระบวนการตรวจสอบ 

- บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สรุปสาระส าคัญ ดังนี ้
“บริษัทไม่ยอมรับการให้หรือการรับของขวญั หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีเจตนาจูงใจให้กระท า
การใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย” นอกจากนี ้บริษัทยังมีการ
ก าหนดแนวปฏิบตัิ และระเบียบการต่อต้านการทุจริต รวมถึงมีการส่ือสารผ่านการอบรม และ
ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัถือปฏิบตัโิดยเคร่งครัด  

- ปัจจบุนับริษัทให้ทกุฝ่ายระบแุละประเมินความเส่ียงด้านการปฏิบตัิการ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารความ
เส่ียงสามารถก าหนดแนวทางการจดัการความเส่ียง การติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคมุอยา่งตอ่เน่ือง  

ฝ่ายบริหารความเส่ียงของบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดแนวทางติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายและประเมินความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ให้ภาพรวมอยู่ในระดับ
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ รวบรวมข้อมลูให้ฝ่ายตรวจสอบในเบือ้งต้นหากพบกรณีต้องสงสยัและมี
ความเส่ียงท่ีจะกระท าทจุริต นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการอบรมให้ความรู้ เร่ืองการป้องกนัการทจุริต 
และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   
เป็นต้น 

ฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าท่ีตรวจสอบความพอเพียงของระบบการควบคมุภายใน รวมถึงความเส่ียง
จากการทจุริต โดยได้มีการประเมินและตรวจสอบอยา่งเหมาะสม  



 

สว่นที่ 2 หน้าที่ 64 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความส าคญักับการเปิดเผยข้อมูลส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่
ข้อมูลทางการเงิน  ให้มีความถกูต้อง  ครบถ้วน  ทนัเวลา  ตามข้อก าหนดของส านกังานก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ผา่นชอ่งทางท่ี
เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ นอกจากนี ้ยงัมีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือส่ือสาร
กบับคุคลภายนอกภายใต้หลกัการท่ีว่าข้อมลูท่ีให้เป็นข้อมลูท่ีได้เปิดเผยตอ่สาธารณะแล้ว ซึง่เป็นการแสดงถึง
ความโปร่งใสในการด าเนินงานและเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 

1. ช่องทางการส่ือสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 

1) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทเปิดเผยข้อมลูส าคญัๆ ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางนีเ้ป็น
ช่องทางหลกั ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท 
เพ่ือให้ผู้ลงทุน และผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัว่ถึง และ
เทา่เทียมกนั  

2) รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการจดัให้มีการท ารายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัทท่ีเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้
เสียตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา  

3) เว็บไซต์บริษัท www.bangkoklife.com  

คณะกรรมการได้จดัให้มีชอ่งทางการส่ือสารและเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทท่ีทนัเหตกุารณ์ผ่านทาง
เว็บไซต์บริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้มีความ
ทนัสมยั ง่ายตอ่การใช้งาน เพ่ือให้ครอบคลมุ ครบถ้วน และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่น
ได้เสียตา่งๆ 

4) ชอ่งทางนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

คณะกรรมการได้จัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพ่ือท าหน้าท่ีในการให้บริการ
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวของบริษัทท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่ม ทัง้        
ผู้ลงทนุรายย่อย นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ผู้จดัการกองทุนทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ทัง้จากการตอบค าถามโดยตรงทางโทรศพัท์ หรืออีเมล์ หรือผ่านกิจกรรมอ่ืนๆ  นอกจากนี ้

http://www.bangkoklife.com/
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ยงัรับผิดชอบดแูลการจดัประชุมระดบัสูงของบริษัท เช่น การประชมุคณะกรรมการ การประชมุคณะ
ผู้บริหาร การประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

2. การเปิดเผยงบการเงนิและคุณภาพของรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงิน ท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี
เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการท่ีดีท่ีสุดใน
การจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

ทัง้นี  ้การรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการจดัท าอย่างถกูต้องตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและระบบควบคมุภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนี ้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท พร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา 
กรรมการบริษัทมีการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวงัและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นี ้คณะกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงกรรมการผู้ จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นมืออาชีพ และด ารง
ต าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทเพียงแหง่เดียว เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการดแูลธุรกิจของบริษัท 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  

1) บริษัทมีการก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลายทัง้
ในด้านทักษะ  ประสบการณ์  ความสามารถเฉพาะด้านและมีขนาดท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ และมี
กรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อยา่งอิสระ 

2) บริษัทมีกระบวนการโดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คดัเลือกกรรมการอิสระ 
โดยต้องมีคณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือให้กรรมการอิสระมีความเห็นเป็นอิสระอยา่งแท้จริง   

3) บริษัทมีการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือท าหน้าท่ีแนะน าด้านกฎเกณฑ์ตา่งๆ ให้แก่คณะกรรมการ
และปฏิบตัิหน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ  รวมทัง้มีการประสานให้มีการปฏิบตัิตาม
มตคิณะกรรมการ 
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4) การแต่งตัง้กรรมการด าเนินการด้วยความโปร่งใส  โดยคณะกรรมการสรรห าและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการและหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติและก าหนดให้มีการเปิดเผยประวตัิคณะกรรมการ ทัง้นี  ้บริษัทมีการก าหนด
นโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องมีอายไุมเ่กิน 75  ปี 

5.2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ใน
แบบ 56-1 ฉบบันี ้(ดขู้อมลูเพิ่มเตมิได้ในหวัข้อ 9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย หน้า 72) 

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

1)  คณะกรรมการจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้กรรมการ
สามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ โดยก าหนดให้มีการประชมุ 6 ครัง้ตอ่ปี และกรรมการต้องเข้า
ประชมุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนครัง้ท่ีประชมุ 

2) องค์ประชมุคณะกรรมการขณะท่ีพิจารณาลงมติในวาระการประชมุใด ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด   

3) เอกสารประกอบการประชมุด าเนินการจดัส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการก่อน
การประชมุ 

4) คณะกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาของกรรมการ และสนับสนุนให้
กรรมการผู้ จัดการใหญ่เชิญผู้ บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพ่ือให้สารสนเทศและ
รายละเอียดเพิ่มเตมิในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง  

5) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการ
บริษัท ผู้บริหารหรือจากบคุคลอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตท่ีก าหนดไว้ 

6) คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมร่วมกันตาม
ความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆเก่ียวกับการจดัการ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และให้แจ้ง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ทราบถึงผลการประชมุ 
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5.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการจดัท าแบบประเมินผล
การปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปีละ 1 ครัง้ ทัง้ในรูปแบบของ
การประเมินรายบคุคล โดยกรรมการแตล่ะทา่นเป็นผู้ประเมินตนเอง อีกทัง้ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดในภาพรวม โดยประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนและประธานคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะชดุเป็นผู้ประเมิน ทัง้นี  ้เพ่ือจะได้น าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีตอ่ไป 

5.5 ค่าตอบแทน   

บริษัทจดัให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์ รูปแบบและอตัรา
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ จากความรู้ความสามารถและความ
รับผิดชอบ รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท โดย
น าเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี (ดขู้อมลู
เพิ่มเตมิได้ในหวัข้อ 8.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 46) 

1) การพจิารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบ
ค่าตอบแทนของกรรมการจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัท และการเติบโต
ทางผลก าไรของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทชัน้
น าในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการจะต้องน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุตัิ  

2) การพจิารณาค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดับสูง   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาจากการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูท่ี
สงูกว่า หรือเทียบเท่ารองผู้จดัการใหญ่ เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ จากหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การด าเนินงานตามนโยบายท่ีได้รับจาก
คณะกรรมการ การบริหารงานภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพฒันา
ธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดีขึน้ในแตล่ะปี เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเป็นผู้ ส่ือสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ทราบ 
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5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

1) คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันากรรมการและผู้บริหาร โดยมีการให้ความรู้แก่กรรมการใหม่เก่ียวกบั
บทบาทของกรรมการและลกัษณะธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท รวมถึงการสนบัสนนุให้กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูร
ตา่งๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

2) ทกุครัง้ท่ีมีการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ฝ่ายจดัการด าเนินการจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
การปฏิบตัหิน้าท่ีรวมถึงการจดัแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม ่

3) คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนร่วมกับฝ่ายจัดการ
ด าเนินการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการผู้ จัดการใหญ่และผู้ บริหารระดับสูง โดย
ก าหนดลกัษณะของผู้ด ารงต าแหน่ง และประเมินความพร้อมของผู้บริหารท่ีได้รับการพิจารณาและ
รายงานให้คณะกรรมการราบ 
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หมวดที่ 6 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นการก าหนดมาตรฐานความประพฤติและการปฏิบตัิของพนกังานของ
บริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ท่ีควรปฏิบตัิให้เป็นแบบอย่างตามท่ีก าหนดไว้ และเพ่ือให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ เกิดความศรัทธาของสงัคมส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

1. การเคารพต่อกฎหมาย 

การด าเนินงานของบริษัทต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย และด ารงไว้ซึ่งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานท่ีก ากับดแูลบริษัท การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ  ถือเป็นเร่ืองส าคญัใน
การประกอบกิจการพนกังานควรเคารพตอ่กฎหมายเพ่ือความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยของสงัคม 

2. การเคารพต่อสิทธิของบุคคลและการปฏิบัตอิย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทสนบัสนุนให้พนกังานยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด ตลอดจนเคารพต่อ
สิทธิของบคุคลอ่ืนทัง้ในองค์กรและในสงัคมตามหลกัสิทธิมนษุยชน และไม่กระท าการใดท่ีเป็นการล่วงละเมิด
สิทธิผู้ อ่ืน ไมก่ลัน่แกล้งหรือข่มเหงผู้ อ่ืน  รวมถึงการไมล่่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนัน้ ต้องปฏิบตัติอ่บคุคลอ่ืน
อยา่งเทา่เทียมกนั 

3. การด าเนินการด้านการเมือง 

บริษัทสนบัสนนุการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ บริษัทเป็นองค์กรท่ี
เป็นกลางทางการเมืองและเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของพนักงาน  การ
ตดัสินใจของพนกังานท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการอุทิศเวลาส่วนตวันอกเวลาท างาน สามารถ
กระท าได้และให้ถือวา่การด าเนินการทัง้หมดเป็นการตดัสินใจโดยสว่นตวัของพนกังานผู้นัน้เอง 

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสีย 

พนกังานต้องปฏิบตังิานด้วยความถกูต้องโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั ไม่แสวงหาผลประโยชน์
สว่นตวัท่ีขดัแย้งกบัผลประโยชน์บริษัท พงึหลีกเล่ียงการมีส่วนได้เสียของตนเองกบังานท่ีต้องปฏิบตัติามหน้าท่ี 
พนกังานต้องไม่ยอมให้เหตผุลในส่วนของตนเอง หรือบคุคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจท่ีท า
ให้เบี่ยงเบนไปจากหลกัการข้างต้น 

5. การรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลบริษัท 

พนกังานมีหน้าท่ีในการเก็บรักษาข้อมลูความลบัจากการประกอบธุรกิจของบริษัท พึงงดเว้นการส่ือสารข้อมูล
บริษัทท่ีเป็นความลับและเป็นข้อมูลท่ียังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งหากมีการเปิดเผยจะท าให้เกิดผล
กระทบร้ายแรงตอ่บริษัท ไมว่า่ด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงข้อมลูสว่นตวัของพนกังาน 
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6. การแข่งขันทางการค้า 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงจริยธรรม ความเสมอภาค และความซ่ือสตัย์ในการด าเนินธุรกิจ สนบัสนุน
การแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมและไมใ่ช้วิธีการใดๆ ท่ีไมถ่กูต้องปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ขนัทางการค้า 

7. ลูกค้าหรือผู้ถือกรมธรรม์ 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กับลูกค้าด้วยการปกป้องคณุค่าชีวิต พร้อมทัง้ให้
ค าแนะน าด้านการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน แนะน าผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพแก่ลูกค้าและครอบครัว ด้วย
การบริการท่ีประทับใจผ่านท่ีปรึกษาทางการเงิน ตวัแทนประกันชีวิต คู่ค้า และพนักงาน  เพ่ือให้ลูกค้าได้มี
หลกัประกนัและมีการเสริมสร้างฐานะควบคูก่ันไป ท าให้มีความพร้อมในการด าเนินชีวิตได้อย่างมัน่คงและมี
ความสขุอยา่งยัง่ยืน 

8. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
คณุภาพชีวิตของคนในชมุชนตามหลกัการพฒันาท่ียัง่ยืน เพ่ือให้อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ ปลกูฝังจิตส านกึใน
เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการลดการใช้พลังงาน พนักงานพึงตระหนักถึง
ความส าคญัของการปฏิบตัตินให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมในการมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

9. พนักงาน 

พนักงานถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าและมีความส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงต้อง
ปฏิบตัิตอ่พนกังานทุกคนด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบตัิ และเคารพในความเป็นพนกังาน โดยบริษัทจ่าย
คา่ตอบแทน จดัหาสวสัดกิารท่ีดีและเหมาะสม เพ่ือเป็นการตอบแทนให้แก่พนกังาน รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังาน
เกิดการพฒันาตนเองและเรียนรู้อนัจะท าให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน นอกจากนัน้  พนกังานยงัต้อง
ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีอยา่งสดุความสามารถ มีความขยนัและกระตือรือร้นอยูเ่สมอ 

10. การรับหรือการให้ของขวัญ 

บริษัทมุง่มัน่ในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี และยัง่ยืนกบัลกูค้า  คูค้่า และผู้ท าธุรกิจร่วมกบับริษัท ภาพลกัษณ์ท่ี
ดีย่อมเป็นรากฐานส าคญั ส าหรับการสร้างความสมัพันธ์ดงักล่าว ดงันัน้ การรับหรือการให้ทรัพย์สิน สิ่งของ
เพ่ือเป็นของขวัญอันเป็นการให้ตามประเพณีสามารถกระท าได้ แต่ก็ควรระมัดระวงัการรับหรือการให้ท่ีไม่
เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของพนกังานในนามบริษัท  อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่
ประสงค์ให้พนกังานรับของขวญัท่ีมีมลูคา่สงูหรือเป็นกรณีท่ีอาจท าให้เกิดภาพลกัษณ์ของการเกือ้หนนุ หรือการ
มีพนัธะตอ่กนัและอาจเข้าขา่ยในลกัษณะของการรับสินบน 
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11. ความปลอดภัยและสุขอนามัย 

บริษัทให้ความส าคญัในด้านความปลอดภัยและสขุอนามยัของพนกังานและสงัคมอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงปลูก
จิตส านึกด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัแก่พนกังานและสงัคม โดยจดัให้มีระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภัย
ในสถานประกอบการเก่ียวกับการจัดอุปกรณ์ดบัเพลิง การเก็บรักษาวตัถุไวไฟ และวตัถุระเบิด การป้องกัน
ฟ้าผ่า การติดตัง้ระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ การจดัซ้อมหนีไฟ โดยมีวิทยากรผู้ เช่ียวชาญทางด้านการ
ป้องกนัภยัดแูลระหวา่งการฝึกซ้อม 

12. ทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยมีการก าหนด 
ห้ามมิให้มีการติดตัง้ หรือน า หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืนกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของบริษัท และห้ามน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืนมาใช้เก่ียวกับงานของ
บริษัท 

13. การส่ือสาร 

การส่ือสารของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารผ่านช่องทางส่ือสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือช่อง
ทางการส่ือสารอ่ืน ต้องเป็นการส่ือสารท่ีเป็นความจริง มีความเข้าใจง่ายและชดัเจน  โดยละเว้นการส่ือสารท่ี
เป็นเท็จ หรือท่ีอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรือการให้ข่าวสารต่อส่ือมวลชนท่ีบิดเบือน หรือให้ร้ายป้ายสีคู่
แขง่ขนัไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 
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9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยคณะกรรมการได้แตง่ตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด 6 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการดูแลกิจการท่ีดี และ
คณะกรรมการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีคณุสมบตัิตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2543 ทกุประการ คณะกรรมการตา่งๆ ของบริษัทมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

1. บริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เป็น
ส าคญั 

2. ก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากับดแูลกิจการ
บริหารและจดัการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 

3. พิจารณาโครงสร้างการบริหาร แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยและผู้บริหารระดบักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และรองผู้จดัการใหญ่ 

4. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท และ /หรือ
การท านิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทัง้ก าหนดเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทของ
กรรมการ 

การท าหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา       

ใน 1 ปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการได้ก าหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย แผนงาน เป้าหมายและภารกิจของ
บริษัท รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้แน่ใจว่า
บริษัทมีการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการบริหารงานท่ีมีความโปร่งใส เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี รวมถึงมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และ
นโยบายท่ีได้รับจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั ค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  
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การฝึกอบรมของคณะกรรมการ 

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านได้ศึกษาและเข้ารับการอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ       
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าท่ี ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในปี 2558 นี ้   
มีกรรมการเข้าอบรมสมัมนาหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ นางคมคาย  
ธูสรานนท์ ในหลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นท่ี 3/2558 อีกทัง้ยงัสนบัสนนุให้
กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนาท่ีจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น สัมมนา  เร่ือง ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการกับฝ่ายจดัการในการควบคุมภายใน จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หรือสัมมนา  เร่ือง Building Better Board through 
Effective Independent Director จดัโดย IOD เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมา
บรรยายให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์กับคณะกรรมการเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2558 
ได้รับเกียรตจิากผู้บริหารระดบัสงูของ Nippon Life มาแบง่ปันประสบการณ์ เร่ือง ผลกระทบของภาวะดอกเบีย้
ต ่าในประเทศญ่ีปุ่ นและกลยุทธ์การจัดการท่ี NLI ด าเนินการเพ่ือรองรับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว             
ในปัจจุบนัมีกรรมการบริษัทท่ีผ่านการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการซึ่งจดัโดย 
IOD จ านวน 9 ท่านจากกรรมการทัง้หมด 15 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวตัิการฝึกอบรมของคณะกรรมการ  
แตล่ะทา่น สรุปได้ดงันี ้

 

หมายเหต ุ: *DCP : Director Certification Program *DAP : Director Accreditation Program *ACP : Audit Committee Program
  *RCP : Role of the Chairman Program *DCPU: Director Certification Program Update 

 
 
 
 
 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
หลักสูตร 

DCP* DAP* ACP* RCP* DCPU* 
ดร. ศิริ   การเจริญด ี กรรมการอิสระ รุ่น 60/2548 รุ่น 4/2546 รุ่น 6/2548 - - 
นายสนุทร   อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ รุ่น 98/2551 รุ่น 4/2548 - - - 
นางคมคาย   ธูสรานนท์ กรรมการอิสระ รุ่น 26/2546 - - - รุ่น 3/2558 
นายประพนัธ์   อศัวอารี กรรมการอิสระ รุ่น 101/2551 - รุ่น 21/2550 - - 
นายชยั   โสภณพนิช กรรมการ รุ่น 16/2545 - - รุ่น 10/2547 รุ่น 10/2547 
นางสาวพจณี   คงคาลยั  กรรมการ รุ่น 198/2557 - - - - 
นางสาวิตรี   รมยะรูป กรรมการ รุ่น 176/2556 - - - - 
นางประไพวรรณ   ลมิทรง กรรมการ รุ่น 80/2549 - - - - 
นายโชน   โสภณพนิช กรรมการ รุ่น 142/2554 - - - - 
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คณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 5 คน โดย จดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยมีรายนามดงันี ้

ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วม

ประชุม/จ านวนครัง้ที่จัด
ประชุม 

1 นายเชิดช ู โสภณพนิช ประธานกรรมการบริหาร 12/12 
2 ดร. ศิริ  การเจริญดี กรรมการบริหาร 12/12 
3 นางสาวิตรี  รมยะรูป กรรมการบริหาร 8/12 
4 นายทาเคชิ  ฟกูดูะ กรรมการบริหาร 12/12 
5 นายโชน  โสภณพนิช กรรมการบริหาร 12/12 
  
 โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่อาวโุส  สายการลงทนุ ท าหน้าท่ีเลขานกุาร      

คณะกรรมการบริหาร 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. บริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือนโยบายค าสัง่
ใดๆ ท่ีคณะกรรมการก าหนด และให้มีอ านาจอนมุตัแิละ/หรือเห็นชอบแก่การด าเนินการใดๆ ตามปกติ
และอนัจ าเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทัว่ไป ตามกรอบอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับอนมุตัจิาก
คณะกรรมการ นอกจากนัน้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองข้อพิจารณาต่างๆ ท่ี
จะได้มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทัง้นี ้
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือค าสั่งของคณะกรรมการ ตลอดจนการด าเนินการตามค าสั่งของ
คณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป 

2. คณะกรรมการบริหารจะแตง่ตัง้อนกุรรมการ และ/หรือคณะท างาน และ/หรือบคุคลใดๆ เพ่ือท าหน้าท่ี
กลัน่กรองงานท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือให้ด าเนินงานใดอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือให้ด าเนินการใดแทนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแหง่อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารก็ได้ 

การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุ รวม 12 ครัง้ เพื่อควบคมุและตดิตามผลการด าเนินงานของ
บริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอนุมัติธุรกรรมท่ีมีความส าคญัตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ นอกจากนี ้ยงัช่วยพิจารณากลัน่กรองเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีความส าคญัตอ่กลยทุธ์การด าเนินงาน การ
จดัสรรงบประมาณ และทรัพยากรตา่งๆ เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทัง้หมด 5 คน โดยจดัให้มีการประชมุ 4 ครัง้เป็นอยา่งน้อยใน 1 ปี โดย 
มีรายนามดงันี ้

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วม
ประชุม/จ านวนครัง้ที่

จัดประชุม 
1 นายประพนัธ์   อศัวอารี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 
2 นางคมคาย   ธูสรานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 
3 นายทาเคชิ  ฟกูดูะ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 
4 นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 
5 นายเรืองศกัด์ิ  ปัญญาบดีกลุ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 
6 นางสาวจาววุรรณ  ลิม้คณุธรรมโม กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 

 

โดยมี นางศศิธร ฐิติผกายแก้ว ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง ท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง โดยสามารถระบุ ประเมิน ติดตามรายงาน 
และควบคุมความเส่ียงให้ครอบคลุม และรองรับกฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ กฎเกณฑ์ และมาตรฐาน
ใหม่ๆ  ของภาครัฐ 

2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเส่ียงและระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการปฏิบตัิตามนโยบายก าหนด และสรุปรายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในปีที่ผ่านมา 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ท าหน้าท่ีประเมินและติดตามความเส่ียงหลกัของบริษัทท่ี
อาจกระทบตอ่ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ ทัง้นี ้ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีประเมินและ
จดัท าแบบประเมินความเส่ียงด้วยตนเอง ตามโครงสร้างขององค์กร  อีกทัง้ติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารจดัการความเส่ียงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว้  ส่งเสริมความรู้
และการปลูกฝังเก่ียวกับวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Culture) โดยการจัดท าแบบประเมินความ
เส่ียงของแตล่ะหนว่ยงาน เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด 3 คน ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 รวมถึงมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยจดัให้มีการประชุม 4 ครัง้เป็นอย่างน้อยใน 1 ปี ซึ่งในปี 2558 มีการจดัประชุมทัง้หมด 5 ครัง้ 
โดยมีรายนามดงันี ้

ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วม
ประชุม/จ านวนครัง้

ที่จัดประชุม 
1 นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 
2 นางคมคาย   ธูสรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 5/5 
3 รศ. ด ารงค์   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการตรวจสอบ 5/5 

  
 โดยมีนายประธาน ขจิตวิวฒัน์ ผู้อ านายการ ฝ่ายตรวจสอบ ท าหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้า
ร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภัย ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ตอ่บริษัท 
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6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

การท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้จ านวน 5 ครัง้ มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชมุครบถ้วนทกุครัง้ มีการร่วมประชมุกบัผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี เพ่ือร่วมเสนอข้อมลู 
หารือ และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในวาระท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ าปี การสอบทานระบบการควบคมุภายใน การสอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความ
เหมาะสม สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
นอกจากนี ้ยงัท าหน้าท่ีคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี และสอบทานและให้ความเห็น
ต่อการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 4 คน โดยการจดัให้มีการประชุมสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 
2558 มีการจดัประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ โดยมีรายนามดงันี ้

ล าดับ
ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนการเข้าร่วม
ประชุม/จ านวนครัง้ที่

จัดประชุม 
1 ดร.ศิริ  การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 

2 นายชยั  โสภณพนิช* กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/2 
3 นายทาเคชิ  ฟกูดูะ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 
4 นางรัชนี  นพเมือง กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 

 

หมายเหต ุ: *นายชยั  โสภณพนิช พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 17 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 

โดยมีนางอุษณี ย์ สุนทโรทก ผู้ อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ท าหน้าท่ี เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
1. พิจารณาสรรหาคดัเลือกผู้ทรงคุณวฒุิ เพ่ือทดแทนกรรมการในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือพ้นสภาพ

การเป็นกรรมการในทุกกรณี โดยพิจารณาบคุคลท่ีเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง เพ่ือเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ และ/หรือขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัท แล้วแตก่รณี 

2. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ ทรงคุณวุฒิ เพ่ือทดแทนกรรมการผู้ จัดการใหญ่ และรองผู้ จัดการใหญ่       
ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ โดยพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง เพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนมุตั ิ

3. พิจารณาก าหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ของคณะกรรมการ และผู้ บริหาร
ระดบัสูงกว่าหรือเทียบเท่ารองผู้ จัดการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อองค์กร  
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ  และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี
ตามข้อบงัคบัของบริษัท 

4. ปฏิบตังิานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

การท าหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนปีที่ผ่านมา 

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรและขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  โดยได้จดัให้มีการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ เพ่ือพิจารณา
เร่ืองส าคัญตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ การสรรหากรรมการบริษัท เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของทางการ จดัท าระบบการประเมินผลเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ  และ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ พิจารณากลัน่กรองคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ซึ่งประกอบด้วยคา่เบีย้
ประชุมและคา่บ าเหน็จ  และจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของกรรมการ และกรรมการชดุย่อย
ประจ าปี 2558  

คณะกรรมการลงทุน 

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทัง้หมด 5 คน ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศ คณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทนุประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 
2556 รวมถึงมีบคุคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารการลงทุน การบริหาร
ความเส่ียง หรือการวิเคราะห์หลกัทรัพย์เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี ร่วมเป็นกรรมการลงทนุด้วย และจดัให้มีการ
ประชมุอยา่งสม ่าเสมอเป็นรายเดือน โดยมีรายนามดงันี ้
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ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วม
ประชุม/จ านวนครัง้ที่

จัดประชุม 
1 นายเชิดช ู โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการลงทนุ 12/12 
2 ดร.ศิริ  การเจริญดี กรรมการลงทนุ 12/12 
3 นายประพนัธ์   อศัวอารี กรรมการลงทนุ 7/12 
4 นายโชน  โสภณพนิช กรรมการลงทนุ 12/12 
5 นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ กรรมการลงทนุ 12/12 
 

โดยมี นางสาวชลลดา โสภณพนิช ผู้อ านวยการ ฝ่ายลงทนุตราสารทนุ ท าหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการ
ลงทนุ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

1. ก าหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเส่ียงรวม  และกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสมท่ีเกิดจากการลงทนุ 

2. พิจารณาอนมุตัแิผนการลงทนุ 

3. ตดิตามผลการลงทนุ พร้อมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

4. ก ากบัดแูลการลงทนุของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบตัเิก่ียวกบัการลงทนุ 

5. ก ากบัดแูลเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

6. รายงานผลการลงทนุให้คณะกรรมการรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

7. ก ากบัดแูลการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และรายงานผลการด าเนินงาน
ให้คณะกรรมการรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

การท าหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนในปีที่ผ่านมา 

ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการลงทุนได้มีการก าหนดนโยบายการและแนวทางการลงทุน 
นโยบายการบริหารความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทนุของบริษัท โดยพิจารณา
ปัจจยัส าคญัต่างๆ ทัง้ในและตา่งประเทศท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน รวมทัง้การก าหนดและปรับเปล่ียน
กลยุทธ์การลงทุนเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี ้คณะกรรมการ
ลงทนุได้มีการพิจารณาอนมุตัแิละ/หรือให้ความเห็นชอบ ในแนวนโยบายท่ีมีความส าคญัตอ่กลยทุธ์ขององค์กร
ทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ และการจดัสรรทรัพยากรก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้คณะกรรมการลงทุนได้มีการติดตาม ก ากบั และควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนงานและเป็นไปตามกรอบนโยบายท่ีได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทัง้หมด 5 คน โดยการจัดให้มีการประชุมสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ     
4 ครัง้ โดยมีรายนามดงันี ้

ล าดับ 
ที่ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนการเข้า
ร่วมประชุม/
จ านวนครัง้ที่
จัดประชุม 

1 นางคมคาย   ธูสรานนท์ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี 4/4 
2 รศ. ด ารงค์   แสงสกลุไทย กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี 4/4 
3 นายทาเคชิ  ฟกูดูะ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี 4/4 
4 นายเรืองศกัด์ิ  ปัญญาบดีกลุ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี 3/4 
5 นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี 4/4 

 

โดยมีนางสาวสภุาภรณ์  ทิพย์ฝัน้ ผู้อ านวยการ ส านกัก ากบัการปฏิบตังิาน ท าหน้าท่ีเลขานกุาร
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

1.  เสนอนโยบาย ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่คณะกรรมการ 

2.  จัดให้มีแนวทางด าเนินการ เพ่ือให้สามารถติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของสถาบนัหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รายงานความคืบหน้าและผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการทุกครัง้หลังมีการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่าง
สม ่าเสมอ 

3. ทบทวนแนวทางหลักการการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตัขิองสากล และข้อเสนอแนะของสถาบนัหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. สง่เสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้เป็นท่ีเข้าใจทัว่ทกุระดบัและมีผลในทาง
ปฏิบตั ิ

5. แตง่ตัง้คณะท างานชดุยอ่ย เพ่ือท าหน้าท่ีสนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้ตามความเหมาะสม 
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การท าหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในปีที่ผ่านมา 

ในปี 2558 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้ด าเนินการปรับปรุงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
โดยให้สอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานในปัจจบุนั ประกอบกบัแนวทางจาก
หลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด และสอดคล้องกบั
หลักเกณฑ์มาตรฐาน ASEAN CG Scorecard เพ่ือเป็นการพัฒนาการก ากับดแูลกิจการตามโครงการ CGR 
ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เสนอนโยบาย และออกระเบียบปฏิบตัติา่งๆ ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

2. ทบทวนแนวทางหลกัการการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิ
ของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบนัหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิเชน่  

2.1 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ และระเบียบ
ปฏิบตักิารใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

2.2 ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตัท่ีิดีในการให้บริการของตวัแทน 

3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของสถาบัน
ก ากับหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท 
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9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ 

ในการแต่งตัง้กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา
คดัเลือกกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระตามนิยามของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน  และเสนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการ เพ่ือท่ีจะน าเสนอในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ 

คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้น
ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย            
ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร     
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่  หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วน
ของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม         
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ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้ น        
รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัท 

9.3.2  การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ท าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบคุคลผู้ ท่ีเหมาะสมโดย
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพทัง้ภาคราชการ และภาคเอกชน       
มีคณุธรรม จริยธรรม มีทศันคตท่ีิดีตอ่องค์กร มีวฒุิภาวะ และความเป็นมืออาชีพ สามารถอทุิศเวลาให้งานของ
บริษัทอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาอนมุตั ิและ/หรือขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้วแตก่รณี  

9.3.3  การสรรหาผู้บริหาร 

บริษัทได้มอบหมายให้มีคณะผู้ด าเนินการในการสรรหาผู้บริหารตามล าดบั ดงันี ้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้ บริหารในต าแหน่ง
กรรมการผู้จดัการใหญ่และรองผู้จดัการใหญ่  เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา   

2. กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารในต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ และผู้ชว่ย
ผู้จดัการใหญ่อาวโุส  เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 
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3. ต าแหนง่ผู้บริหารระดบัรองลงมา (ผู้อ านวยการและผู้อ านวยการอาวโุส) กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
เป็นผู้พิจารณาสรรหาและเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา 

โดยคณะผู้ด าเนินการจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะเป็น       
ผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  มีคณุธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนมีความเป็นมืออาชีพท่ีเหมาะสม
มาด ารงต าแหน่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีและด าเนินกิจการงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์            
ท่ีก าหนดไว้ 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการลงทนุ ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืน นโยบายบริหารความเส่ียงรวม และข้อก าหนดของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

      เปิดเผยไว้ในหวัข้อ 9. การก ากบัดแูลกิจการ หมวด 2 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั หน้า 55 
 
9.6 การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ล าดับที่ ชื่อ - นามกสุล ณ สิน้ปี 2557 ณ ต.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง 

1 นายเชิดช ู โสภณพนิช 
45,704,014 

2.692% 
45,854,014 

2.691% 
-150,000 

2 ดร. ศิริ   การเจริญด ี - - - 

3 นายสนุทร   อรุณานนท์ชยั 
599,200 
0.035% 

579,200 
0.035% 

-20,000 

4 นางคมคาย   ธูสรานนท์ - - - 
5 รศ. ด ารงค์   ทวีแสงสกลุไทย - - - 
6 นายประพนัธ์   อศัวอารี - - - 

7 นายชยั   โสภณพนิช 
38,634,828 

2.276% 
26,654,828 

1.564% 
-11,980,000 

8 นางรัชนี   นพเมือง - - - 

9 นางสาวพจณี   คงคาลยั  
28,000 
0.002% 

28,000 
0.002% 

- 

10 นางสาวิตรี   รมยะรูป - - - 

11 นางประไพวรรณ   ลมิทรง  
35,111,800 

2.068% 
36,000,000 

2.113% 
+888,200 
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9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ล าดับที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญช ี ค่าสอบบัญช ี

1 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั 
(มหาชน) 

นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

1,600,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,600,000 
 

ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee) * 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อบริษัทผู้จ่าย 
ประเภทของงานบริการอื่น 

(Non-Audit Service) 
ผู้ใช้บริการ 

ค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่น 

ส่วนที่จ่ายไป
ในระหว่างปี

บัญชี 

ส่วนที่
จะต้อง
จ่ายใน
อนาคต 

1 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ 
จ ากดั (มหาชน) 

คา่ตรวจสอบและสอบทาน
รายการด ารงเงินกองทนุตาม
ระดบัความเสีย่ง** 

บริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั 

1,400,000 
 

- 

2 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ 
จ ากดั (มหาชน) 

คา่สอบทานมลูคา่ของบริษัทท่ี
ค านวณตามวิธีคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (Embedded value) 

บริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั 

1,000,000 - 

รวมค่าตอบแทนจากค่าบริการอื่น 2,400,000 - 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามกสุล ณ สิน้ปี 2557 ณ ต.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง 
12 นายคาซฮิิเดะ   โทดะ - - - 
13 นายนาโอกิ  บนั - - - 
14 นายทาเคชิ   ฟกูดูะ - - - 

15 นายโชน   โสภณพนิช 
42,000 
0.002% 

42,000 
0.002% 

- 

16 นายเรืองศกัดิ ์  ปัญญาบดีกลุ 
0 200,000 

0.012% 
+200,000 

17 นายเสนาะ   ธรรมพิพฒันกลุ 
0 280,000 

0.016% 
+280,000 

18 นางสาวจารุวรรณ   ลิม้คณุธรรมโม - - - 
19 นางสาวสจิุนดา   เลศิเกียรติมงคล - - - 
20 นางอรนชุ   ส าราญฤทธ์ิ - - - 
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หมายเหต:ุ    * สว่นของบริษัท 
                  ** รวมคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบและการสอบทานส ารองประกนัชีวิต 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บริษัทย่อย) 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ตรวจสอบโดยนางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั คา่สอบบญัชีตอ่ปี 150,000 บาท 
 

9.7 การปฏิบัตติามหลัก CG ในเร่ืองอ่ืนๆ 

 - ไมม่ี - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันาและส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปลูกฝัง
จิตส านกึในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการลดการใช้พลงังาน 

 บริษัทส่งเสริมให้พนักงาน ตวัแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององค์กรและของ
ตนเองตอ่สงัคม ในด้านการศกึษา สขุภาพ ศิลปวฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสงัคม
อยา่งเป็นรูปธรรม 

แนวทางเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักการ 8 ข้อ  

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงจริยธรรม ความเสมอภาค และความซ่ือสตัย์ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง
สนบัสนนุการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมและไมใ่ช้วิธีการใดๆ ท่ีไมถ่กูต้องปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ขนัทางการค้า  

หลกัการในการด าเนินธุรกิจประกนัชีวิต บริษัทยดึมัน่หลกัการในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

 ด้วยหลักความสุจริตใจอย่างยิ่ง บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างยิ่งต่อผู้ เอา
ประกนัภยัและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

 ด้วยหลักความยุติธรรม บริษัทปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและชอบธรรมต่อผู้ เอาประกันภัยอย่าง      
เทา่เทียมกนั โดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

 ด้วยหลักการควบคุมภายใน บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยจดัให้มีระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายในท่ีรัดกุม มีการบนัทึกข้อมลูอย่าง
เหมาะสม โดยถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง อีกทัง้ มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาพนักงานให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามวิชาชีพอยา่งมืออาชีพ 

 ด้วยหลกัการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบั
ของหน่วยงานก ากับภายนอก รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการให้พนักงานปฏิบัติ ตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นไปตามกฎท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

 บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 
Action Coalition) บริษัทได้รับประกาศนียบตัรรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต” จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัเิพ่ือการตอ่ต้านการทจุริตในภาคเอกชน  

 บริษัทได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจ าปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) จากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่ งเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม 
จริยธรรม และความซ่ือสตัย์สจุริต ประจ าปี ครัง้ท่ี 4  

 ในปี 2558 บริษัทได้รับการประเมินระดบัการพฒันาความยัง่ยืน โดยสถาบนัไทยพฒัน์ เร่ือง การตอ่ต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทได้รับการประเมินในระดับ 4 
Certified คือ แสดงให้เห็นถึงการน านโยบายไปปฏิบัติจริง โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการทัง้หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทมีนโยบายตอ่ต้านการทจุริต ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระส าคญั ดงันี ้“บริษัท
ไม่ยอมรับการให้หรือการรับของขวญั หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีเจตนาจูงใจให้กระท าการใดๆ เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย” นอกจากนี ้บริษัทยังมีการก าหนดแนวปฏิบัติ และระเบียบการ
ต่อต้านการทุจริต รวมถึงมีการส่ือสารผ่านการอบรม และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บ ริหาร 
และพนกังานทกุระดบัถือปฏิบตัโิดยเคร่งครัด  

 ปัจจุบนับริษัทให้ทุกฝ่ายระบุและประเมินความเส่ียงด้านการปฏิบตัิการ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารความเส่ียง
สามารถก าหนดแนวทางการจัดการความเส่ียง การติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการควบคุมอย่าง
ตอ่เน่ือง  

 ฝ่ายบริหารความเส่ียงของบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดแนวทางติดตามให้มีการปฏิบตัิตาม
นโยบายและประเมินความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ให้ภาพรวมอยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
รวบรวมข้อมูลให้ฝ่ายตรวจสอบในเบือ้งต้นหากพบกรณีต้องสงสัยและมีความเส่ียงท่ีจะกระท าทุจริต 
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการอบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัการทจุริต ซึ่งรวมถึงการรับและการให้ของขวญัตา่งๆ 
และการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นต้น 

 ฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าท่ีตรวจสอบความพอเพียงของระบบการควบคมุภายใน รวมถึงความเส่ียงจากการ
ทจุริต โดยได้มีการประเมินและตรวจสอบอยา่งเหมาะสม  

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้อบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร และพนักงานเร่ืองการปฏิบตัิตามคู่มือ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ   
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 ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสเก่ียวกับการกระท าท่ีไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ 
พฤติกรรมของคณะกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงานท่ีขัดต่อคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หรือประเดน็อ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น Email Address: audit_committee@bangkoklife.com ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง ผู้ อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ หรือผู้ อ านวยการส านักก ากับการปฏิบตัิงาน บริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 23/115-121 รอยัลซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 ซึ่งจะมีการสอบสวนท่ีเป็นอิสระและมีการพิจารณาด าเนินการอย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงถึงความเป็น
ธรรมและความโปร่งใส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ถูกเรียกมาเป็นพยาน หรือผู้น าส่งข้อมูลใดๆ จะได้รับความคุ้มครอง
ตามท่ีแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทุจริตก าหนด ทัง้นี  ้ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่า มีข้อร้องเรียนในเร่ืองดงักล่าว
ข้างต้น  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนยึดมัน่ในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด ตลอดจน
เคารพต่อสิทธิของบุคคลอ่ืนทัง้ในองค์กรและในสงัคมตามหลักสิทธิมนุษยชนและไม่กระท าการใดท่ีเป็นการ
ล่วงละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน ไม่กลั่นแกล้งหรือข่มเหงผู้ อ่ืน รวมถึงการไม่ล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนัน้  พนักงาน    
ทกุคนต้องปฏิบตัติอ่บคุคลอ่ืนอยา่งเทา่เทียมกนั โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. พนกังานทกุคนต้องให้ความเคารพและปฏิบตัิตอ่บคุคลอ่ืนตามหลกัสิทธิมนษุยชนทัง้ในองค์กรและใน
สงัคม นอกจากนัน้ ต้องไมก่ระท าการใดท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของบคุคลอ่ืน รวมถึงการให้เกียรติซึง่กนั
และกนั 

2. พนักงานทุกคนต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อกันด้วยความเหมือนหรือความแตกต่างในเร่ือง ความคิด        
เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา อาย ุเพศ การศกึษา 

3. พนกังานทกุคนต้องไมก่ลัน่แกล้ง ดหูมิ่น เหยียดหยาม ขม่เหง ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงาน  
4. พนักงานทุกคนต้องละเว้นการกระท าใดๆ ท่ีส่อในทางเพศ และการกระท าใดอันเป็นการล่วงละเมิด

ทางเพศตอ่ผู้ อ่ืน  
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4.   การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าและมีความส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
บริษัทจึงต้องปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตัิ และเคารพในความเป็นพนกังาน 
โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทน จดัหาสวสัดิการท่ีดีและเหมาะสม เพ่ือเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมทัง้
ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อันจะท าให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
นอกจากนัน้ พนกังานยังต้องปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีอย่างสุดความสามารถ มีความขยนัและกระตือรือร้นอยู่
เสมอ 

 4.1 สภาพการท างานและการคุ้มครองทางสังคม 

1) สภาพการท างานประกอบด้วย ค่าจ้าง เวลาท างาน เวลาพักผ่อน วันหยุด ข้อปฏิบัติทางวินัย     
การเลิกจ้าง สวัสดิการต่างๆ เช่น น า้ด่ืมสะอาด สถานท่ีรับประทานอาหารมีสุขลักษณะ ท่ีดี      
การรักษาพยาบาล เป็นต้น 

2) การคุ้มครองทางสงัคม เป็นการบรรเทาผลท่ีเกิดจากการลดหรือสญูเสียรายได้จากประเด็นต่างๆ 
เชน่ อบุตัเิหต ุเจ็บป่วย คลอดบตุร ชราภาพ วา่งงาน พิการ เป็นต้น 

3) สภาพการท างานเป็นไปตามกฎหมาย หรือด าเนินการตามมาตรฐานแรงงาน 

4) จดัให้มีสภาพการท างานท่ีดี ให้ได้รับความสมดลุของชีวิตการท างานมากท่ีสดุ โดยเทียบเคียง 
กบัองค์กรอ่ืน 

5) ให้ความส าคญัเก่ียวกบัพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี วฒันธรรม  

 4.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 

1) จดัหาอปุกรณ์ด้านความปลอดภยัท่ีจ าเป็น เพ่ือป้องกนัอบุตัเิหตแุละเหตฉุกุเฉิน 

2) สอบสวนและบนัทกึอบุตัเิหต ุและปัญหาตา่งๆ เพ่ือลดหรือก าจดัปัญหาเหลา่นัน้ 

3) หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้หญิง (ตัง้ครรภ์ คลอดบตุร) และทัว่ไป เชน่ คนพิการ ผู้ ไม่มี
ประสบการณ์ เยาวชน เป็นต้น 

4) คุ้มครองคนงานนอกเวลา ชัว่คราว รับเหมาชว่ง 

5) ก าจดัอนัตรายด้านจิตใจ ท่ีท าให้เครียด และเจ็บป่วย 

6) จัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้กับพนักงานและผู้ บริหารเป็น
ประจ า  
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7) กรณีพนักงานสาขาท่ีปฏิบตัิงานใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ (สาขาปัตตานี ยะลา และเบตง) 
เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน บริษัทให้ปิดเวลาท าการแตกตา่งจากสาขา
อ่ืนๆ ก่อน 30 นาที และหยดุท าการวนัเสาร์ 

8) จดัให้มีระบบด้านการดแูลสขุภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม  

9) ให้มีน า้ด่ืมท่ีสะอาด ห้องสุขอนามัยท่ีเพียงพอ ห้องพยาบาล รวมทัง้จดัให้มีพยาบาลและแพทย์
คอยดแูลพนกังาน นอกจากนัน้ ยงัจดัให้มีการท าความสะอาดส านกังานเพ่ือให้เกิดสขุอนามยัท่ีดี 

4.3  การอบรมและพัฒนาความรู้ 

1) สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้สม ่าเสมอ โดยมีการให้ค่าวิชา เช่น LOMA, CFA, CFP, 
Fellow นักคณิตศาสตร์ เป็นต้น มีกิจกรรมของชมรม ให้ทุนการศึกษา มีโครงการ สปาใจ         
ตกับาตรท าบญุ  

2) บริษัทจดัให้มีการพัฒนาพนกังาน เช่น ให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม การสมัมนา อันจะท าให้
พนักงานเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลให้บริษัทมีความ
มัน่คงอยา่งยัง่ยืน นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีการก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมให้แก่
พนกังานเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

3) ในปี 2558 บริษัทมีการจดัอบรมให้กับพนกังานทัง้ภายในและภายนอก เรียนผ่านระบบออนไลน์ 
ตลอดจนการส่งไปสัมมนา/ดูงานต่างประเทศ รวมทัง้สิน้ 248 หลักสูตร จ านวนชั่วโมงในการ
อบรมเฉล่ียตอ่คนเท่ากบั 32.29 ชัว่โมง หรือคิดเป็น 5.38 วนั/คน/ปี (6 ชัว่โมงการอบรมคิดเป็น 1 
วนั) มีคา่ใช้จา่ยในการอบรมเป็นจ านวนเงินกวา่ 11,610,101 บาท  

4) บริษัทยงัค านึงถึงการพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน ด้วยการส่งเสริมการจดัการความรู้ภายในองค์กร 
(Knowledge Management) สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือพฒันาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในอนาคต 

4.4  กิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้พนักงาน 

บริษัทส่งเสริมให้พนกังานสร้างความสุขอย่างสมดลุระหว่างชีวิตการท างาน ครอบครัว และสงัคม  
ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 8 ด้าน ตามหลักการ Happy Workplace ได้แก่ Happy Body (สุขภาพดี)  
Happy Heart (น า้ใจงาม) Happy Relax (ผ่อนคลาย) Happy Brain (เพิ่มพูนความรู้) Happy Soul (การมี
คุณธรรม) Happy Money (รู้จักการใช้เงิน) Happy Family (ครอบครัวดี) Happy Social (สังคมดี) ซึ่งการ
ด าเนินการตามหลกัการของ Happy 8 นัน้ บริษัทได้ด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3 
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Happy Body : การมีสุขภาพดี 

กิจกรรมตรวจสขุภาพประจ าปีส าหรับพนกังานทกุคน  

Happy Heart : น า้ใจงาม 

การแบง่ปัน สร้างความสขุถึงกนัได้ไมส่ิน้สดุ บริษัทได้จดักิจกรรมเพื่อสงัคม ดงันี ้

กิจกรรมถกัเสริม เตมิบญุ ตอน “สายใย ไออุน่” 

 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การถักไหมพรมให้พนกังานผู้ เข้าร่วมโครงการ ด าเนินงานมาตัง้แต่ปี 
2557 โดยในปี 2558 มีการถกัหมวกไหมพรม ถกัผ้าพนัคอ เพ่ือมอบแก่ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง รวมจ านวนได้ 129 ผืน 
สง่มอบแก่มลูนิธิสถาบนัมะเร็ง  

กิจกรรมบริจาคโลหิต ในวนัประกนัชีวิตแหง่ชาติ  

 กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กบัสภากาชาดเป็นกิจกรรมการให้เล็กๆ ท่ีแบง่ปันความสขุอนัยิ่งใหญ่แก่ผู้ อ่ืน 
จดัตอ่เน่ืองกนัมาทกุปี ปีละ 4 ครัง้ รวมถึงในโอกาสพิเศษ คือ วนัประกันชีวิตแห่งชาติ ท่ีพนกังานของกรุงเทพ
ประกนัชีวิตได้รวมพลงัเพ่ือบริจาคโลหิตในวนังานดงักลา่วอีกด้วย  

Happy Relax : ผ่อนคลาย 

กิจกรรมกีฬาสานสมัพนัธ์ประกนัชีวิต ครัง้ท่ี 2  

โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคม
ประกนัชีวิตไทย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต จดัให้มีกิจกรรมกีฬา พาเหรด กองเชียร์ และเกมสนัทนา
การ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในธุรกิจประกันชีวิต ท่ีสนามการกีฬาแห่งประเทศไทย 
หวัหมาก ซึง่การจดังานในครัง้นีมี้ผู้บริหาร พนกังาน และครอบครัวมาร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  

กิจกรรม Happy Birthday 

เพ่ือส่งมอบของขวัญในวันเกิดของพนักงาน บริษัทจัดท าของขวญัพร้อมแนบการ์ดอวยพร และส่ง
ข้อความสัน้ผา่นระบบโทรศพัท์มือถือ (SMS) อวยพรให้แก่พนกังานทกุคน  

Happy Brain : เพิ่มพูนความรู้ 

• การจดัอบรมทัง้ภายในและภายนอกให้กบัพนกังาน โดยในปี 2558 รวมทัง้สิน้ 248 หลกัสตูร   

• การจดัการความรู้ภายในองค์กรผา่นโครงการ KM (Knowledge Management)  
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Happy Soul : การมีคุณธรรม 

โครงการสปาใจ  

โครงการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด(มหาชน) และโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ โดยให้พนกังานเข้าร่วมปฏิบตัิธรรม 
ปฏิบตัสิมาธิ ท าให้เกิดความสงบในจิตใจ ณ สถานปฏิบตัแิสงธรรมสอ่งชีวิต จงัหวดันครราชสีมา ปีละ 4  ครัง้  

Happy Money : รู้จักการใช้เงนิ 

กิจกรรมตลาดนดัแหง่ความสขุ  

ตลาดนัดแห่งความสุข หรือกิจกรรม Happy Market จัดขึน้ต่อเน่ืองกันทุกปี  เพ่ือส่งเสริมแนวทาง 
Happy Money (รู้จกัการใช้เงิน) ให้พนกังานน าสินค้าท่ีท าขึน้เอง หรือของใช้แล้วสภาพดี มาซือ้-ขาย ในตลาด
แหง่ความสขุนีไ้ด้ในชว่งเวลาพกักลางวนั  

โครงการบีแอลเอ พร้อมเกษียณ (ส าหรับพนกังาน) 

ขณะท่ีประเทศไทยก าลงัจะเข้าสู่สงัคมผู้สูงวยั เพ่ือปลูกฝังให้พนักงานเตรียมพร้อมชีวิตหลงัเกษียณ 
และเกษียณอย่างสบาย บริษัทได้จดักิจกรรมกระตุ้นให้พนกังานเตรียมความพร้อมด้วยการจัดท าระบบการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือพนกังาน และออกแบบผลิตภณัฑ์ แผนบีแอลเอ พร้อมเกษียณเพ่ือพนกังาน ถือเป็นการ
ปลกูฝังพฤตกิรรมการออมเงิน และการวางแผนบ านาญท่ีเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับพนกังาน  

Happy Family : ครอบครัวมีดี 

เรียงความเร่ืองแม ่ 

เพ่ือส่งเสริมความผกูพนัในครอบครัว และระลึกถึงพระคณุของผู้ให้ก าเนิด ในเทศกาลวนัแม ่บริษัทจดั
ให้มีกิจกรรมประกวดเรียงความเก่ียวกบัแม่ มีพนกังานสง่ผลงานความเรียงบอกเลา่ความในใจอนันา่ประทบัใจ 
ผลงานท่ีได้รับรางวลัได้สร้างความซาบซึง้ให้กบัเพ่ือนพนกังานและคณะกรรมการตดัสินเป็นอยา่งยิ่ง  

Happy Social : สังคมดี 

โครงการ BHAPPY3  

โครงการเพ่ือปลูกจิตส านึกรัก และรักษาสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด(มหาชน) และ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์         
เพ่ือเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัท  ปี 2558 จดัทัง้หมด 2 ครัง้  

ครัง้ท่ี 1 “ร่วมพิทักษ์  รักษ์ทะเลไทย” ร่วมกันปล่อยปลา ปลูกปะการัง  ณ หาดเตยงาม หน่วย
บญัชาการนาวิกโยธินกองทพัเรือ อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ  
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ครัง้ท่ี 2 “ความสขุ ปลกูได้” ร่วมเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ด้วยวิถีพอเพียง ให้พนกังานได้ทดลองท านาบน
แปลงสาธิตแบบไมใ่ช้สารเคมี ปลกูผกับนแปลงผกั รวมทัง้ปลกูผกัสวนครัวแนวตัง้จากวสัดเุหลือใช้กบัวิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ  

5.   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยการออกผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม มีการแนะน าผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมแก่ลูกค้า รวมถึงการให้
ค าแนะน าและบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทัง้ในด้านการรับประกันชีวิต และการจ่ายเงินผลประโยชน์จาก
กรมธรรม์ 

บริษัทมีความมุง่มัน่ในการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงทางการเงินให้กบัลกูค้า โดยการให้ค าปรึกษาด้าน
การวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน เพ่ือให้เกิดความสมดลุระหว่างการสร้างความมัน่คงทางการเงิน และ
การด าเนินชีวิตอยา่งมีคณุภาพ ผา่นท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาประกนัชีวิต คูค้่า และพนกังานท่ีจริงใจ 

บริษัทเน้นย า้ให้พนกังาน ตวัแทนประกนัชีวิต และท่ีปรึกษาทางการเงิน ต้องให้บริการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ 
และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า/ผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องรักษาความลบัของลูกค้า/   
ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั 

บริษัทยึดมั่นในการบริหารงานด้วยความจริงใจ รับผิดชอบดแูลลูกค้าให้ได้รับสิทธิความคุ้มครอง สิทธิ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มีระบบจดัการข้อร้องเรียนเพ่ือแก้ไขเร่ืองร้องเรียน
ด้วยความยตุิธรรม และมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน นอกจากนี ้ยงัมีศนูย์บริการลกูค้า ท่ีจะคอยดแูลให้ความ
ชว่ยเหลือ เม่ือลกูค้าประสบปัญหา เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 

6.  การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 ด้วยเจตนารมณ์ท่ีบริษัทมุ่งมัน่ในการพฒันาและสง่เสริมกิจกรรมทางสงัคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลกัการพฒันาท่ียัง่ยืน เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปลูกฝัง
จิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการลดการใช้พลงังาน โดยมีแนวปฏิบตัิ
ดงันี ้

- บริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสงัคม โดยถือเป็นสว่นหนึง่ ของแผน
ธุรกิจของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

- บริษัทมุง่มัน่สนบัสนนุและชว่ยเหลือสงัคม ชมุชน ในด้านการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง โดยอาศยัความ
ร่วมมือจากพนกังานของบริษัทในการท ากิจกรรมตา่งๆ 
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- บริษัทส่งเสริม รักษา และธ ารงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวฒันธรรมท่ีดีงามของชาติ โดยให้ความ
ร่วมมือ สนบัสนนุนโยบายและกิจกรรมตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือประโยชน์ของชมุชนและ
สงัคมโดยรวม 

- บริษัทด าเนินการให้ความรู้ด้านตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้เกิดการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน 

- บริษัทค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้เกิดผลกระทบด้านความเสียหาย
ตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ 

- บริษัทสนบัสนนุลดการใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสร้างจิตส านกึให้แก่พนกังานใน
การลดใช้พลงังาน 

ด้วยจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทยังส่งเสริมสังคมให้เป็นสุขยิ่งขึน้  ผ่านการด าเนินงานตาม
นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย จัดกิจกรรม
สง่เสริมสงัคมอย่างตอ่เน่ือง ครอบคลมุถึง 6 ด้าน ได้แก่ การวางแผนการเงินแก่ประชาชน การส่งเสริมสขุภาพ
และกีฬา การสร้างจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย การสนบัสนุนการศึกษา
และการเรียนรู้ และการดแูลผู้สูงอายุ ทัง้หมดนีคื้อความมุ่งมั่นเพ่ือสร้างสรรค์ความสุขท่ีแท้จริงสู่ประชาชน     
ดงัจะเห็นได้จากรายละเอียดในสว่นของการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท 

การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัท 

บริษัทยึดมัน่การด าเนินธุรกิจตามกรอบการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยการร่วมสร้างความมัน่คงในชีวิตของ
ประชาชนในทกุช่วงวยั เน่ืองจากเราตระหนกัดีว่าน่ีคือตวัแปรส าคญัในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขท่ียัง่ยืน 
อีกทัง้เรายงัมุ่งเน้นการด าเนินงานท่ีช่วยลดการท าลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังและ
ตอ่เน่ือง เราจึงได้ร่วมมือกบัคูค้่า พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และประชาชนทัว่ไป  ใน
การร่วมสร้างความมัน่คงในชีวิตของประชาชน เราได้ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ตาม 2 แนวคิด
หลกั ดงันี ้

1. “กรุงเทพประกันชีวิต ชีวิตออกแบบได้” เน้นการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน
ส าหรับประชาชนแตล่ะช่วงอาย ุให้ค าปรึกษาและความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ทางการเงินกบัประชาชน
เพ่ือน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวิต ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้พืน้ฐาน 
จนสามารถวางแผนการเงินท่ีเหมาะสมกบัฐานะและคณุคา่ชีวิตของตนเองได้ ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะน าไปสู่
ความมัน่คงในชีวิตตนเองและครอบครัว  
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2. “กรุงเทพประกันชีวิต ชีวิตที่ มีความสุขมากกว่า” เน้นการสร้างความสขุและส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชนในสงัคม และบคุคลากรในองค์กร โดยการด าเนินงานภายใต้แนวคดิดงักล่าว ท าให้เกิด
งานกิจการตา่งๆ ทัง้ในด้านการศกึษาและพฒันาความรู้ความสามารถ การรักษาสขุภาพและการออก
ก าลงักาย การสืบสานศลิปวฒันธรรมไทย การดแูลผู้สงูอาย ุและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินงานตามแนวคิด “ชีวิตออกแบบได้ และชีวิตที่มีความสุขมากกว่า” 

1. สุขใจ...ที่ได้ช่วยคนไทย วางแผนการเงินรอบด้าน  

ความสขุของกรุงเทพประกนัชีวิต คือการแบง่ปันความรู้และให้ค าปรึกษาเร่ืองการวางแผนการเงินรอบ
ด้านแก่ประชาชน และพนักงาน เพราะความรู้ทางการเงินเป็นปัจจัยพืน้ฐานในการสร้างความมั่นคงให้กับ
ประชาชน บริษัทจึงให้ความส าคัญ ในเร่ืองการวางแผนการเงิน เพ่ือให้ประชาชนวางแผนการเงิน              
อย่างเหมาะสมกบัฐานะ และคณุค่าชีวิตของตนเอง รวมทัง้ช่วยสร้างฐานะและสร้างหลกัประกนัให้แก่ตนเอง
และคนท่ีรัก 

ในปี 2558 บริษัทจึงมุ่งพัฒนาอบรมบุคคลากรเร่ิมต้นจากภายในองค์กร เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทัว่ไป ดงันี ้

 การเพิ่มศกัยภาพและพฒันาตนเอง แก่พนกังาน ตวัแทนประกนัชีวิต และท่ีปรึกษาการเงิน ได้แก่ 

1. การจดัอบรมทัง้ภายในและภายนอก โดยในปี 2558 รวมทัง้สิน้ 248 หลกัสูตร  และการมอบ
ทนุการศกึษาส าหรับพนกังาน 

2. การพฒันาความรู้ให้ตวัแทนประกันชีวิตเป็นตวัแทนท่ีมีคณุภาพ มีความช านาญ ในเร่ืองการ
วางแผนการเงิน และมุ่งสู่การเป็นท่ีปรึกษาการเงินมืออาชีพ และสามารถวางแผนการเงิน
อย่างรอบด้านให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมกับคุณค่าชีวิตของตนเอง โดยร่วมมือกับ
พนัธมิตร ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั บริษัท กรุงเทพประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 ความมุง่มัน่พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทย์การวางแผนการเงินอยา่งรอบด้านสูป่ระชาชน  

 การให้ความรู้ และให้ค าปรึกษาการวางแผนการเงินท่ีเหมาะสมกับคณุคา่ชีวิตแก่ประชาชนตาม
นโยบายของบริษัท ผ่านการเสวนาและงานมหกรรมการเงินตา่งๆ ทัว่ประเทศ ตลอดปี 2558 ทัง้
การจัดกิจกรรมให้ความรู้จากตวัแทนประกันชีวิต ท่ีปรึกษาการเงินสู่ชุมชนต่างๆ และกิจกรรม
วางแผนการเงินในงานมหกรรมการเงิน มนัน่ี เอ็กซ์โป งานวนัประกันชีวิต งาน SET in The City 
งานไทยแลนด์ สมาร์ท มนัน่ี 
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2. สุขใจ...ที่ได้สนับสนุนด้านปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาของเยาวชนไทย 

บริษัทตระหนักดีว่า การมีปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีเกือ้หนุนต่อการเข้ารับการศึกษาของเยาวชน   
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กๆ ท่ีจะเป็นก าลังส าคญัในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศใน
อนาคต บริษัทจึงจดัให้มี โครงการ “สานฝันจากพ่ีสู่น้อง” ปีท่ี 9 เพ่ือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกตอ่การเรียน
การสอนของนกัเรียนในโรงเรียน และ โครงการ “น า้ด่ืมสะอาดเพ่ือชีวิตท่ีมีความสุข” มอบเคร่ืองกรองน า้ และ
ระบบกกัเก็บน า้สะอาด เพ่ือสร้างสุขลกัษณะอนามยัท่ีดีให้แก่เยาวชนไทย  รวมทัง้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีงามระหว่างพนกังาน ตวัแทนประกนัชีวิต ทีมท่ีปรึกษาการเงินในพืน้ท่ี และโรงเรียน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ซึง่กนัและกนัเสมอมา 

3. สุขใจ...ที่ได้เหน็คนไทยมีสุขภาพท่ีดี 

สุขภาพดีคืออีกหนึ่งพืน้ฐานของการมีชีวิตท่ีมีความสุขมากกว่า จากคนหนึ่งคนสู่ประชาชนในสังคม 
บริษัทจึงร่วมสร้างสุขภาพท่ีดีให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมทัง้การสนับสนุนนักกีฬาเพ่ือ
สร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศ และเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้ประชาชนหนัมาดแูลสขุภาพกนัมากยิ่งขึน้ 

- โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กรุงเทพประกันชีวิต ฮาลฟ์ มาราธอน ครัง้ท่ี 2 

บริษัทร่วมกบักรุงเทพมหานคร และกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ จดังานแถลงขา่ว “เดิน-วิ่ง 
เพ่ือสขุภาพการกศุล กรุงเทพประกนัชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน ครัง้ท่ี 2 เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองบริษัทเข้าสู่ปีท่ี 65 และ
ตอกย า้เจตนารมย์ให้คนไทยมีความสุขจากการมีสุขภาพท่ีดี รายได้ทัง้หมดจะน าไปสนบัสนุนโครงการ “สวน
สขุภาพ เพ่ือชีวิตท่ีมีความสขุ” ให้ประชาชนทัว่ประเทศ เพ่ือให้ประชาชนได้มีเคร่ืองออกก าลงักาย และรู้วิธีการ
ออกก าลงักายอยา่งถกูวิธีตามสวนสาธารณะทัว่ประเทศ 

- โครงการสวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า 

เป็นโครงการท่ีบริษัทจดัท าขึน้ เพ่ือตอบสนองนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและ
กีฬา เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีสถานท่ีออกก าลงักาย โดยการจดัท าเคร่ืองออกก าลังกาย และ
แนะน าวิธีการเล่นท่ีถกูต้องให้ชมุชนตา่งๆ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้งาน และมีสขุภาพท่ีดี โดยได้รับความร่วมมือ
และค าแนะน าจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือ และการให้ความรู้ท่ีถูกต้อง ให้
เหมาะสมในทุกเพศทุกวัยของชุมชน โดยในครัง้แรกได้ส่งมอบชุดเคร่ืองออกก าลังกายให้แก่สวนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 80 พรรษา จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นสวนสาธารณะท่ีมีประชาชนในจงัหวดัมา
ใช้บริการเป็นอยา่งมาก 
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- โครงการบีแอลเอ แฮป็ป้ีไลฟ์ คีตะมวยไทย แอโรบิก 

บริษัทร่วมกับกองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม
สง่เสริมการออกก าลงักายด้วยการเต้นแอโรบกิ ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยมุ่งให้ประชาชนตระหนกัถึงความส าคญั
ของการก าลังกาย ในปี 2558 บริษัทร่วมกับกรมอนามัย จัดโครงการ “บีแอลเอ แฮ็ปปี้ไลฟ์ คีตะมวยไทย       
แอโรบิก สู่ชุมชน” ร่วมกับศูนย์อนามัย 12 ศูนย์ทัว่ประเทศ เชิญชวนครูนกัเต้นแอโรบิกท่ีผ่านการฝึกฝนจาก
โครงการบีแอลเอ แฮ็ปปี้ไลฟ์ ในปี พ.ศ. 2556-2557 ทั่วประเทศ เข้าร่วมสอนการออกก าลังอย่างถูกวิธีให้แก่
ประชาชนในชุมชนของตนเอง พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเต้นจากกรมอนามัย โดยมีพืน้ท่ี
ผู้ เข้าร่วมกวา่ 30 สนามเต้นทัว่ประเทศ และเดนิสายจดักิจกรรมรวม 5 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมกวา่ 1,500 คน  

- สนับสนุนความพร้อมทัพนักกรีฑาไทย สู่ศึกซีเกมส์ 

บริษัทสนับสนุนการกีฬาอย่างต่อเน่ือง  มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตสร้างขวัญและก าลังใจแก่     
ทพันกักรีฑาไทย ผู้ ฝึกสอน และเจ้าหน้าท่ี สู้ศึกซีเกมส์ครัง้ท่ี 28 ณ ประเทศสิงคโปร์ รวมมูลค่ากว่า 133 ล้าน
บาท  เสริมความพร้อมและความมั่นใจในการฝึกซ้อมอย่างเต็มท่ี เพ่ือท าหน้าท่ีน าชัยชนะมาสู่ประเทศไทย 
รวมทัง้เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคญัของการออกก าลงักาย โดยน าการกีฬามาเป็นส่ือกลาง
เพ่ือให้ประชาชนภายในประเทศหนัมาให้ความส าคญัตอ่การออกก าลงักายมากยิ่งขึน้ และยงัเป็นการส่งเสริม
การกีฬาของประเทศให้เทียบเทา่ระดบัสากล  

- สนับสนุนทีมเรือเขลางข์นคร ประเภท 40 ฝีพาย  

บริษัทมอบกรมธรรม์ประกนัอบุตัเิหตแุละชีวิตมลูคา่รวมกวา่ 5,000,000 บาท เพ่ือให้ทีมได้มี
ความมัน่ใจในการซ้อมและแขง่ขนัตลอดทัง้ปี  

- สนับสนุนโครงการป่ันจักรยานเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี  

โครงการนีจ้ัดโดยกรมอนามัย เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพ่ือส่งเสริมและ
เสริมสร้างความตระหนัก และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปให้หันมาใช้
จักรยาน เป็นวิถีชีวิตเพ่ือออกก าลังกาย โดยกรมอนามัยได้จัดให้ร่วมป่ันจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ในพืน้ท่ีศนูย์อนามยั ทัง้ 12 แห่ง 77 จงัหวดั เร่ิมวนัท่ี 29 มีนาคม - 
3 พฤษภาคม 2558 พนกังาน ตวัแทนประกนัชีวิตจากบริษัทและประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมกวา่ 15,000 คน 
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4. สุขใจ...ท่ีได้เหน็ผู้สูงอายุมีความสุข 

จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สงัคมผู้สงูอาย ุบริษัทเล็งเห็นความจ าเป็นในการเตรียม
ความพร้อม และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ผ่าน “โครงการร่วมสร้างความสุข โลกสดใส ส าหรับ     
ผู้ สูงวัยจากใจกรุงเทพประกันชีวิต” มอบแว่นสายตาให้ผู้ สูงวยัทั่วประเทศ เพราะเช่ือว่าการมองเห็นโลกได้
ชัดเจนขึน้ อาจจะเป็นเพียงความสุขเล็กๆ ของใครบางคน แต่ส าหรับผู้สูงวัยการมองเห็นโลกสดใสมากขึน้      
ถือเป็นความสขุท่ียิ่งใหญ่ กวา่ 3 ปีท่ีผา่นมากรุงเทพประกนัชีวิตจดักิจกรรมมอบแวน่ตาให้ผู้สงูอาย ุพร้อมตรวจ
สุขภาพผู้สูงวยั ไปกว่า 15,000 ราย ทัว่ทุกภาคของประเทศไทย และยงัด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสุขแก่   
ผู้สงูวยัอยา่งตอ่เน่ือง 

5. สุขใจ...ที่ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

วฒันธรรมประเพณีไทยเป็นความดแูลของคนไทย เป็นคุณค่าท่ีต้องช่วยกันสืบสาน วฒันธรรมท่ี สืบ
ทอดตอ่กนัมาเป็นเวลานานนัน้  แสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาติ และความเข้มแข็งสามคัคีของผู้ เข้าร่วม ตลอดจน
แสดงถึงความสุขร่วมกันของคนในสงัคม บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวฒันธรรม เพ่ือส่งต่อ
ชีวิตท่ีมีความสุขให้อยู่คู่คนไทยต่อไป โดยผู้บริหาร พนกังาน และตวัแทนประกันชีวิต ได้ร่วมกับชมุชนเพ่ือสืบ
สานประเพณีทัว่ประเทศตลอดปี 2558 ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน า้โพ จ.นครสวรรค์ งานแห่เทียน
พรรษา อนัยิ่งใหญ่มีมายาวนานกว่า 100 ปี จ. อุบลราชธานี งานแข่งเรือยาว วดัท่าหลวง จ.พิจิตร ประจ าปี 
2558 และงานประเพณีถือศีลกินผกั จ.ภเูก็ต ประจ าปี 2558 

6. สุขใจ...ที่ได้ตอบแทนธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนักดีว่าเราได้รบกวนธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเราเพียงใด บริษัทจึงเน้นท่ีการปลูก
จิตส านึกในใจคน ในด้านการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมส่ามารถทดแทนได้ การฟืน้คืนผืนป่า และแหล่ง
น า้ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชมุชนรอบข้าง โครงการ “บีแอลเอ แฮ็ปปี ้ไลฟ์ โกกรีน” ยงัเป็นโครงการ
ท่ีด าเนินงานตามนโยบายสงัคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน (ประเทศไทย) (FEED) เพ่ือสร้างจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมให้กบัเยาวชนผู้ เป็นอนาคตของชาติ ในปี 
2558 บริษัทจึงได้ด าเนินโครงการ “บีแอลเอ แฮ็ปปี้ไลฟ์ โกกรีน” ต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 3 โดยเยาวชน พนกังาน
และครอบครัว ตวัแทนประกันชีวิต คู่ค้า และพนัธมิตร ได้มีส่วนร่วม จึงก่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลกูฝังให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ ใช้อย่างประหยดั ลดการสญูเปล่า การ
น ามาใช้ซ า้ เพ่ือความยัง่ยืนในอนาคต  
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- โครงการบีแอลเอ แฮป็ป้ี ไลฟ์ โกกรีน ครัง้ที่ 4 และครัง้ท่ี 5  

การปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมกับเยาวชนในครัง้ท่ี 4 นี ้บริษัทได้เลือกเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า  
สลกัพระ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีส าคญัของไทย เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีผู้ เข้าร่วมทริปจะได้ศกึษาและเรียนรู้การใช้ชีวิตของสตัว์
ป่า ทัง้นี  ้การท ากิจกรรมในป่าเป็นการสร้างจิตส านักรัก ษ์ธรรมชาติให้เกิดขึน้ในใจของเยาวชนเหล่านี ้        
อย่างแท้จริง เช่น การได้ใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการดรูอยเท้าสตัว์ การฟังเสียงสตัว์ การดมกลิ่น การสมัผสั
ธรรมชาติท่ีแท้จริง การชิมพืชพนัธุ์ต่างๆ จากธรรมชาติ การลงมือสร้างฝายชะลอน า้ การซ่อมแซมแนวกันไฟ 
รวมไปถึงการพดูคยุแลกเปล่ียนประสบการณ์จากเจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าสลกัพระ เป็นการสร้างความ
ผกูพนักบัธรรมชาตอิยา่งเป็นขัน้ตอน 

การจดัโครงการในครัง้ท่ี 5 มีสว่นส าคญัมากท่ีเยาวชนได้เห็นภาพท่ีชดัเจนจากปัญหาภยัแล้งและ
อุทกภัยท่ีก าลังเข้าขัน้วิกฤต โครงการ “บีแอลเอ แฮ็ปปี้ ไลฟ์ โกกรีน” ครัง้ท่ี 5 พาเยาวชนคนรักธรรมชาต ิ
จ านวน 60 คน จาก 10 สถาบนั มาร่วม “ฟืน้ป่าต้นน า้....หยดุวิกฤติภัยแล้งและอุทกภยัอย่างยัง่ยืน” ไปสมัผสั
และเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน า้ ณ อทุยานแหง่ชาตคิลองลาน จ.ก าแพงเพชร เพ่ือทราบถึงต้นเหตแุหง่วิกฤติภยั
แล้งและอทุกภยั พร้อมทัง้ร่วมกนัเป็นส่วนหนึง่ในการฟืน้ฟูและดแูลระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมให้กลบัคืนสูส่ภาพท่ี
ดี โดยอุทยานแห่งชาติคลองลานถือเป็นผืนป่ามรดกโลก และเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวนัตกท่ีมีความอุดม
สมบรูณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นป่าต้นน า้
ของล าธารหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก คลองลาน และคลองน า้ไหล ซึ่งไหลรวมกันสู่แม่น า้ปิง  
เหมาะสมตอ่การเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นอยา่งยิ่ง ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา เราร่วมสร้างต้นกล้านกัอนรัุกษ์ได้
มากถึง 300 คน จากมหาวิทยาลัยกว่า 35 แห่งทั่วประเทศ รวมทัง้พนักงานอีกกว่า 100 คน และต้นกล้า       
นกัอนรัุกษ์เหล่านี ้ได้ตอ่ยอดแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมออกไปสู่ชมุชน มหาวิทยาลยั และเยาวชนมากมาย ผ่าน
โครงการต่อยอดท่ีได้รับทุนจากโครงการ “บีแอลเอ แฮ็ปปี้ ไลฟ์ โกกรีน” เยาวชนเหล่านีถื้อเป็นแรงผลักดัน      
สง่ตอ่ความรู้สกึรักและรับผิดชอบตอ่ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม แผข่ยายออกไปสูส่งัคมวงกว้างมากย่ิงขึน้ 

กิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาท่ีผ่านโครงการไปแล้วนัน้  ได้ไปท าประโยชน์กับชุมชน และ
มหาวิทยาลยัของทกุคนอยา่งแท้จริง อาทิ  

- โครงการน้องหนู 3R ปลูกจิตส านึกลดปริมาณขยะ มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยการจดั 

ให้ความรู้แนวทางการลดปริมาณขยะโดยใช้หลักการ ใช้น้อย ( reduce) ใช้ซ า้(reuse) น ากลับมาใช้ใหม่
(recycle) และให้ความรู้เก่ียวกบัประเภทของขยะและถงัขยะประเภทตา่งๆ ผา่นส่ือการสอน เชน่ ฟิวเจอร์บอร์ด 
ไวนิล รวมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ  แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ผ่านกิจกรรมเล่นเกมส์คดัแยกขยะ และการจัดท าถังขยะส าหรับแยกประเภทขยะมอบให้โรงเรียน
ตา่งๆ  
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- โครงการลดการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อลดโลกร้อน  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  

เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับสภาวะโลกร้อนท่ีเก่ียวเน่ืองจากการผลิตไฟฟ้า กระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า แนวทางการลดการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ให้กับเยาวชนอายุ 10-12 ปี บุคลากรในโรงเรียน และผู้ ท่ีสนใจ ให้เกิดความตระหนกัในเร่ืองการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า และทราบแนวทางในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ตอ่ และสามารถ
น าแนวทางท่ีได้เรียนรู้จากการอบรมไปปฏิบตัใินชีวิตประจ าวนัได้ เป็นต้น 

- โครงการบีแอลเอ แฮป็ป้ี ไลฟ์ โกกรีน ภายในองค์กร 

จากแนวคิดขององค์กรในการตระหนกัถึงคณุค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้อย่างประหยัด ลดการสูญเปล่า การน ามาใช้ซ า้ เพ่ือความยั่งยืนในอนาคต
บริษัทได้จดักิจกรรมเพื่อตอบสนองแนวคิดอยา่งเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

1) โครงการประหยดัพลงังาน 

โดยการเปล่ียนการใช้หลอดไฟ T5 ภายในอาคารส านกังาน ซึ่งสามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าแสง
สว่างได้ประมาณ 4 เท่าต่อหลอด การรณรงค์การปิดไฟในช่วงเวลากลางวนั การออกไปประชุม หรือหลงัเลิก
งาน 

2) โครงการลดการสญูเสียทรัพยากร  

โดยการจดัอบรมและจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานสารบรรณในองค์กร การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การประหยดัทรัพยากรในบริษัท การขอความร่วมมือจดัเก็บเอกสารเป็นไฟล์งานแทนการเก็บเป็นแฟ้มกระดาษ 
การใช้กระดาษ re-used (ใช้ซ า้) และการบริจาคทรัพย์สินท่ีมิได้ใช้งานให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด 
องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวน 22 องค์กร ในปี 2558 นบัได้ 1,120 รายการ 

3) โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภยัในสขุภาพ ทรัพย์สิน และชีวิต ผา่นโครงการตา่งๆ ได้แก่ 

1. โครงการรณรงค์การคดัแยกขยะ 3 ประเภท คือ ขยะทัว่ไป ขยะเปียก และขยะ Recycle 
เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยัตอ่สขุภาพของพนกังาน การน ากลบัมาใช้ใหม ่และ
หลีกเล่ียงใช้สิ่งของท่ีก่อให้เกิดมลพิษ 

2. โครงการติดตัง้กล้อง CCTV บริเวณภายในและหน้าอาคารส านกังาน เพ่ือความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเส่ียง ป้องกนัการโจรกรรม แก่พนกังาน บริษัทและชมุชน
ข้างเคียง 
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3. โครงการรณรงค์การใช้หมวกกนัน๊อค คาดเข็ดขดันิรภยั ร่วมกบักระทรวงแรงงาน โดยการ
ตดิป้ายตามจดุตา่งๆ เพ่ือให้พนกังานและประชาชนในชมุชนเกิดความตระหนกัในการขบั
ข่ียานพาหนะ และความไมป่ระมาท 

ด้วยนโยบายด้านกิจการเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมทัง้ 6 ด้านนี ้บริษัทภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
แบ่งปันและสร้างความสุขให้แก่คนไทยทุกคน และมุ่งมัน่เดินหน้าสร้างความสุขท่ียัง่ยืนแก่ประชาชน เพราะ
บริษัทเช่ือมัน่วา่คณุภาพชีวิตท่ีดีจะก่อให้เกิด “ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า” 

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการด าเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย  

ในปี 2558 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และเน้นให้ความรู้เพ่ือให้ประชาชนรับมือกับการเข้าสู่สังคม   
สูงวัย คือ “บีแอลเอ พร้อมเกษียณ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การวางแผนเกษียณในรูปแบบใหม ่            
ให้ประชาชนสามารถรับมือกับวัยเกษียณได้อย่างมีความรู้อย่างท่ีต้องการ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์        
เพ่ือดแูลเสาหลกัของครอบครัวหรือเจ้าของธุรกิจ ถ้าไม่สามารถหารายได้ ครอบครัวและธุรกิจยงัด าเนินตอ่ไป
ได้และผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยแบกรับภาระการใช้จ่ายด้านสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งบริษัทเช่ือมั่นว่าผลิตภัณฑ์ท่ี    
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  จะช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสขุ และบริษัทด าเนินธุรกิจได้อยา่งมัน่คงอีกด้วย  
 

 

 



 

สว่นที่ 2 หน้าที่ 103 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัและก ากับดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการน าการบริหาร
ความเส่ียงทั่วทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มาใช้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจัดการใน
การพัฒนาให้การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในครอบคลุมทุกกิจกรรมหลกัของบริษัท ท าให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของบริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการ
ปฏิบตัิงานในแต่ละระดบั ทัง้ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตัิงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบตัิตามนโยบาย 
กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตัิตา่งๆ  รวมถึงมาตรการตอ่ต้านการทจุริต ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ปฏิบตัิหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และระบบ
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งมี
กรรมการอิสระร่วมด้วย รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง ทบทวนความ
เพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบตังิานตามนโยบายท่ีก าหนด พร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอยา่งสม ่าเสมอ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในซึง่ยดึหลกัตามกรอบ
แนวทางควบคมุภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) ซึ่งครอบคลมุ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคมุ การประเมินความเส่ียง กิจกรรม
การควบคมุข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามประเมินผล เห็นว่าบริษัทมีการควบคมุภายในท่ี
เพียงพอ สนบัสนนุให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลตุามวตัถปุระสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามรายละเอียด ดงันี ้

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 1.1 บริษัทโดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารทุกระดบั ได้สร้างความตระหนกัและบรรยากาศใน
ด าเนินงานท่ีมุ่งหวงัผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องค านึงถึงความร่วมมือและการบริหารจดัการท่ีมี
ระบบการจดัการและการควบคมุท่ีดีมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดบัสงู (Tone at the Top) เป็นแบบอย่างท่ี
ดีแก่พนักงานทุกภาคส่วน ทัง้ภายในบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีแสดงถึงการให้ความส าคญัของคุณค่าความ
ซ่ือตรงและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต บริษัทมีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรท่ี
เอือ้อ านวยให้ระบบการควบคมุภายในด าเนินไปได้ตามท่ีบริษัทมุ่งหวงัอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรมมีนโยบาย
และคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Code of Conduct) เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนได้
รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน หากมีการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติ  บริษัทมีกระบวนการ



 

สว่นที่ 2 หน้าที่ 104 

สอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยก าหนดบทลงโทษทางวินัยท่ีค านึงถึงผู้ ได้รับความเสียหาย ระดบัความเสียหาย 
และผลกระทบท่ีมีตอ่บริษัทไว้อยา่งชดัเจน 

 1.2 คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น นโยบาย วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ความเส่ียง แผนงาน
และงบประมาณ เพ่ือให้ทกุหน่วยงานด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนัตามปรัชญา ภารกิจ และผลประโยชน์ท่ี
ลูกค้าได้รับ มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารภายใต้กฎหมาย กฎบัตร และ
ข้อบังคบัของบริษัท แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือสรรหา คดัเลือก กรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
ซึง่มีสดัสว่นของกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้คณะ 

 1.3 บริษัทได้ก าหนดโครงสร้างสายการรายงานและอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจนและ
เหมาะสม มีความสอดคล้องกบัสภาพทางธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สนบัสนุนให้การด าเนินงานและการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการและผู้ บ ริหารได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ี
รับผิดชอบ และใช้กระบวนการและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการมอบอ านาจและบทบาทหน้าท่ีท่ีจ าเป็นต่อ
บริษัท เชน่ หน้าท่ีในการก ากบัดแูลการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั หน้าท่ีในการสัง่การ แนะน า ควบคมุ เพ่ือชว่ยให้
ผู้บริหารและพนกังานท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจและปฏิบตังิานตามความรับผิดชอบด้านการควบคมุภายใน  

 1.4 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ      
มีนโยบายและวิธีการปฏิบตัด้ิานบคุลากรท่ีชดัเจน รวมทัง้มีการสอบทานความมีประสิทธิผลของการด าเนินงาน
ตามนโยบายและวิธีปฏิบัตินัน้เป็นประจ า เป็นการให้ความส าคญักับการพัฒนาพนักงานตามค่านิยมของ
องค์กรในเร่ือง “การพัฒนาตน” ท่ียึดหลักว่า บุคคลจะต้องมีการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ บริษัทมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานให้มีความสมัพนัธ์กบัการพิจารณาให้โบนสั การขึน้เงินเดือน และความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน ส่งเสริมให้มีการส่ือสารระหว่างหวัหน้างานกับพนักงาน และให้พนักงานลงนามรับทราบการ
ประเมินผลงาน บริษัทได้เตรียมความพร้อมส าหรับการขาดบคุลากร มีการก าหนดแผนและกระบวนการสรรหา
ผู้ สืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญั  (Succession Plan) อีกทัง้ให้ทุนการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาชีพในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโททัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศส าหรับพนกังานและบคุคลภายนอก เพ่ือป้องกนั
ปัญหาการขาดแคลนบคุลากรโดยเฉพาะในสายวิชาชีพหลกัของบริษัท 

 1.5 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ได้ก าหนด
นโยบายการควบคุมภายใน มีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับพนักงาน และเป็น
องค์ประกอบส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับการประเมินผลการปฏิบตังิาน การสร้างแรงจงูใจและ
การให้รางวัลท่ีเหมาะสม จะพิจารณาจากตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานหลัก  หรือ KPI (Key Performance 
Indicator) ทัง้นี ้การควบคมุภายในของบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิงาน ซึ่งแฝงอยู่กบัการปฏิบตัิงาน
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ปกติในทุกหน้าท่ีและทุกระดับท่ีก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม              
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

2. การประเมินความเส่ียง 

 2.1 บริษัทได้ก าหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคล้องกับแผนธุรกิจและ     
กลยทุธ์องค์กร โดยมีกระบวนการระบ ุประเมินผลกระทบปัจจยัเส่ียงของการด าเนินงานตามกิจกรรมหลกั โดย
ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมพิจารณาและจดัท าแผนธุรกิจและแผนบริหารความเส่ียง ภายใต้กรอบและนโยบาย
บริหารความเส่ียงท่ีจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง และก าหนดกรอบและขอบเขตการบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการ
ส่ือสารนโยบายให้ทราบทั่วทัง้องค์กร รวมถึงการจัดท าคู่มือการบริหารความเส่ียงเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รวมทัง้ก าหนดให้พนักงานได้รับการอบรม เพ่ือให้เข้าใจถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องภายในบริษัท       
มีรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีท่ีได้รับการรับรอง โดยทัว่ไปโดย
ฝ่ายบญัชีร่วมกับฝ่ายวางแผนธุรกิจด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานน าเสนอต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทกุเดือน 

 2.2 บริษัทมีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงหลกั จากการประเมินความเส่ียงกิจกรรมหลกัและ
ประเภทความเส่ียงหลกั โดยในกิจกรรมท่ีส าคญับริษัทได้แต่งตัง้คณะท างาน คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหาร พนกังาน ท่ีมีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านนัน้ๆ ร่วมก าหนดขอบเขตและแนวทางปฏิบตัิร่วมกัน 
เช่น คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะท างานบริหารเงินกองทุน เพ่ือก าหนดแนวทางและวางแผนการ
ด าเนินงาน หรือตดิตามปัจจยัเส่ียงหลกัท่ีอาจกระทบตอ่เป้าหมายของบริษัทควบคูไ่ปกบัแผนบริหารความเส่ียง
ตามมาตรฐานสากล ERM เป็นแนวทาง โดยทุกกิจกรรมนอกจากจะประเมินความเส่ียงหลักจากปัจจยัด้าน
ตา่งๆ แล้ว การประเมินความเส่ียงด้านปฏิบตัิการเป็นความเส่ียงท่ีทกุหน่วยงานต้องตระหนกัและปฏิบตัิตาม
คูมื่อและแนวทางท่ีก าหนดไว้ รวมถึงความเส่ียงจากการทจุริต 

 2.3 การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดทจุริตอยู่ในกระบวนการท่ีบริษัทด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้มี
การจัดการการกระท าท่ีถือเป็นการทุจริตโดยครอบคลุมทุกรูปแบบทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เช่น การ
สูญเสียทรัพย์สิน  การจดัท ารายงานทางการเงินอนัเป็นเท็จ การคอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่างๆ บริษัทได้ก าหนด
ช่องทางการรายงานข้อมูลการทุจริตไว้หลากหลายช่องทาง เช่น ไปรษณียบัตร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรศัพท์ เว็ปไซต์บริษัท การรายงานความเส่ียงความเสียหายด้านปฏิบัติการ และแจ้งผ่านผู้ บริหารหรือ
พนกังาน เพ่ือเป็นแหล่งข้อมลูในการประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการทจุริต รวมทัง้บริษัทมีการ
จดัท าบนัทกึความเส่ียงและความเสียหายท่ีเกิดขึน้ เพ่ือใช้ในการก าหนดมาตรการป้องกนัและประเมินโอกาสท่ี
จะเกิดขึน้ในอนาคต 
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 2.4 บริษัทได้ระบุและประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
การควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาในเร่ืองของกฎหมายและกฎระเบียบ เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้มีการก าหนดหน่วยงานหรือทีมงานเข้าด าเนินการ เม่ือพบว่าปัจจยัเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง
อนัเป็นเหตใุห้ผลการด าเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างทนัทีและชดัเจน พร้อมทัง้ให้รายงาน
มาตรการและผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงและติดตามอยา่งใกล้ชิด 

 3. กิจกรรมการควบคุม 

 3.1 บริษัทมีนโยบายการควบคุมภายใน ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์และระบบเครือข่ายภายใน
องค์กร (Intranet) ของบริษัท การควบคมุภายในของบริษัทถือเป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตัิงานท่ีแฝงอยู่กบัการ
ปฏิบัติงานปกติในทุกหน้าท่ีและทุกระดับ โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลัก อันได้แก่ การ
พฒันาผลิตภัณฑ์ การก าหนดอตัราเบีย้ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจดัการค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยต่อ การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน การรับเงินและการจ่ายเงิน มีกระบวนการควบคุมภายในท่ี
ชดัเจนเช่ือมโยงและมีประสิทธิภาพเพียงพอและสอดคล้องกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษัทยอมรับได้ 

 3.2 บริษัทก าหนดมาตรการในการด าเนินงานของกิจกรรมหลัก โดยเจ้าของหน่วยงานร่วมกับ
ฝ่ายบริหารความเส่ียง เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการการควบคมุ ป้องกนั เป็นประจ าอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ และทกุครัง้เม่ือมีปัจจยัเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงาน ทัง้ด้านกระบวนการท างาน 
และระบบระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการ 
กิจกรรมควบคมุและระบบสนนัสนนุพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ดงันี ้

 ควบคุมและบริหารโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยี เช่น การดูแลอุปกรณ์ของระบบ
เครือข่าย ระบบไร้สาย ระบบปฏิบตัิการ ระบบงานหลกัของบริษัทเคร่ืองแม่ข่าย (Server) 
และระบบการส ารองข้อมลู รวมทัง้มีการบริหารและควบคมุการเปล่ียนแปลงของระบบงาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Change Management) เป็นต้น 

 ควบคุมและบริหารด้านความปลอดภัย ป้องกันการเข้าถึงระบบและข้อมูลโดยมิชอบ       
ทัง้จากบุคคลภายนอกและภายในบริษัท เช่น มี Fire Wall ป้องกันการบุกรุก มีระบบการ
พิสจูน์ความมีตวัตนของผู้ ใช้งาน การใช้บตัรหรือรหสัผ่าน การก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมลู
และแก้ไข มีข้อห้ามไม่ให้เผยแพร่ข้อมลูท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ได้รับอนญุาตจาก
บริษัท ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งเสริมให้บริษัทได้รับการประกาศรับรองระบบมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 เร่ือง การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
security management system (ISMS) ในปี 2558 
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 ควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษา ของระบบเทคโนโลยี เช่น         
มีคณะกรรมการในการจดัซือ้ จดัหา ก าหนดขัน้ตอนการพฒันาระบบงาน ซึ่งครอบคลมุถึง
การให้ความเห็นชอบพฒันาระบบ ระยะเวลาท่ีใช้พฒันา การทดสอบระบบ และการบริหาร
จดัการกรณีจ้างผู้พฒันาระบบจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น 

 3.3 บริษัทมีส านกัก ากับการปฏิบตัิงาน (Compliance) ซึ่งขึน้ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือประสานงานและให้ค าแนะน าปรึกษา และดแูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง    
มีฝ่ายตรวจสอบท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบริษัท เพ่ือประเมินผลระบบควบคมุภายใน การปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีก าหนด และให้ค าปรึกษาเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข มีส านักกฎหมายดูแล
สญัญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย นอกจากนี ้ยงัมีการทบทวนนโยบาย
และกระบวนการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทุกปี และบริษัทได้ให้ความส าคญัในการปรับปรุงแผนบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เป็นประจ า ซึ่งจัดให้มีการซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินและการ
ทดสอบระบบงานศนูย์ปฏิบตัิงานส ารองของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบงานต่างๆ ท่ีจดัเตรียมไว้สามารถใช้
งานได้ดีตามแผนท่ีวางไว้ 

 4. ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

 4.1 ระบบสารสนเทศ บริษัทมีการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้ บริหาร         
ด้วยระบบการจดัการฐานข้อมลูอย่างเป็นระบบ ถกูต้องแม่นย า และสามารถรายงานผลได้ในหลากหลายมิติ
ตามความต้องการและสถานการณ์ เพ่ือการประเมินติดตามและการบริหารจดัการให้การด าเนินธุรกิจบรรลุ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งข้อมลูท่ีจ าเป็นและส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ 
ข้อมลูผู้ เอาประกนั ข้อมูลสถิตติามประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยั และข้อมลูด้านเศรษฐกิจ เพ่ือการ
จดัท าชดุข้อมลูในการทดสอบภาวะความอ่อนไหว ภาวะวิกฤต รวมถึงการติดตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยั
เส่ียงต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท โดยบริษัทได้จัดท าและจัดหาระบบปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือรองรับ
และสนนัสนนุ อยา่งเพียงพอและเหมาะสม และได้จดัเตรียมข้อมลูตา่งๆ ภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วและเป็นไป
ตามท่ีกฏหมายก าหนด 

 4.2 การส่ือสาร บริษัทมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอก ท่ีได้รับ
มอบหมายและก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน ในการส่ือสารข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างเพียงพอ 
เหมาะสม และทนัการณ์ ตลอดจนมีระบบการควบคุมข้อมูลสาระส าคญัท่ีต้องส่ือสารอย่างรัดกุม และเสมอ
ภาค โดยบริษัทจัดให้มีระบบการจัดการในการส่ือสารผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย และทั่วถึง ได้แก่ ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ 
นโยบาย กฎระเบียบค าสัง่ และคูมื่อปฏิบตัิงาน รวมทัง้ข่าวสารตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทาน
รายการต่างๆ ด้านการส่ือสารภายนอกมีระบบอินเตอร์เน็ต มีเว็บไซต์ www.bangkoklife.com เพ่ือเผยแพร่
ข้อมลู ข่าวสารความเคล่ือนไหวของบริษัทตลอดจนก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งข้อบกพร่อง และปัญหา

http://www.bangkoklife.com/
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การด าเนินงาน ส าหรับผู้ มีสว่นได้เสีย สามารถร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์บริษัทหรือสง่ไปรษณีย์มาท่ีสว่นบริการ
ลูกค้า บริษัทยงัมีหน่วยงานท่ีประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) เชน่ หนว่ยรับเร่ืองร้องเรียน (Complain Unit) และส านกังานก ากบัการปฏิบตังิาน  

 4.3 บริษัทมีช่องทางการส่ือสารพิเศษ (Whistle-blower hotline) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายใน
บริษัท รวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกบริษัท แจ้งเร่ืองเก่ียวกับการฉ้อฉล ทุจริต การกระท าท่ีฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรงด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือส่งไปรษณีย์ ตามท่ีปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ 
“ตดิตอ่/แจ้งเบาะแส ร้องเรียน” ซึง่บริษัทมีขัน้ตอนการปฏิบตัเิพ่ือเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั 

 5. การตดิตามประเมินผล 

 5.1 บริษัทมีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานและพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเป็นประจ า
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้กระบวนการติดตามของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบการประเมินผล
ด้วย KPIs ซึ่งเป็นดชันีชีวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตเป็นส าคญั ตลอดจนมีระบบการประเมิน
ความเส่ียงตามแนวทาง ERM และก าหนดมาตรการการด าเนินการ การป้องกนัอย่างเป็นระบบผ่านโครงสร้าง
องค์กรท่ีได้วางไว้อย่างเหมาะสม ตามล าดบัชัน้ ตลอดจนมีการสอบทานของผู้ รับมอบอ านาจ การสอบทาน
จากส านกัก ากับการปฏิบตัิงาน การตรวจสอบและติดตามจากผู้ ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัททัง้ 5 องค์ประกอบนัน้ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมาตรการ
ส าคญั ได้แก่ 

 ด้านการด าเนินงาน หากมีความแตกตา่งจากเป้าหมายท่ีก าหนด ฝ่ายบริหารจะมีการประชมุเป็น
ประจ าทุกเดือน เพ่ือประเมินหาสาเหตุและด าเนินการแก้ไขในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีได้รับรายงานเป็นประจ าทกุไตรมาส  

 ด้านการควบคุมภายใน มี ฝ่ายตรวจสอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในและ
ข้อเสนอแนะตา่งๆ ท่ีมีนยัส าคญั รวมทัง้ได้รายงานผลการปรับปรุงการปฏิบตัิงาน การแก้ไขข้อบกพร่อง และมี
ส านักก ากับการปฏิบตัิงานท่ีประเมินนโยบายและกรอบแนวการปฏิบตัิงาน การบริหารความเส่ียงด้านการ
ก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย พร้อมรายงานผลประเมินจดุอ่อน ข้อบกพร่องแนวทางแก้ไข และ
รายงานผลคืบหน้าในการปรับปรุง  
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 ด้านการบริหารความเส่ียง มีฝ่ายบริหารความเส่ียงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการ
บริหารความเส่ียงของบริษัท จดัให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงและมีการก าหนด
สญัญาณเตือนภยั เพ่ือให้สามารถจดัการความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิผล ตามกรอบนโยบายการบริหารความ
เส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด และสอดคล้องกบัแผนธุรกิจเพิ่มมลูคา่ให้กบัองค์กร โดยรายงานผลตอ่
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทกุไตรมาส 

 ทั ง้ นี  ้ในการประชุมคณะกรรมการบ ริษั ทครัง้ ท่ี  1/2559 เม่ื อวัน ท่ี  26 กุมภาพัน ธ์  2559 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการควบคมุภายในของบริษัท ประจ าปี 2558 ตอ่คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  จากรายงานผลการประเมินท่ีผา่น
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบและกระบวนการท างานใน
กิจกรรมหลกัต่างไ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ านาจ ตลอดจนการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงได้เป็นไปในลักษณะ
เดียวกนักบัการด าเนินการกบัธุรกิจอ่ืนทัว่ไป เพ่ือมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

11.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน 

          คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกตา่งอ่ืนใดเพิ่มเตมิตอ่การประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายในของคณะกรรมการบริษัท  ทัง้นี ้ในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในเอกสารแนบ 5  

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

บริษัทได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบซึง่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในระบบการบริหาร
ความเส่ียง การติดตามการปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งได้พิจารณาจากเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์และปัจจยัเส่ียง
ท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงจุดควบคุมท่ีส าคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัท โดยแผนการ
ตรวจสอบได้ผา่นการอนมุตัเิห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้ฝ่ายตรวจสอบยงัมีกฎบตัรท่ีได้ก าหนด
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทัง้สิทธ์ิในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ไว้อย่างชดัเจน และมีคูมื่อการตรวจสอบให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานตรวจสอบท่ียดึถือได้ 
ทัง้นี ้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน โดยมีนายประธาน ขจิตวิวฒัน์ ปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ตั ง้แต่ วัน ท่ี  8 มกราคม  2550 มี วุฒิ การศึกษาระดับป ริญญ าต รี  บัญ ชีบัณ ฑิ ต  และป ริญญ าโท                         
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในของธุรกิจธนาคาร การส่ือสาร
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โทรคมนาคม และก่อสร้าง 24 ปีก่อนเข้าท างานกับบริษัท เคยเข้าอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับงานด้าน
ตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบ 
(แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2550) เห็นวา่ผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและ
ปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 นอกจากนีใ้นการแตง่ตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้าง หวัหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
(ปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 บริษัทได้จดัตัง้ส านกัก ากบัการปฏิบตังิาน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท่ีขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของ
บริษัท โดยมี น.ส.สุภาภรณ์ ทิพย์ฝัน้ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งเป็นผู้ บริหารส านักก ากับการปฏิบัติงาน 
(Compliance) ตัง้แต่วนัท่ี 1 กันยายน 2557 มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท บญัชี การเงิน มีประสบการณ์
การท างานอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 16 ปี ในด้านการบญัชี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ
ด้านประกันชีวิต โดยมีคุณสมบัติของผู้ ด ารงต าแหน่งงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีมีความ
เหมาะสม (ปรากฏในเอกสารแนบ 3) 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีบางรายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึ่งเก่ียวข้องกนัโดยการถือหุ้น หรือ
การมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั โดยในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกันนัน้ บริษัทค านึงถึงเนือ้หาของความสมัพนัธ์ท่ีแท้จริงมากกว่าท่ีเป็นไปตามรูปแบบตามกฎหมาย 
หรือสญัญาท่ีก าหนดให้เป็น รายการส่วนใหญ่ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีเป็นปกติของธุรกิจและเป็นไปตาม
ราคาท่ีคดิในอตัราทัว่ไป ซึง่ได้มีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 2558 

 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อท่ี 35 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดรายการระหว่างกนัท่ีมีกบักิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกนั ดงันี ้
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กิจการท่ีเก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ประเภทกิจการ 

 
ลักษณะรายการ 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.57 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.58 

 
เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

1. บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)    
("ธนาคาร") 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 7.63 
กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 29.01 

สถาบนัการเงิน 1.บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของธนาคารเพ่ือการลงทนุ 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิระหวา่งงวด 
- บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 
- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักลา่ว 

 
102,629,144 

1,429,763,300 
46,995,000 

 

 
522,238,663 

1,584,764,750 
54,891,450 

 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  2.บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นกู้ของธนาคารเพ่ือการลงทนุ 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้สทุธิระหว่างงวด 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้สทุธิ ณ สิน้งวด 
- บริษัทได้รับดอกเบีย้จากการลงทนุดงักลา่ว 

 
1,133,099,359  
5,841,640,000     

314,879,827 
 

 
- 

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

 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  3.บริษัทมีการตกลงแตง่ตัง้ธนาคารเป็นนายหน้าประกนัชีวิตตามสญัญา
นายหน้าประกนัชีวิต 
- บริษัทจ่ายคา่จ้างและคา่บ าเหน็จให้แก่ธนาคาร 
- เงินคา่จ้างและคา่บ าเหน็จค้างจ่าย 
 
 

 
 

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

 

 
 

1,200,940,472  
191,755,810  

 

-เป็นไปตามภายใต้สญัญาข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการช่องทางการจ าหน่าย Bancassurance  
ซึ่งการจ่ายค่าบ าเหน็จดังกล่าว โดยรวมแบบ
ประกันภยัยงัคงมี Profit Margin (ก าไรเทียบกับเบีย้
ประกันภยัรับ)ในประมาณเดียวกับแบบประกันภยัท่ี
ขายผ่านช่องทางตวัแทนประกนัชีวิต 

  4.บริษัทมีเงินฝากท่ีธนาคาร 
- บริษัทฝากเงินสทุธิระหว่างงวด 
- บริษัทมีเงินฝาก ณ สิน้งวด 
- บริษัทรับดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 
  

 
2,410,649,654  
4,187,212,170     

28,979,723 

 
(59,534,849)  

4,127,677,321     
128,310,508 

- เป็นรายการค้าปกต ิและเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคิด
กบัลกูค้าทัว่ไป 

  5.บริษัทมีการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินปกตผิ่านทางธนาคาร เช่น การรับ
ช าระเบีย้ประกันภยัทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ทาง  Internet Trading ทางบตัร
เครดติของธนาคาร การหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ การเคลียร่ิงเช็ค  
- บริษัทมีการจ่ายคา่ธรรมเนียมแก่ธนาคาร 
 

 
 
 

89,455,284 

 
 
 

102,793,853 

- เป็นรายการค้าปกต ิและเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคิด
กบัลกูค้าทัว่ไป 



      

สว่นที่ 2 หน้าที่ 113 

 
กิจการท่ีเก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ประเภทกิจการ 

 
ลักษณะรายการ 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.57 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.58 

 
เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

  6.บริษัทท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
- ลกูหนีต้ามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
- เจ้าหนีต้ามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
- ก าไรจากสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

 

4,120,176,153 

 4,253,698,942 

  117,138,120 

 

3,329,930,335 

3,732,423,224 

  (364,224,212) 

- เป็นการท าสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย้ล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยง    
จากการผันผวนของอัตราดอกเบี ย้และอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นไป
ตามปกตทิางการค้าของธุรกิจประกนัชีวิต 
 

2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
("กรุงเทพประกันภัย") 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 4.61  
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
- นายชัย โสภณพนิช 

ประกนัภยั 7.บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของกรุงเทพประกนัภยัเพ่ือการลงทนุ 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิระหวา่งงวด 
- บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 
- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักลา่ว 

 
(9,247,511)     

383,948,640      
14,740,955 

  
- 

375,556,320 
12,588,480 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  8.กรุงเทพประกนัภยัมีการท าประกนัชีวิตกลุม่กบัทางบริษัท 
- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุม่ 
 
 

 
1,552,146 

 
1,725,462 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และ
เป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  9.บริษัทมีการท าประกนัภยัอาคารและสิง่ปลกูสร้างกบักรุงเทพประกนัภยั ทัง้
ในสว่นอาคารส านกังานใหญ่และสาขา 
- บริษัทจ่ายเบีย้ประกนัภยั 

 
 

1,893,579 

 
 

2,774,148 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภยั และเป็น
ราคาในอตัราทัว่ไป 

  10.บริษัทมีการเช่าอาคารกรุงเทพประกนัภยั 
- บริษัทจ่ายคา่เช่าและคา่บริการ 
- คา่เช่าและคา่บริการค้างจ่าย 
- เงินประกนัการเช่า 
- เช่าพื้นทีส่ านกังาน 465 ตร.ม.สญัญาเชา่ 3 ปี (1 ก.พ.55 - 31 ม.ค.58) ค่า
เช่าเดือนละ 69,750 บาท (150 บาท/ตร.ม.) ต่ออายสุญัญาเชา่ 3 ปี (1 ก.พ.
58 - 31 ม.ค.61) ค่าเช่าเทา่เดิม 
ค่าเช่าปี 2558                                      837,000.00   บาท 
ค่าเช่าปี 2557                                      837,000.00   บาท 
ค่าบริการสาธารณปูโภค (น ้า-ไฟ) ปี 2558  1,037,258.00  บาท 

 
2,036,445  

        70,834          
209,250 

 
1,874,258            

85,600         
  209,250 

- เป็นการเช่าส าหรับสาขาหาดใหญ่   โดยอัตราค่า
เช่าและค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับท่ีคิดกับลูกค้า
ทัว่ไป 



      

สว่นที่ 2 หน้าที่ 114 

 
กิจการท่ีเก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ประเภทกิจการ 

 
ลักษณะรายการ 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.57 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.58 

 
เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

  ค่าบริการสาธารณปูโภค (น ้า-ไฟ) ปี 2557  1,199,445.39  บาท 
เงินประกนัการเช่า                                 209,250.00  บาท 
 

   

  11.บริษัทบีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ท าสญัญาเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยักบักรุงเทพประกนัภยั 
- รายได้คา่ตอบแทนและคา่บริหารจดัการ 
- รายได้คา่ตอบแทนและคา่บริหารค้างรับ 
- คา่เบีย้ประกนัภยัค้างจ่าย 
 

 
 

3,855,927          
419,326        

2,416,485 

 
 

6,267,392  
        657,576        

4,490,564 

- ค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญานายหน้าประกัน
วินาศภัยซึ่งเป็นปกติการค้าโดยทั่วไปของธุรกิจ
ประกนัวินาศภยั 

3. บริษัท  สรชัยววัิฒน์  จ ากัด  
("สรชัยววัิฒน์") 
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
- นายชัย  โสภณพนิช 
 

พฒันา 
อสงัหาริมทรัพย์ 

12.บริษัทมีการให้สนิเช่ือแก่สรชยัวิวฒัน์โดยมีทรัพย์สนิจ านองเป็นประกนั 
- บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมคงค้าง 
- บริษัทรับดอกเบีย้เงินกู้  

 
140,076,835        

9,797,821 

 
 119,161,864     

8,482,029 

- เป็นปกติทางการค้าและเป็นอัตราเดียวกับท่ีคิด
ให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

4.บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  จ ากัด 
(มหาชน)  
("บ ารุงราษฎร์") 
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
- นายชัย  โสภณพนิช 

การแพทย์ 13.บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของบ ารุงราษฎร์เพ่ือการลงทนุ 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิระหวา่งงวด 
- บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 
- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักลา่ว 
 

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

 
- 

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

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

 14.บ ารุงราษฎร์มีการเรียกคา่สนิไหมทดแทนตามท่ีผู้ เอาประกนัภยัของบริษัท
มาใช้บริการจากทางบ ารุงราษฎร์ 
- บริษัทมีการช าระคา่สนิไหมทดแทนและคา่ตรวจสขุภาพให้บ ารุงราษฎร์ 
- คา่สนิไหมทดแทนและคา่ตรวจสขุภาพค้างจ่าย 
 

 
 

22,530,830         
2,082,011 

 
 

17,686,818         
2,832,970 

- เป็นการจ่ายสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
ซึง่เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และ
เป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

 15.บ ารุงราษฎร์มีการท าประกนัชีวิตกลุม่กบัทางบริษัท 
- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุม่ 
 

 
1,583,214 

    
1,402,669 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และ
เป็นราคาในอตัราทัว่ไป 



      

สว่นที่ 2 หน้าที่ 115 

 
กิจการท่ีเก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ประเภทกิจการ 

 
ลักษณะรายการ 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.57 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.58 

 
เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

  16.บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นกู้ของบ ารุงราษฎร์ 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้ ระหว่างงวด 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้สทุธิ ณ สิน้งวด 
- บริษัทได้รับดอกเบีย้จากการลงทนุดงักลา่ว 

 

- 

755,000,000     
37,523,500 

 

- 

 755,000,000      
37,523,500 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

5. บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากัด  
 ("รพ.พญาไท 1") 
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
- นายศิริ การเจริญดี 
(นายศิริ การเจริญดี ลาออกจากการเป็นกรรมการ  
รพ.พญาไท 1 ตัง้แต่  7 พ.ค.57) 
 

การแพทย์ 17.รพ.พญาไท 1 มีการเรียกคา่สนิไหมทดแทนตามท่ีผู้ เอาประกนัภยัของ
บริษัทมาใช้บริการจากทาง รพ.พญาไท 1 
- บริษัทมีการจ่ายคา่สนิไหมทดแทนและคา่ตรวจสขุภาพให้ รพ.พญาไท 1 
- คา่สนิไหมทดแทนและคา่ตรวจสขุภาพค้างจ่าย 

 
 

11,486,423    
  1,014,520 

 
 

- 
- 

- เป็นการจ่ายสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
ซึง่เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และ
เป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

6. บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2  จ ากัด  
 ("รพ.พญาไท 2") 
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
- นายศิริ การเจริญด ี
(นายศิริ การเจริญดี ลาออกจากการเป็นกรรมการ  
รพ.พญาไท 2   ตัง้แต่ 7 พ.ค.57) 
 

การแพทย์ 18.รพ.พญาไท 2 มีการเรียกคา่สนิไหมทดแทนตามท่ีผู้ เอาประกนัของบริษัท
มาใช้บริการจากทาง รพ.พญาไท 2 
- บริษัทมีการจ่ายคา่สนิไหมทดแทนและคา่ตรวจสขุภาพให้ รพ.พญาไท 2 
- คา่สนิไหมทดแทนและคา่ตรวจสขุภาพค้างจ่าย 

 
 

20,402,553         
2,905,850 

 
 

- 
- 

- เป็นการจ่ายสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขกรมธรรม์  
ซึง่เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และ
เป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

7. บริษัท น า้ตาลราชบุรี จ ากัด 
("น า้ตาลราชบุรี") 
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
- นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย 

อตุสาหกรรม 19.บริษัทมีการเช่าอาคารเอส แอนด์ เอ จากน า้ตาลราชบรีุ 
- บริษัทจ่ายคา่เช่าและคา่บริการ 
- คา่เช่าและคา่บริการค้างจ่าย 
- เงินประกนัคา่เช่าและบริการ 
- เช่าพื้นทีส่ านกังาน 1,428.60 ตร.ม. สญัญาเช่า 3 ปี(1 ม.ค.57 - 31 ธ.ค.
59) ค่าเช่าเดือนละ 152,860.20 บาท (107 บาท/ตร.ม.) ค่าบริการเดือนละ 
523,393.32 บาท (366.37 บาท/ตร.ม.) 
ค่าเช่าปี 58                                           1,834,322.40    บาท 
ค่าเช่าปี 57                                           1,834,322.40    บาท 
ค่าบริการพื้นที ่ปี 58                                6,280,719.84    บาท 

 
8,843,443 

            77,566        
 2,028,761 

 
8,964,559  

           68,806        
 2,028,761 

- เป็นการเช่าส าหรับสาขาสีลม  โดยอตัราคา่เช่าและ
คา่บริการเป็นอตัราเดียวกบัท่ีคดิกบัลกูค้าทัว่ไป 



      

สว่นที่ 2 หน้าที่ 116 

 
กิจการท่ีเก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ประเภทกิจการ 

 
ลักษณะรายการ 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.57 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.58 

 
เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

ค่าบริการพื้นที ่ปี 57                                 6,280,719.84    บาท 
ค่าบริการสาธารณปูโภค (น ้า-ไฟ) ปี 58             849,516.96    บาท 
ค่าบริการสาธารณปูโภค (น ้า-ไฟ) ปี 57             728,400.42    บาท 
เงินประกนัค่าเช่าปี 58                                458,580.60     บาท 
เงินประกนัค่าบริการปี 58                          1,570,179.97     บาท 
เงินประกนัค่าเช่าปี 57                                458,580.60     บาท 
เงินประกนัค่าบริการปี 57                          1,570,179.97    บาท 
 

8. บริษัท นารายณ์ร่วมพพิัฒน์ จ ากัด                     
("นารายณ์ร่วมพพิัฒน์") 
ถือหุ้นโดยบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท 
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นบริษัทร้อยละ 29.01 
 

พฒันา 
อสงัหาริมทรัพย์ 

20.บริษัทมีการเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานใหญ่จากนารายณ์ร่วมพิพฒัน์ 
- บริษัทจ่ายคา่เช่าและคา่บริการ 
- คา่เช่าและคา่บริการค้างจ่าย 
- คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 
- เงินประกนัการเช่าและการใช้โทรศพัท์ 

 
45,835,306  

        -    

    69,823,277         
6,756,540 

 
49,037,537 

        - 

 58,029,896        
6,756,540 

- เป็นการเช่าพืน้ท่ีส าหรับส านักงานใหญ่ โดยการ
จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า  25 ปี บริษัทได้รับประโยชน์   
หากเปรียบเทียบกับการไม่จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า  แต่
น าเงินไปหาผลประโยชน์ (ในปี 2538 จะมีอัตรา
ดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์  
ร้อยละ11) เพ่ือน ามาจ่ายคา่เช่าในราคาปกติ  ทัว่ไป
ซึง่จะจ่ายคา่เช่าได้ประมาณ 7 ปีเท่านัน้   นอกจากนี ้
หากเปรียบเทียบกับอัตราราคาอาคารบริเวณ
ใกล้เคียง จะเห็นได้ว่ามีราคาต ่ากว่าราคาตลาดใน
บริเวณใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เช่าพื้นทีส่ านกังาน  11,766.24 ตร.ม.สญัญาเช่าระยะเวลา 25 ปี    ( 29 
ธ.ค.38 - 30 พ.ย.2563 )    จ่ายค่าเช่าล่วงหนา้เป็นเงินรวม 294,156,000 
บาท (25,000 บาท/ ตร.ม./25 ปี)หรือ (83.33/ตร.ม./เดือน  คงเหลือค่าเช่า
ล่วงหนา้ ณ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 58,029,896.40 บาท ณ 31 
ธนัวาคม 2557 จ านวน 69,823,277.33 บาท โดยตดัจ่ายปี 2558 จ านวน 
11,793,380.88 บาท ตดัจ่ายปี 2557 จ านวน 11,793,380.88 บาท 
     ค่าใชจ่้ายรายเดือน ตร.ม.ละ 5 บาท เร่ิม ม.ค.39 และปรับเพ่ิมอีกร้อยละ 
10 ตัง้แต่ ม.ค.41 ในปีต่อไปจะปรับเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ทกุๆ 5 ปี   
    ตัง้แต่ปี 2556 ค่าเช่ารายเดือนๆละ 86,134.77 บาท (7.32 บาท/ตร.ม. ปี 
58 เป็นเงิน 1,033,617.24 บาท  ปี 57 เป็นเงิน 1,033,617.24 บาท 
     ค่าบริการเดือนละ  ตัง้แต่  1 ส.ค.55  เป็นค่าบริการเดือนละ 
405,935.28 บาท (34.50 บาท/ตร.ม.) ปี 58 เป็นเงิน 5,212,209 บาท (รวม 
VAT) ปี 57 เป็นเงิน 5,212,209 บาท (รวม VAT) 
 

 

 

 

 

 

 



      

สว่นที่ 2 หน้าที่ 117 

 
กิจการท่ีเก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ประเภทกิจการ 

 
ลักษณะรายการ 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.57 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.58 

 
เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - เช่าพื้นทีส่ านกังาน 3,173 ตร.ม. สญัญาเช่า  3 ปี ( 1 ส.ค.54 - 31 ก.ค.57)  
ค่าเช่าเดือนละ 438,000 บาท (138.04 บาท/ตร.ม.) 
ปี 57 เป็นเงิน 3,066,000 บาท 
     ค่าบริการเดือนละ 878,795 บาท (276.96 บาท/ตร.ม.) ปี 57 เป็นเงิน 
6,582,174.55 บาท (รวมVAT) 
     ค่าบ ารุงพื้นทีเ่ดือนละ 95,190 บาท (30 /ตร.ม.) ปี 57 เป็นเงิน 
712,973.10 บาท (รวมVAT) 
 

  - เช่าพืน้ท่ีส าหรับส านกังานใหญ่เพิ่มเติม   โดยเป็น
อตัราตามสญัญา   ซึง่เป็นอตัราเดียวกับท่ีคิดให้กับ
ลกูค้าทัว่ไป 
   
 

  ต่ออายสุญัญาเช่า 3 ปี (1 ส.ค.57 - 31 ก.ค.60) 
     ค่าเช่าเดือนละ 500,000 บาท (157.58 บาท/ตร.ม.) ปี 58 เป็นเงิน 
6,000,000 บาท ปี 57 เป็นเงิน 2,500,000 บาท 
     ค่าบริการเดือนละ 1,038,905 บาท (327.42 บาท/ตร.ม.) ปี 58  
เป็นเงิน 13,339,540.20 บาท(รวมVAT ) ปี 57 เป็นเงิน 5,558,141.75 บาท
(รวมVAT) 
    ค่าบ ารุงพื้นทีเ่ดือนละ 111,055 บาท ( 35 บาท/ตร.ม.) ปี 58 เป็นเงิน 
1,425,946.20 บาท (รวมVAT) ปี 57 เป็นเงิน 594,144.25 บาท (รวมVAT) 
 

   

  - เช่าพื้นทีส่ านกังาน 727.12 ตร.ม.สญัญาเช่า 3 ปี (ตัง้แต่  1 พ.ย.55 - 31
ต.ค.58) 
   ค่าเช่าเดือนละ 34,400 บาท (47.31/ตร.ม.) ปี 58 เป็นเงิน 344,000 บาท 
ปี 57 เป็นเงิน 412,800 บาท 
   ค่าบริการเดือนละ 51,600 บาท (70.96/ตร.ม.)ปี 58 เป็นเงิน 552,120 
บาท (รวม VAT) ปี 57 เป็นเงิน 662,544 บาท (รวม VAT) 
   ค่าบริการสว่นกลาง 21,039.20 บาท(28.93/ตร.ม.)ปี 58 เป็นเงิน 
225,119.44 บาท(รวม VAT) ปี 57 เป็นเงิน 270,143.33 บาท(รวม VAT) 

  - เช่าพืน้ท่ีส าหรับเก็บเอกสาร โดยเป็นอัตราตาม
สญัญา ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัท่ีคดิให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

  - เช่าพื้นทีส่ านกังาน 428 ตร.ม.สญัญาเชา่ 3 ปี ( 1 ก.ค.56-30 มิ.ย.59) 
      ค่าเช่าเดือนละ 87,000 บาท (203.27/ตร.ม.) ปี 58  เป็นเงิน 1,044,000 
บาท ปี 57 เป็นเงิน 1,044,000 บาท  

  - เช่าพืน้ท่ีส าหรับส านักงานใหญ่เพิ่มเติม โดยเป็น
อัตราตามสัญญา ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับท่ีคิดให้กับ
ลกูค้าทัว่ไป  



      

สว่นที่ 2 หน้าที่ 118 

 
กิจการท่ีเก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ประเภทกิจการ 

 
ลักษณะรายการ 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.57 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.58 

 
เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

      ค่าบริการเดือนละ  131,280  บาท (306.73/ตร.ม.)  ปี 58 เป็นเงิน 
1,685,635.20บาท (รวม VAT) ปี 57 เป็นเงิน 1,685,635.20 บาท (รวมVAT) 
    ค่าบริการสว่นกลาง 12,840 บาท (30/ตร.ม.)  ปี 58  เป็นเงิน 
164,865.60 บาท (รวม VAT) ปี 57 เป็นเงิน 164,865.60 บาท (รวมVAT) 

   

  ค่าเช่ารวม ปี 2558                                   20,214,998.12   บาท 
ค่าเช่ารวม ปี 2557                                   19,849,798.17   บาท 
ค่าบริการพื้นทีแ่ละบ ารุงรกัษารวม ปี 2558       22,605,435.64   บาท 
ค่าบริการพื้นทีแ่ละบ ารุงรกัษารวม ปี 2557       21,442,830.77   บาท 
ค่าบริการสาธารณปูโภค(น ้า-ไฟ-ทีจ่อดรถ)ปี2558 5,311,743.19   บาท 
ค่าบริการสาธารณปูโภค(น ้า-ไฟ-ทีจ่อดรถ)ปี2557 4,895,663.72   บาท 
ภาษีโรงเรือน  ปี 2558                                  150,000.00    บาท 
ภาษีโรงเรือน  ปี 2557                                  147,600.00    บาท 

   

  
 
 

เงินประกนัการใชโ้ทรศพัท์ ปี 2558                    507,655.00   บาท 
เงินประกนัการใชโ้ทรศพัท์ ปี 2557                    507,655.00   บาท 
เงินประกนัการเช่าอาคารรวม ปี 2558              6,248,884.76   บาท 
เงินประกนัการเช่าอาคารรวม ปี 2557              6,248,884.76  บาท 

   

  21.นารายณ์ร่วมพิพฒัน์มีการท าประกนัชีวิตกลุม่กบัทางบริษัท 
- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุม่ 
 

 
12,673 

 
12,707 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และ
เป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

9. บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ ากัด 
   ("อาคารกรุงเทพธุรกิจ") 
    มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
   - นายชัย  โสภณพนิช 

ให้เช่าทรัพย์สนิ 22.บริษัทมีการเช่าพืน้ท่ีอาคารบี.บี.จากอาคารกรุงเทพธรุกิจ 
- บริษัทจ่ายคา่เช่าและคา่บริการ 
- คา่เช่าและคา่บริการค้างจ่าย 
- เงินประกนัการเช่า 

   - เช่าพืน้ท่ีส านกังาน 2 ชัน้ๆ ละ 837ตร.ม. รวม 1,674 ตร.ม. สญัญาเช่า 3 ปี 
      ชัน้ 10 ตัง้แต่ 1 ส.ค.54 - 31 ก.ค.57 ค่าเช่าเดือนละ 276,210 บาท   
 (330 บาท/ตร.ม.) ตัง้แต่ 1 ส.ค.57 - 31 ก.ค.60 ค่าเช่าเดือนละ 305,505  
บาท ( 365 บาท/ตร.ม.) 
       ชัน้ 11 ตัง้แต่ 1 เม.ย.54 - 31 มี.ค.57 ค่าเช่าเดือนละ 276,210 บาท

 
8,263,133            

76,323        
1,833,030 

 
8,660,709            

79,383        
1,833,030 

- เป็นการเช่าส าหรับสาขาอโศก โดยอตัราคา่เช่าและ
คา่บริการเป็นอตัราเดียวกบัท่ีคดิกบัลกูค้าทัว่ไป 



      

สว่นที่ 2 หน้าที่ 119 

 
กิจการท่ีเก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ประเภทกิจการ 

 
ลักษณะรายการ 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.57 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.58 

 
เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

(330 บาท/ตร.ม.) ตัง้แต่ 1 เม.ย.57 - 31 มี.ค.60 ค่าเช่าเดือนละ 305,505 
บาท (365 บาท/ตร.ม.) 
ค่าเช่ารวม ปี 58                                         7,332,120.00 บาท 
ค่าเช่ารวม ปี 57                                         7,039,170.00 บาท 
ค่าบริการสาธารณปูโภค(น ้า-ไฟ-ทีจ่อดรถ)ปี 58    1,328,589.04 บาท 
ค่าบริการสาธารณปูโภค(น ้า-ไฟ-ทีจ่อดรถ)ปี 57    1,223,962.60 บาท 
เงินประกนัการเช่าปี 58                                1,833,030.00  บาท 
เงินประกนัการเช่าปี 57                                1,833,030.00  บาท 
 

10. บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด   
     ("ทริส") 
     มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
     - นายศิริ การเจริญด ี

ธุรกิจบริการ 
 

23.บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของทริส 
-  บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 
-  บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักลา่ว 
 

 

1,000,000          
202,500 

 

1,000,000          
190,000 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

11. บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากัด  
     (มหาชน) 
     ("ยูเน่ียนอุตสาหกรรม")    
     มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน 

อตุสาหกรรม 24.บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของยเูน่ียนอตุสาหกรรม 
- บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 
 

 
166,700 

 
166,700 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

      - กลุ่มโสภณพนิชเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.09  
     - ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.77 

 25.ยเูน่ียนอตุสาหกรรมมีการท าประกนัชีวติกลุม่กบัทางบริษัท 
- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุม่ 
 

 
316,061 

 
264,279 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และ
เป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  
     บัวหลวง  จ ากัด  
     ("บลจ.บัวหลวง") 
     มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
     - นายเชิดชู   โสภณพนิช 
     - นายโชน   โสภณพนิช 
 

จดัการกองทนุ 26.บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของ บลจ.บวัหลวง 
- บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 
- บริษัทได้รับเงินปันผลจากเงินลงทนุดงักลา่ว 

 

10,000,000      
49,000,000 

 

10,000,000  
    69,000,000 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

 27.บริษัทท าสญัญาเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกบั 
บลจ.บวัหลวง 
- บริษัทได้รับคา่ธรรมเนียมนายหน้าระหวา่งงวด 
- บริษัทจ่ายคา่ธรรมเนียมธนาคารระหว่างงวด 

 

 

19,886,660          
529,376 

     

 

30,901,650          
674,868 

- ค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
เป็นไปตามสญัญาซึ่งเป็นปกติทางการค้าโดยทัว่ไป
ของธุรกิจหลกัทรัพย์และนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 



      

สว่นที่ 2 หน้าที่ 120 

 
กิจการท่ีเก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ประเภทกิจการ 

 
ลักษณะรายการ 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.57 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.58 

 
เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

  28.บลจ.บวัหลวงมีการท าประกนัชีวิตกลุม่กบัทางบริษัท 
- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุม่ 
 

 

- 

 

921,440 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และ
เป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

13. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
     “เจริญโภคภัณฑ์อาหาร” 
     มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน  
     - นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย 

ธุรกิจการเกษตร 29.บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นกู้ของเจริญโภคภณัฑ์อาหาร 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้ ระหว่างงวด 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้สทุธิ ณ สิน้งวด 
- บริษัทได้รับดอกเบีย้จากการลงทนุดงักลา่ว 
 

 

- 

2,350,000,000 

123,298,000 

 

- 

2,350,000,000 

129,700,411 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 
 

  30.บริษัทมีเงินลงทนุในหน่วยลงทนุของเจริญโภคภณัฑ์อาหาร 
- บริษัทมีการลงทนุในหน่วยลงทนุสทุธิระหว่างงวด 
- บริษัทมีเงินลงทนุในหน่วยลงทนุสทุธิ ณ สิน้งวด 
- บริษัทได้รับเงินปันผลจากเงินลงทนุดงักลา่ว 
 

 

16,465,522      

524,410,645       

33,747,860 

 

- 

  583,477,440  

    43,580,320 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 
 

14. บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล        
  คอนเน็คช่ัน จ ากัด (มหาชน)           
 ("ไทคอน อนิดัสเทรียล") 
  ถือหุ้นโดยบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้น 
  รายใหญ่ของบริษัท 
- กลุ่มโสภณพนิช ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 29.01 

พฒันา 
อสงัหาริมทรัพย์ 

31.บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัของไทคอน อินดสัเทรียล 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิระหวา่งงวด 
- บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 
- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักลา่ว 

 
(30,167,800)   
110,679,328        

7,262,400  

 
- 

72,155,584        
3,057,440  

 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  32.บริษัทมีเงินลงทนุในหน่วยลงทนุของไทคอน อินดสัเทรียล 
- บริษัทมีการลงทนุในหน่วยลงทนุสทุธิระหว่างงวด 
- บริษัทมีเงินลงทนุในหน่วยลงทนุสทุธิ ณ สิน้งวด 
- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักลา่ว 

 
200,000,000  

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

 
200,000,000  

1,402,279,600      
55,343,510  

 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  33.ไทคอน อินดสัเทรียลมีการท าประกนัชีวิตกลุม่กบัทางบริษัท 
- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุม่ 
 
 

 
308,932  

 

 
225,120 

- เป็นปกตทิางการค้าของการรับประกนัชีวิต และเป็น
ราคาในอตัราทัว่ไป 
 



      

สว่นที่ 2 หน้าที่ 121 

 
กิจการท่ีเก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ประเภทกิจการ 

 
ลักษณะรายการ 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.57 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.58 

 
เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

15. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
     ("หลักทรัพย์บัวหลวง") 
     บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
     - ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นในบริษัทร้อย 7.63 
     - กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้อยละ     
       29.01 

หลกัทรัพย์ 34.หลกัทรัพย์บวัหลวงมีการท าประกนัชีวติกลุม่กบัทางบริษัท 
- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุม่ 
 

 
982,364 

 
- 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และ
เป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

 35.บริษัทมีการวา่จ้างหลกัทรัพย์บวัหลวงบริหารกองทนุ 
- คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการกองทนุ 
 

 
112,041 

 
9,549 

- ค่าบ ริหารจัดการกองทุนเป็นอัตราเดียวกับ ท่ี
หลกัทรัพย์บวัหลวงคดิกบัลกูค้าทัว่ไป 

16. บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
     ("อนิโดรามา เวนเจอร์ส") 
     มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
     - นายศิริ การเจริญด ี

ปิโตรเคมี 
และเคมีภณัฑ์ 

36.บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นกู้ของอินโดรามา เวนเจอร์ส 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้ ระหว่างงวด 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้สทุธิ ณ สิน้งวด 
- บริษัทได้รับดอกเบีย้จากการลงทนุดงักลา่ว 

 

- 

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

 

      

- 

1,000,000,000  

    50,340,000  

 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

17. บริษัท อาเซียคลังสินค้า จ ากัด 
     ("อาเซียคลังสินค้า") 
     ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
     - กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้อยละ    
       29.01 
 

ให้เช่าทรัพย์สนิ 37.บริษัทใช้บริการเก็บรักษาเอกสารกบัอาเซียคลงัสนิค้า 
- บริษัทช าระคา่ธรรมเนียมเก็บรักษาเอกสาร 
 
 

 

2,479,974 

 

2,584,753 

- เป็นคา่บริการรับฝากกลอ่งเอกสาร ซึง่เป็นอตัรา
คา่บริการเดียวกบัท่ีคดิให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

18. บริษัท เอก-ชัย ดสิทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด           
     ("เทสโก้โลตัส") 
     มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
     - นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 

พาณิชย์ 38.บริษัทใช้บริการรับฝากช าระคา่เบีย้ประกนัภยักบัเทสโก้โลตสั 
- บริษัทจ่ายคา่ธรรมเนียมการฝากช าระคา่เบีย้ประกนัภยั 

 
252,570 

 
290,340 

- เป็นค่าบริการรับฝากช าระค่าเบีย้ประกันภัย  ซึ่ง
เป็นอตัราคา่บริการเดียวกบัท่ีคดิให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

  39.บริษัทมีเงินลงทนุในหน่วยลงทนุของเทสโก้โลตสั 
- บริษัทมีการลงทนุในหน่วยลงทนุสทุธิระหว่างงวด 
- บริษัทมีเงินลงทนุในหน่วยลงทนุสทุธิ ณ สิน้งวด 
- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักลา่ว 

 

188,916,657  

  215,674,350       
2,395,930 

 

947,004,436  

1,193,160,290      
43,976,209 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  40.บริษัทมีการซือ้บตัรของขวญักบัทางเทสโก้โลตสั 
- บริษัทช าระคา่บตัรของขวญั 

 
- 

 
140,000 

- เป็นการซือ้สินค้าและบริการตามปกตกิารค้าทัว่ไป   
ซึง่เป็นราคาท่ีคดิกบัลกูค้าในอตัราทัว่ไป 



      

สว่นที่ 2 หน้าที่ 122 

 
กิจการท่ีเก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ประเภทกิจการ 

 
ลักษณะรายการ 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.57 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.58 

 
เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

19. Asia Insurance Company Limited  
     ("Asia Insurance") 
     มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
     - นายเชิดชู   โสภณพนิช 
 

ประกนัภยั 41.บริษัทมีการท าสญัญาการประกนัภยัตอ่กบั Asia Insurance 
- บริษัทมีการช าระเบีย้ประกนัภยัตอ่ 
- บริษัทได้รับคา่สนิไหมทดแทนจากการประกนัภยัตอ่ 
- บริษัทมีเงินค้างรับเก่ียวกับการประกนัภยัตอ่สทุธิ 
- บริษัทมีเงินค้างจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัตอ่สทุธิ 

 

83,446            
17,204          

106,800  
- 

 

- 
- 
- 
- 

 -  เป็นการประกันภยัต่อซึง่เป็นปกติทางการค้าของ
การประกันภัยต่อตามประเภทของการประกันภัย
และสญัญาประกันต่อ และเป็นราคาท่ีคิดในอัตรา
ทัว่ไป 

  42. Asia Insurance มีการท าประกนัชีวิตกลุม่กบัทางบริษัท 
- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุม่ 
 

 
1,050 

 
 

7,980 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และ
เป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

20. บริษัท บางปะอนิกอล์ฟ จ ากัด  
     ("บางปะอนิกอล์ฟ") 
     มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
     - นายชัย  โสภณพนิช 

บริการ 43.บริษัทสมคัรเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟแบบ Corporate กบับางปะอินกอล์ฟ 
- บริษัทจ่ายคา่บริการ 
- คา่ใช้จ่ายลว่งหน้า 
- คา่มดัจ า 
คา่สมาชิกสนามกอล์ฟราย 5 ปี (ตัง้แต ่1 พ.ย.55 – 1 พ.ย.60) จ านวน 
1,202,247.20 บาท คา่มดัจ า จ านวน 1,000,000 บาท 
 

 

240,449          
681,273        

1,000,000 

 

299,192          
440,824        

1,000,000 

- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟเป็นไปตามเง่ือนไขสญัญา
และเป็นราคาในอตัราท่ีคดิกบัสมาชิกโดยทัว่ไป 

21.บริษัท บางกอก มติซูบชิิ ยูเอฟเจ ลิส จ ากัด 
   ("บางกอก  มติซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส") 
   มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
   - นายเชิดชู โสภณพนิช 

บริการ 44.บริษัทเช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งกบับางกอกมิตซูบิชิ  ยเูอฟเจ  ลสิ 
- บริษัทจ่ายคา่เช่ารถยนต์ 

 
317,148 

 
268,356 

- เป็นรายการค้าปกต ิและเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคิด
กบัลกูค้าทัว่ไป 

22. บริษัท ทีเอม็ ดีไซน์ จ ากัด  
    ("ทีเอม็ ดีไซน์") 
    ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
    - กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 29.01 
 

บริการ 45.บริษัทจดัจ้าง ทีเอ็ม ดีไซน์ เป็นผู้ออกแบบส านกังาน 
- บริษัทจ่ายคา่ออกแบบส านกังาน 

 
465,450 

 
323,675 

- เป็นรายการค้าปกติ  และเป็นอัตราเดียวกันกับท่ี
คดิกบัลกูค้าทัว่ไป 

23.บริษัท บีแอลเอ อนิชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด  
   ("บีแอลเอ  อนิชัวรันส์ โบรกเกอร์") 
    มีกรรมการบางส่วนเป็นผู้บริหาร 4 รายแรก    
    ของบริษัท 

นายหน้า
ประกนัภยั 

46.บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของบีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ 
- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัระหว่างงวด 
- บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 

 
3,660,000 

        3,960,000 

 
- 
- 

- เป็นการลงทนุของบริษัทซึง่เป็นปกตทิางการค้าของ
ธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

   - นางจารุวรรณ ลิม้คุณธรรมโม  47.บริษัทให้บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน   - บริษัทให้เช่าพืน้ท่ีส านกังาน   ค่าเช่าและค่าบริการ- 
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กิจการท่ีเก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

 
ประเภทกิจการ 

 
ลักษณะรายการ 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.57 

 
ส าหรับปีสืน้สุด 

31 ธ.ค.58 

 
เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

   - นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล 
      เม่ือ 15 พ.ค.57 บริษัทได้รับความเหน็ชอบจาก 
คปภ. เพ่ือเพิ่มสดัสว่นการลงทนุใน  บีแอลเอ  
อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 99 
ของทนุจดทะเบียน  และ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทย่อย 
ตัง้แตส่.ค. 57 (ไตรมาส3/57) ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินแล้ว  
 

- บริษัทรับคา่เช่าและคา่บริการ 
- เงินประกนัการเช่า 
         ให้เชา่ส านกังาน พืน้ท่ี 64.50 ตร.ม. ตัง้แต ่1 มิ.ย.56 - 31 พ.ค.57 คา่เช่า
และคา่บริการเดือนละ  32,250 บาท (500 บาท/ตร.ม.) เงินประกนัการเช่า 
64,500 บาท ต่ออายสุญัญาเช่า 3 ปี (1 มิ.ย.57 - 31 พ.ค.60 ) คา่เช่าและ
คา่บริการเดือนละ 32,895 บาท (510 บาท/ตร.ม.) เงินประกนัการเช่า 65,970 บาท 

227,040            
65,970 

- 
- 

- เป็นอตัราเดียวกับท่ีมีการให้เช่าในบริเวณใกล้เคียง  
ซึง่เป็นราคาในอตัราท่ีคดิกบัลกูค้าโดยทัว่ไป 

 

24. บริษัท สมติเิวช จ ากัด (มหาชน)   
     ("รพ.สมติเิวช") 
     มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
     - นายศิริ   การเจริญด ี
      (เร่ิมเป็นกรรมการตัง้แต ่11 เม.ย.57) 
 

การแพทย์ 48.รพ.สมิตเิวช มีการเรียกคา่สนิไหมทดแทนตามท่ีผู้ เอาประกนัภยัของบริษัท
มาใช้บริการจากทาง รพ.สมิตเิวช 
- บริษัทมีการจ่ายคา่สนิไหมทดแทนและคา่ตรวจสขุภาพให้ รพ.สมิตเิวช 
- คา่สนิไหมทดแทนและคา่ตรวจสขุภาพค้างจ่าย 

 
 

50,727,688 
        3,278,046 

 
 

28,766,119 
        4,004,407 

- เป็นการจ่ายสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
ซึง่เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และ
เป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

25. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
นายชาตรี     โสภณพนิช 
นายชาตศิิริ   โสภณพนิช 
นายปิต ิ       สิทธิอ านวย 
นายเดชา      ตลุานันท์ 
นายสุวรรณ   แทนสถติย์ 
นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ 
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 29.01 
- ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 7.63 
 

- 49.คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท       4,800,000 5,040,000 - เป็นการจ่ายค่าจ้างและค่าเบีย้ประชุม ให้แก่ท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเช่นเดียวกับกรรมการ
บริษัท 

26. กรรมการบริษัท , กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก 
 

- 50.เบีย้ประกนัชีวิต 2,014,753       2,110,239 - เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และ
เป็นราคาในอตัราทัว่ไป 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้นัน้ เพ่ือช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษัท และเป็นการรักษา ขยาย
ฐานลกูค้าของบริษัท รวมทัง้ช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่คง ซึ่งได้ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง และเป็นไปด้วย
ความเป็นธรรม เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั เช่นเดียวกับท่ีท ากับบุคคลภายนอกทัว่ไปด้วยราคาท่ี
สมเหตสุมผล รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ ถกูต้องและครบถ้วน 

 
12.3 ขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 
 บริษัทมีระบบการควบคมุภายในหลายระดบัตามลกัษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบตังิานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีบริษัทด าเนินการกบักิจการอ่ืนทัว่ไป เพ่ือมิให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่างกนั คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้
การพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคญั ถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากับ
บุคคลภายนอก และกระท าโดยผู้ ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้ ทัง้นีไ้ด้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการมี
อ านาจเข้าท ารายการระหว่างกันท่ีมีเง่ือนไขการค้าทั่วไปได้ มีการก าหนดขัน้ตอนและอ านาจอนุมัติตาม
ประเภทและมลูคา่ของรายการท่ีเกิดขึน้ ซึ่งยึดถือและปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองการเปิดเผยและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่าง
เคร่งครัด และมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของ
รายการ มีรายงานสรุปการท าธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ เพ่ือรายงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 
 
12.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 การมีรายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีบริษัทจะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจ าเป็น และความ
สมเหตุสมผล ท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้น และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียดความ
สมเหตสุมผลของรายการ โดยบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ท่ีก าหนดไว้เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ ถือหุ้ น 
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท่ีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทระหว่างปี 2556 ถึง 2558 สามารถ
สรุปได้ดงันี ้ 

ปี 2556 

รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2556 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยนางสาวรัชดา  ยงสวสัดิว์าณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 จากบริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากัด โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน     
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

ปี 2557 

รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยนายชาญชยั สกลุเกิดสิน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6827 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด โดยผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทแสดงผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ปี 2558 

รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยนางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั โดยผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขวา่ งบการเงินรวมแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันของบริษัท และบริษัทย่อย และงบเฉพาะกิจการของบริษัทโดย
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส าหรับงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทส าหรับปี
สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน ซึ่งแสดงความเห็น
อยา่งไมมี่เง่ือนไข 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท                                  

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์) 

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้มาซึง่อ านาจควบคมุในบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ 
จ ากดั (“บริษัทย่อย”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการนายหน้าประกนัวินาศภยั โดยการซือ้หุ้นทนุและสิทธิออก
เสียงในบริษัทร้อยละ 84 ท าให้บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัท บีแอลเอ อนัชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั เพิ่มขึน้จาก
เดมิร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 99 และท าให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินรวมตัง้แตว่นัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 เป็นต้น
มา 

 ในปี 2558 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด จ านวน
1,980,000 หุ้ น ราคาหุ้ นละ 10 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 19,800,000 บาท เน่ืองจากบริษัทย่อยจดทะเบียน    
เพิ่มทนุจ านวน 20 ล้านบาท ท าให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้จาก 4 ล้านบาท เป็น 24 ล้านบาท โดย
ถือเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 

                                                                                                                                 หน่วย:ล้านบาท 

 

2558 % 2557 % 2558 % 2557 % 2556 %

สนิทรพัย์

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7,101.76      2.85 5,707.56 2.65 7,087.58      2.84 5,703.47 2.65 1,331.19 0.77

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ - สทุธิ 2,627.98      1.05 2,344.01 1.09 2,627.98      1.05 2,344.01 1.09 1,862.53 1.08

เบีย้ประกันภัยคา้งรับ 1,717.11      0.69 1,725.23 0.80 1,717.11      0.69 1,725.23 0.80 1,839.67 1.07

สนิทรัพยจ์ากการประกันภัยตอ่ 899.18        0.36 763.78 0.35 899.18        0.36 763.78 0.35 790.09 0.46

สนิทรัพยล์งทนุ -

   เงนิลงทนุในหลักทรัพย์ -

      เงนิลงทนุเพือ่คา้ 116.22        0.05 17.07 0.01 116.22        0.05 17.07 0.01 100.06 0.06

      เงนิลงทนุเผือ่ขาย 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

      เงนิลงทนุทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 201,411.26  80.70 176,161.02 81.71 201,411.26  80.70 176,161.02 81.71 141,302.78 82.25

      เงนิลงทนุท่ัวไป 46.66          0.02 46.66 0.02 46.66          0.02 46.66 0.02 46.96 0.03

   เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย -             - - - 23.76          0.01 3.96 - - -

   เงนิใหกู้ย้มื - สทุธิ 6,138.90      2.46 4,735.06 2.20 6,138.90      2.46 4,735.06 2.20 3,525.69 2.05

อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 20.95          0.01 - - 20.95          0.01 - - - -

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 547.21        0.22 389.24 0.18 546.99        0.22 389.20 0.18 326.61 0.19

คา่ความนยิม 4.96            - 4.96 - -             - - - - -

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - สทุธิ 24.11          0.01 12.82 0.01 24.04          0.01 12.82 0.01 19.45 0.02

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 2,382.92      0.95 1,482.42 0.69 2,382.92      0.95 1,482.42 0.69 - 0.01

สนิทรัพยอ์ืน่ 547.47        0.22 186.87 0.09 544.80        0.22 190.50 0.09 462.62 0.27

รวมสนิทรพัย์ 249,575.61 100.00 215,589.59 100.00 249,577.27 100.00 215,588.09 100.00 171,795.31 100.00

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

 
 

 

 



 

สว่นที่ 3 หน้าที่ 127 

2558 % 2557 % 2558 % 2557 % 2556 %

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

หนีส้นิ

หลักทรัพยข์ายโดยมสีญัญาซือ้คนื - - - - - - - - 950.00 0.55

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 542.47 0.22 499.59 0.23 542.47 0.22 499.59 0.23 257.24 0.15

เจา้หนี้บรษัิทประกันภัยตอ่ 459.32 0.18 379.72 0.18 459.32 0.18 379.72 0.18 450.01 0.26

หนี้สนิจากสญัญาประกันภัย

   ส ารองประกันชวีติ 207,308.21 83.06 177,434.67 82.30 207,308.21 83.06 177,434.67 82.30 136,616.42 79.52

   ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจา่ย 150.09 0.06 117.07 0.05 150.09 0.06 117.07 0.05 106.52 0.06

   ส ารองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย 320.36 0.13 315.05 0.15 320.36 0.13 315.05 0.15 299.68 0.17

   ส ารองเบีย้ประกันภัย 1,074.85 0.43 1,056.89 0.49 1,074.85 0.43 1,056.89 0.49 1,021.14 0.59

   เงนิฝากเนื่องจากกรมธรรมป์ระกันภัยหนี้สนิอืน่ตามกรมธรรม์ 7,904.48 3.17 7,642.21 3.54 7,904.48 3.17 7,642.21 3.54 7,415.00 4.32

ผลประโยชน์พนักงานคา้งจา่ย 356.62 0.14 329.41 0.15 354.51 0.14 327.72 0.15 299.38 0.17

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี - - - - - - - - 31.76 0.02

หนี้สนิอืน่ 4,468.85 1.79 2,238.70 1.04 4,464.67 1.79 2,235.95 1.04 2,084.50 1.21

รวมหนีส้นิ 222,585.24 89.19 190,013.31 88.14 222,578.95 89.18 190,008.87 88.14 149,531.66 87.04

สว่นของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามัญ 1,220,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาทหุน้สามัญ 1,708,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 1,708.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00 1,220.00

   ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

      หุน้สามัญ 1,213,139,350 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาทหุน้สามัญ 1,703,810,780 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2557: หุน้สามัญ 1,697,850,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท)

   (31 ธนัวาคม 2556: 1,211,714,350 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) 1,703.81 0.68 1,697.85 0.79 1,703.81 0.68 1,697.85 0.79 1,211.71 0.71

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 3,219.93 1.29 2,987.54 1.39 3,219.93 1.29 2,987.54 1.39 2,846.25 1.66

ส ารองสว่นทนุจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 38.83 0.02 103.82 0.05 38.83 0.02 103.82 0.05 66.07 0.04

เงนิรับลว่งหนา้คา่หุน้จากการใชส้ทิธใิบส าคัญแสดงสทิธิ 10.63 - - - 10.63 - - - 1.25 -

ก าไรสะสม

   จัดสรรแลว้

      ส ารองตามกฎหมาย 170.80 0.07 170.80 0.08 170.80 0.07 170.80 0.08 122.00 0.07

      ส ารองท่ัวไป 400.00 0.16 400.00 0.19 400.00 0.16 400.00 0.19 400.00 0.23

   ยังไมไ่ดจั้ดสรร 17,460.25 7.00 14,677.67 6.81 17,468.36 7.00 14,680.64 6.81 13,225.12 7.69

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ

   สว่นเกนิทนุจากการวัดมลูคา่เงนิลงทนุเผือ่ขาย 

      - สทุธจิากภาษีเงนิได ้ 3,985.97 1.60 5,538.58 2.57 3,985.97 1.60 5,538.58 2.57 4,391.26 2.55

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 26,990.21 10.81 25,576.27 11.86 26,998.32 12.52 25,579.23 11.86 22,263.66 12.95

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย 0.16 - 0.01 - - - - - - (0.01)

รวมสว่นของเจา้ของ 26,990.37 10.81 25,576.28 11.86 26,998.32 12.52 25,579.23 11.86 22,263.66 12.95

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 249,575.61 100.00 215,589.59 100.00 249,577.27 100.00 215,588.09 100.00 171,795.31 100.00

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สว่นที่ 3 หน้าที่ 128 

งบก าไรขาดทนุ ส าหรับสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 1 2557 2 และ 2558 

                                                                                                                                 หน่วย:ล้านบาท 

2558 % 2557 % 2558 % 2557 % 2556 %

รายได้ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

เบีย้ประกันภัยรับสทุธ ิ 44,174.99 81.28 51,172.06 85.31 44,174.99 81.28 51,172.06 85.31 38,795.18 84.61

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 10,171.05 18.72 8,811.63 14.69 10,171.05 18.72 8,811.63 14.69 7,055.87 15.39

รวมรายได้ 54,346.03 100.00 59,983.69 100.00 54,346.03 100.00 59,983.69 100.00 45,851.05 100.00

คา่ใชจ้า่ย

การรับประกันภัย

   ส ารองประกันภัยเพิม่จากปีกอ่น 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

   ผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรมแ์ละคา่ใชจ้า่ย

      ในการจัดการผลประโยชน์ 14,149.71 26.04 11,096.61 18.50 14,149.71 26.04 11,096.61 18.50 9,599.30 20.94

   คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้า่ยในการจัดการคา่สนิไหมทดแทน 1,240.48 2.28 1,287.79 2.15 1,240.48 2.28 1,287.79 2.15 1,251.92 2.73

   คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 2,855.01 5.25 2,806.98 4.68 2,849.85 5.24 2,805.34 4.68 2,705.21 5.90

   คา่ใชจ้า่ยสง่เสรมิการขาย 435.93 0.80 310.57 0.52 435.72 0.80 310.53 0.52 351.60 0.77

   คา่ใชจ้า่ยในการรับประกันภัยอืน่ 32.60 0.06 28.64 0.05 32.60 0.06 28.64 0.05 31.01 0.07

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 2,053.51 3.78 1,895.63 3.16 2,047.59 3.77 1,892.61 3.16 1,723.56 3.77

รวมคา่ใชจ้า่ยการรบัประกนัภยั 50,640.76 93.18 58,244.47 97.10 50,629.48 93.16 58,239.77 97.09 41,019.82 89.46

ก าไรจากการรบัประกนัภยั 3,705.27 6.82 1,739.22 2.90 3,716.56 6.84 1,743.93 2.91 4,831.23 10.54

ก าไรจากเงนิลงทนุ 1,163.13 2.14 1,514.74 2.53 1,163.13 2.14 1,514.74 2.53 592.98 1.29

ก าไร(ขาดทนุ)จากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม 79.89 0.15 (71.68) (0.12) 79.89 0.15 (71.68) (0.12) (47.81) (0.10)

รายไดอ้ืน่ 64.24 0.12 48.05 0.08 58.12 0.11 46.34 0.08 39.20 0.09

ก าไรจากการด าเนนิงาน 5,012.53 9.22 3,230.33 5.39 5,017.69 9.23 3,233.32 5.39 5,415.60 11.81

เงนิสมทบส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

   สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย 80.89 0.15 85.26 0.14 80.89 0.15 85.26 0.14 68.85 0.15

เงนิสมทบกองทนุประกันชวีติ 44.84 0.08 51.81 0.09 44.84 0.08 51.81 0.09 39.08 0.09

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 4,886.80 8.99 3,093.26 5.16 4,891.97 9.00 3,096.25 5.16 5,307.68 11.58

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 778.65 1.43 443.47 0.74 778.65 1.43 443.47 0.74 929.73 2.03

ก าไรส าหรบัปี 4,108.15 7.56 2,649.79 4.42 4,113.32 7.57 2,652.78 4.42 4,377.95 9.55

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีจ่ะถกูบันทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง:

   ก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมลูคา่เงนิลงทนุเผือ่ขาย (1,940.77) (3.57) 1,434.15 2.39 (1,940.77) (3.57) 1,434.15 2.39 (952.64) (2.08)

   บวก (หกั): ภาษีเงนิได ้ 388.15 0.71 (286.83) (0.48) 388.15 0.71 (286.83) (0.48) 190.53 0.42

รายการทีจ่ะถกูบันทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง 

- สทุธจิากภาษีเงนิได ้ (1,552.61) (2.86) 1,147.32 1.91 (1,552.61) (2.86) 1,147.32 1.91 (762.12) (1.66)

รายการทีจ่ะไมถ่กูบันทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง:

   ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรป์ระกันภัย (1.19) -     14.91 0.02   (1.15) -     14.91 0.02   3.20 0.01   

   บวก (หกั): ภาษีเงนิได ้ 0.23 -     (2.98) -     0.23 -     (2.98) -     (0.64) -     

รายการทีจ่ะไมถ่กูบันทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง 

- สทุธจิากภาษีเงนิได ้ (0.95) -     11.93 0.02   (0.92) -     11.93 0.02   2.56 0.01   

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรบัปี - สทุธจิากภาษเีงนิได้ (1,553.57) (2.86) 1,159.25 1.93 (1,553.54) (2.86) 1,159.25 1.93 (759.56) (1.66)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 2,554.58 4.70 3,809.04 6.35 2,559.78 4.71 3,812.04 6.36 3,618.39 7.89

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

   ก าไรส าหรับปี 2.41 1.56 2.42 1.57 2.59

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

 
 

                                                                                                                                                                 

                                                           
1 งบการเงินปี  2556 เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน ก าหนดให้บริษัทรับรู้ประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทนัทีในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ตา่งจากมาตรฐานเดิมที่ให้บริษัทรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทนุ ห รือใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนได้ โดยนโยบายการบัญชีของบริ ษัท แต่เดิมก าหนดให้รับรู้ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภยัในงบก าไรขาดทนุ จึงได้ปรับปรุงงบการเงินส าหรับ ปี 2556 ที่น ามาเปรียบเทียบโดยท าให้ก าไรสทุธิปี 2557 ลดลง 3 ล้าน
บาท และก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนเพ่ิมขึน้ 3 ล้านบาท จากงบการเงินที่เคยน าเสนอไว้ 

2 งบการเงินปี  2557 เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน ก าหนดให้บริษัทรับรู้ประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทนัทีในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ตา่งจากมาตรฐานเดิมที่ให้บริษัทรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทนุ หรือใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนได้ โดยนโยบายการบัญชีของบริษัท แต่เดิมก าหนดให้รับรู้ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภยัในงบก าไรขาดทนุ จึงได้ปรับปรุงงบการเงินส าหรับปี 2557 ที่น ามาเปรียบเทียบโดยท าให้ก าไรสทุธิปี 2557 ลดลง 12 ล้าน
บาท และก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนเพ่ิมขึน้ 12 ล้านบาท จากงบการเงินที่เคยน าเสนอไว้ 
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งบกระแสเงินสด ส าหรับสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  2557 และ 2558 

หนว่ย : ล้านบาท 

2558 2557 2558 2557 2556

  

เบีย้ประกันภัยรับสทุธิ 43,900.20 50,651.53 43,900.20 50,651.53 37,811.48

ดอกเบีย้รับ 8,772.72 7,367.64 8,772.72 7,367.64 5,956.25

เงนิปันผลรับ 1,114.36 962.51 1,114.36 962.51 737.17

รายไดจ้ากการลงทนุอืน่ 2,986.79 2,275.02 2,986.79 2,275.02 582.19

รายไดอ้ืน่ 55.37 42.80 55.37 42.80 39.72

เงนิจา่ยตามกรมธรรมป์ระกันภัยทีเ่กดิขึน้ระหวา่งปี (15,023.22) (11,951.49) (15,023.22) (11,951.49) (10,664.28)

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ (2,842.20) (2,816.68) (2,842.20) (2,816.68) (2,708.31)

คา่ใชจ้า่ยในการรับประกันภัยอืน่ (391.68) (408.77) (391.68) (408.77) (364.82)

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน (2,251.94) (1,595.38) (2,262.02) (1,595.38) (1,653.84)

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (106.46) (132.02) (106.46) (139.78) (107.72)
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (1,247.88) (2,005.12) (1,247.88) (2,005.12) (1,540.67)
เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 34,966.06 42,390.04 34,955.98 42,382.28 28,087.17
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
กระแสเงนิสดไดม้า
   เงนิลงทนุในหลักทรัพย์ 13,419.24 8,074.18 13,419.24 8,074.18 29,649.95
   เงนิใหกู้ย้มื 1,654.92 1,049.31 1,654.92 1,049.31 726.55
   เงนิฝากสถาบันการเงนิ 6,131.05 4,244.00 6,131.05 4,244.00 110.00
   ทีด่นิ  อาคารและอปุกรณ์ 5.87 6.16 5.87 6.16 0.06
เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทนุ 21,211.07 13,373.66 21,211.07 13,373.66 30,486.57
กระแสเงนิสดใชไ้ป
   เงนิลงทนุในหลักทรัพย์ (36,334.65) (42,822.28) (36,334.65) (42,822.28) (56,034.54)
   เงนิใหกู้ย้มื (2,688.23) (1,896.04) (2,688.23) (1,896.04) (1,208.91)
   เงนิฝากสถาบันการเงนิ (14,347.61) (5,055.05) (14,347.61) (5,055.05) (670.00)
   ทีด่นิ  อาคารและอปุกรณ์ (247.42) (126.07) (247.42) (126.07) (87.69)
   เงนิจา่ยสทุธจิากการซือ้บรษัิทยอ่ย -                  (3.66) -                  -                  -                  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (53,617.91) (49,903.10) (53,617.91) (49,899.44) (58,001.14)
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (32,406.84) (36,529.44) (32,406.84) (36,525.78) (27,514.57)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิสดรับเพิม่ทนุจากการใชส้ทิธใิบส าคัญแสดงสทิธิ 159.65 131.12 159.65 131.12 -                  
เงนิสดรับลว่งหนา้คา่หุน้จากการใชใ้บส าคัญแสดงสทิธิ -                  12.74 -                  12.74 59.49
เงนิสดจา่ยจากการซือ้หลักทรัพยโ์ดยมสีญัญาซือ้คนื -                  (950.00) -                  (950.00) 750.00
เงนิปันผลจา่ย (1,324.67) (678.07) (1,324.67) (678.07) (916.75)
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,165.03) (1,484.22) (1,165.03) (1,484.22) (107.25)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้สทุธ ิ 1,394.19 4,376.37 1,384.11 4,372.28 465.35
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้ปี 5,707.56 1,331.19 5,703.47 1,331.19 865.85

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิน้ปี 7,101.76 5,707.56 7,087.58 5,703.47 1,331.19

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

สว่นที่ 3 หน้าที่ 130 

ตารางสรุปอตัราสว่นทางการเงิน (Financial Ratio) 

  2558 2557 2558 2557 2556

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

อตัราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 5.05 4.73 5.05 4.72 3.06

อตัราสว่นหมนุเวยีนเบีย้ประกนัภัยคา้งรับ (วนั) 14.01 12.56 14.01 12.56 16.12

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร 

อตัราสว่นเบีย้ประกนัภัยรับสทุธติอ่เบีย้ประกนัภัยรับ (%) 98.52 98.77 98.52 98.77 99.27

อตัราก าไรขัน้ตน้  (%) 8.39 3.40 8.41 3.41 12.45

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการรับประกนัภัยตอ่เบีย้ประกนัรับ (%) 11.99 9.73 11.97 9.72 12.31

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 5.06 5.41 5.06 5.41 4.98

อตัราเบีย้ประกนัภัยรับสทุธ ิ (เทา่) 1.68 2.14 1.68 2.14 1.86

อตัราก าไรสทุธ ิ (%) 7.56 4.42 7.57 4.42 9.55

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 15.63 11.08 15.65 11.09 20.98

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 1.77 1.37 1.77 1.37 2.78

อตัราสว่นรายไดร้วมตอ่สนิทรัพยร์วม (เทา่) 0.23 0.31 0.23 0.31 0.29

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  (เทา่) 8.25 7.43 8.24 7.43 6.72

อตัราสว่นสว่นของผูถ้อืหุน้ตอ่เบีย้ประกนัภัยรับสทุธิ (เทา่) 0.61 0.50 0.61 0.50 0.57

อตัราสว่นสว่นของผูถ้อืหุน้ตอ่คา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย (เทา่) 84.25 81.18 84.28 81.19 74.29

อตัราสว่นสว่นของผูถ้อืหุน้ตอ่สนิทรัพยร์วม (เทา่) 0.11 0.12 0.11 0.12 0.13

อตัราสว่นเงนิส ารองตอ่สนิทรัพยร์วม  (เทา่) 83.68 82.99 83.68 82.99 80.35

อตัราสว่นเงนิส ารองตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 7.73 6.99 7.73 6.99 6.20

อตัราสว่นหนีส้นิจากสญัญาประกนัภัยตอ่สนิทรัพยล์งทนุ (เทา่) 0.90 0.89 0.90 0.89 0.88

อตัราการจา่ยเงนิปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 26.56 58.33 26.45 57.96 35.14

ตอ่หุน้

ราคาตรา  (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มลูคา่หุน้ตามบัญช ี (บาท) 15.84 15.06 15.85 15.07 18.37

ก าไรสทุธ/ิหุน้ (บาท) 2.41 1.56 2.42 1.57 2.59

เงนิปันผล (บาท) 0.64 0.91 0.64 0.91 0.91

ราคาหุน้ ณ วนัสิน้งวด (บาท) 55.50 46.00 55.50 46.00 68.00

อตัราการเจรญิเตบิโต

เบีย้ประกนัภัยรับ (%) (13.45) 32.58 (13.45) 32.58 12.81

เบีย้ประกนัภัยรับสทุธ ิ (%) (13.67) 31.90 (13.67) 31.90 13.68

ก าไรจากการรับประกนัภัย (%) 113.04 (64.00) 113.11 (63.90) 10.15

ก าไรจากการลงทนุ (%) (23.21) 155.44 (23.21) 155.44 23.51

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (%) 57.98 (41.72) 58.00 (41.66) 11.41

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (%) 75.58 (52.30) 75.58 (52.30) (10.65)

ก าไรส าหรับปี (%) 55.04 (39.47) 55.06 (39.41) 17.57

สนิทรัพยร์วม (%) 15.76 25.49 15.77 25.49 20.33

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
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13.2 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ในการอ่านค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
นกัลงทุนควรศึกษาข้อมูลทางการเงิน และงบการเงินของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว รวมทัง้หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและข้อมูลท่ีน าเสนอไว้ในเอกสารฉบับนีป้ระกอบ  โดยบริษัทได้จัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดงไว้ในตารางภายใต้หวัข้อนี  ้เป็นข้อมูลภายใต้
งบการเงินของบริษัท การวิเคราะห์อตัราและมูลค่า รวมทัง้ข้อมูลโดยเฉล่ียในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นการ
ค านวณจากงบแสดงฐานะการเงินรายปี 

13.2.1 ฐานะการเงิน 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทนุค้างรับ
สทุธิ เบีย้ประกนัภยัค้างรับสทุธิ สินทรัพย์จากการประกนัภัยตอ่สทุธิ สินทรัพย์ลงทนุ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์
สทุธิ  นอกจากนีย้งัมีสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี และสินทรัพย์อ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 171,795.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558
จ านวน 29,026.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.33 จากสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2555 โดย
การเพิ่มขึน้ดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานท่ีสงูขึน้ตามผลการด าเนินงานของบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 215,588.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556
จ านวน 43,792.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.49 จากสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2556 โดย
การเพิ่มขึน้ดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานท่ีสงูขึน้ตามผลการด าเนินงานของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 249,577.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557
จ านวน 33,989.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.77 จากสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2557 โดย
การเพิ่มขึน้ดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสเงินสดท่ี
ได้มาจากการด าเนินงานของบริษัท 
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 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

ตารางแสดงร้อยละของประเภทการลงทุนแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน 

 หนว่ย : ล้านบาท  

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หลกัทรัพย์เพื่อค้า 100.06 0.06 17.07 0.01 116.22 0.05 
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 20,187.67 12.49 22,012.88 11.11 25,988.92 11.42 
เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบ
ก าหนด 

141,302.78 87.42 176,161.02 88.86 201,411.26 88.51 

เงินลงทนุทัว่ไป 46.96 0.03 46.66 0.02 46.66 0.02 
รวมทัง้สิน้ 161,637.47 100.00 198,237.63 100.00 227,563.06 100.00 

   
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทัง้สิน้จ านวน 161,637.47 ล้านบาท หรือ
คดิเป็นร้อยละ 94.09 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยแบง่เป็นเงินลงทนุเพ่ือค้าจ านวน 100.06 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ เงินลงทุนเผ่ือขายจ านวน 20,187.67 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12.49 ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก าหนดจ านวน 141,302.78 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 87.42 ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ เงินลงทุนทัว่ไปจ านวน 46.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.03 ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทัง้สิน้จ านวน 198,237.63 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 91.96 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนเพ่ือค้าจ านวน 17.07 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ เงินลงทุนเผ่ือขายจ านวน 22,012.88 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11.11 ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก าหนดจ านวน 176,161.02 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 88.86 ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ เงินลงทุนทัว่ไปจ านวน 46.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.02 ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ ปรับลดจาก ณ สิน้ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 0.64 ลดลงเน่ืองจากมีการได้มาซึ่ง
อ านาจควบคมุในบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด โดยการซือ้หุ้นเพิ่มจากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อย
ละ 99 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทัง้สิน้จ านวน 227,563.06 ล้านบาท หรือ
คดิเป็นร้อยละ 91.16 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยแบง่เป็นเงินลงทนุเพ่ือค้าจ านวน 116.22 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนเผ่ือขายจ านวน 25,988.92 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11.42 ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก าหนดจ านวน 201,411.26 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 88.51 ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ เงินลงทุนทัว่ไปจ านวน 46.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.02 ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  
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เม่ือพิจารณาถึงสดัส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์แตล่ะประเภทจะพบว่า สดัส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์
ของบริษัทในแต่ละปีไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั โดยบริษัทจะจดัสรรเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปในตราสารหนี ้   
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตราสารระยะยาวภาครัฐซึ่งสอดคล้องกับภาระหนีท่ี้มีต่อผู้ ถือกรมธรรม์ ขณะท่ีตราสารหนี ้
ภาคเอกชนจะเป็นการลงทุนเพ่ือเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยมีระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้  
ส าหรับในปี 2558 ตลาดตราสารหนีพ้นัธบตัรรัฐบาลให้ผลตอบแทนในอตัราท่ีลดลงตอ่เน่ือง บริษัทจึงพยายาม
หาช่องทางการลงทุนในตลาดตราสารหนีภ้าคเอกชนทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือบริหาร
ผลตอบแทนการลงทุนให้สูงขึน้ ทางด้านการลงทุนในส่วนของหุ้นทุนและหน่วยลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และ REIT บริษัทมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะ
ยาวในรูปของเงินปันผล และการเพิ่มขึน้ของมลูคา่หลกัทรัพย์ในอนาคต  มิใช่ผลตอบแทนหรือการท าก าไรจาก
การลงทุนในระยะสัน้  ในปี 2558 ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ค่อยดีนัก เน่ืองจากดัชนีตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยปรับตวัลดลงตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีโอกาสบริหารเงินลงทนุในส่วนของการ
ท าก าไรจากการขายเงินลงทนุในชว่งต้นปีก่อนตลาดปรับตวัลงแรง  

ทางด้านการจดัสรรเงินลงทนุ จะเห็นได้ว่า บริษัทมีนโยบายในการลงทุนแบบระมดัระวงั ดงัจะเห็นได้
จากสดัส่วนการลงทุนของบริษัทนัน้ มากกว่าร้อยละ 80 เป็นการลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด 
โดยมีการลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าไม่ถึงร้อยละ 1 ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้หมดในปี 2556 - 2558  ซึ่ง
การลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้านีจ้ดัเป็นการลงทนุท่ีหวงัผลตอบแทนระยะสัน้  
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ตารางแสดงสัดส่วนเงนิลงทุนในตราสารหนีแ้ยกตามระยะเวลาครบก าหนด 

 หนว่ย : ล้านบาท 
ระยะเวลาครบก าหนด 

ของตราสารหนี ้
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาครบก าหนด 1 ปี 3,767.86 2.67 7,379.59 4.19 12,854.38 6.38 
ระยะเวลาครบก าหนด 2-5 ปี 16,271.30 11.51 17,799.29 10.10 25,334.46 12.58 
ระยะเวลาครบก าหนดเกิน 5 ปี 121,263.62 85.82 150,982.14 85.71 163,222.42 81.04 

รวมทัง้สิน้ 141,302.78 100.00 176,161.02 100.00 201,411.26 100.00 

 
 เม่ือพิจารณาถึงเงินลงทนุในตราสารหนีท้ัง้หมดของบริษัทพบวา่ บริษัทมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้เน้น
ผลตอบแทนในระยะยาวเป็นหลกั ดงัจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนีท่ี้แบ่งตามระยะเวลาการ
ครบก าหนดมากกว่าร้อยละ 80 ของเงินลงทุนในตราสารหนีข้องบริษัท เป็นการลงทุนในตราสารหนีท่ี้มี
ระยะเวลาครบก าหนดเกินกวา่ 5 ปี  

 เงนิให้กู้ยืม – สุทธิ   

เงินให้กู้ ยืม - สุทธิ ประกอบด้วยเงินให้กู้ ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน เงินให้กู้ ยืมโดยมีทรัพย์สิน
จ านองเป็นประกนั และเงินให้กู้ ยืม โดยมีบคุคลค า้ประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมสทุธิ 
ทัง้สิน้ 3,525.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 33.09 เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2555   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมสุทธิทัง้สิน้ 4,735.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 34.30 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 โดยการเติบสว่นใหญ่ของเงินให้กู้ ยืมเน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินให้กู้ ยืม โดยมี
กรมธรรม์เป็นประกัน มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 34.36 ซึ่งมีการเติบโตตามจ านวนกรมธรรม์ท่ีมีผล
บงัคบัของบริษัทท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้การเติบโตของเงินให้กู้ ยืม ปี 2557 ในภาพรวม เพิ่มขึน้จาก     
ปี 2556 ร้อยละ 34.30 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมสุทธิทัง้สิน้ 6,138.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.65 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 โดยการเติบสว่นใหญ่ของเงินให้กู้ ยืมเน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินให้กู้ ยืม โดยมี
กรมธรรม์เป็นประกัน มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 28.93 ซึ่งมีการเติบโตตามจ านวนกรมธรรม์ท่ีมีผล
บงัคบัของบริษัทท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้การเติบโตของเงินให้กู้ ยืม ปี 2558 ในภาพรวมเพิ่มขึน้จากปี 
2557 ร้อยละ 29.65 

อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนของเงินให้กู้ ยืมต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท จะเห็นได้ว่ามี
อตัราส่วนท่ีค่อนข้างต ่า โดยต ่ากว่าร้อยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ลงทุนเฉล่ียและสินทรัพย์รวม  ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนโดยการให้กู้ ยืมนัน้ ไม่ใช่นโยบายในการลงทุนหลักของบริษัท ตามกราฟท่ีแสดง
ตอ่ไปนี ้
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กราฟแสดงสัดส่วนเงนิให้กู้ยืมต่อสินทรัพย์   
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หนีส้ิน 

 หนีส้ินรวมของบริษัทในปี 2556 บริษัทมีหนีส้ินรวม เท่ากับ 149,531.66 ล้านบาท ปี 2557 บริษัทมี
หนีส้ินรวม เทา่กบั 190,008.87 ล้านบาท  และปี 2558 บริษัทมีหนีส้ินรวม เทา่กบั 222,578.95 ล้านบาท 

การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินรวมมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของเงินส ารองประกันชีวิต และหนีส้ินอ่ืนตาม
กรมธรรม์ ซึ่งการเพิ่มขึน้ของรายการดังกล่าวเป็นผลมาจากการด าเนินงานของบริษัทท่ีมีการเติบโตมาโดย
ตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา โดยรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงหนีส้ินท่ีส าคญัมีดงันี ้

 เงนิส ำรองประกันชีวิต 

เงินส ารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินส ารองสะสมตัง้แตเ่ร่ิมท าประกนัภยัถึงวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน
ส าหรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ ท่ีประมาณว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตจากกรมธรรม์
ประกันชีวิตท่ีมีผลบงัคบัอยู่ทัง้หมด  บริษัทค านวณส ารองเงินประกันชีวิตภายใต้สญัญาประกันภัยระยะยาว
โดยอ้างอิงตามวิธีส ารองเบีย้ประกันภัยสุทธิช าระคงท่ี (Net Premium Valuation or NPV) ซึ่งเป็นวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยัรวมกบัเงินส ารองเพิ่มเติมส าหรับความเส่ียงจากสมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณแตกตา่ง
ไปจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงอีกร้อยละ 4 ของเงินส ารองตามวิธีเบีย้ประกนัภยัสทุธิช าระคงท่ีข้อสมมตฐิาน
หลกัท่ีใช้เก่ียวข้องกบัอตัรามรณะ อตัราเจ็บป่วย อายแุละอตัราคดิลด  

บริษัทมีเงินส ารองประกนัชีวิตจ านวน  136,616.42 ล้านบาท 177,434.67 ล้านบาท และ 207,308.21 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราปรับเพิ่มขึน้ส าหรับปี 2556 
ร้อยละ 22.79  ปี 2557 ร้อยละ 29.88   และปี 2558 ร้อยละ 16.84 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึน้ของเงินส ารอง
ดงักล่าวได้อธิบายไว้ในหวัข้อ “ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินส ารองประกนัภยัเพ่ิมจากปีก่อน” ซึ่งจะกล่าวในหวัข้อ
ถดัไป 
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 หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรม์ 

หนีส้ินอ่ืนตามกรมธรรม์ของบริษัทประกอบด้วย เงินจ่ายตามเง่ือนไขกรมธรรม์ค้างจา่ยและเบีย้ประกนั
ชีวิตรับล่วงหน้า โดยบริษัทมีหนีส้ินอ่ืนตามกรมธรรม์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนีส้ินอ่ืนตาม
กรมธรรม์จ านวน 7,415.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 1.36 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมี
หนีส้ินอ่ืนตามกรมธรรม์จ านวน 7,642.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 ร้อยละ 3.06 และ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนีส้ินอ่ืนตามกรมธรรม์จ านวน 7,904.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 3.43  
โดยบริษัทมียอดคงเหลือของหนีส้ินอ่ืนตามกรมธรรม์ตามตารางดงันี ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

หนีส้นิอื่นตามกรมธรรม์ 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เงินฝากเนื่องจากกรมธรรม์ประกนัภยั 6,545.06 88.27 6,918.34 90.53 7,301.37 92.37 
เบีย้ประกนัภยัรับลว่งหน้า 869.94 11.73 723.87 9.47 603.11 7.63 

รวม 7,415.00 100.00 7,642.21 100.00 7,904.48 100.00 

 
ทัง้นี ้จะเห็นได้ว่าหนีส้ินตามกรมธรรม์ท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้นัน้เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของเงินจ่ายตาม

เง่ือนไขกรมธรรม์ค้างจ่าย ซึ่งเงินจ่ายตามกรมธรรม์ค้างจ่ายในส่วนนีเ้ป็นเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ท่ีครบ
ก าหนดแล้วแตผู่้ เอาประกันภยัแสดงเจตจ านงค์ในการฝากเงินตามเง่ือนไขดงักล่าวไว้กบับริษัท โดยบริษัทให้
ผลตอบแทนแก่ผู้ เอาประกันภัยในรูปแบบของอตัราดอกเบีย้ ในส่วนของเบีย้ประกนัภยัรับล่วงหน้าท่ีมีจ านวน
ลดลงอย่างต่อเน่ืองนัน้ เน่ืองจากการทยอยรับรู้รายได้ของเบีย้ประกันภัยรับล่วงหน้าตามระยะเวลาคุ้มครอง 
โดยท่ีปัจจบุนั บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับฝากเงินจ่ายตามเง่ือนไขและรับเบีย้ประกนัภยัล่วงหน้าจากผู้ เอา
ประกนัภยัภยั เบีย้ประกนัภยัรับลว่งหน้าคงเหลือสว่นใหญ่เป็นเบีย้ประกนัภยัรับลว่งหน้าจากปี 2544 

ส่วนของเจ้าของ 

ในปี 2556  2557 และ 2558 บริษัทมีส่วนของเจ้าของจ านวน 22,263.66 ล้านบาท 25,579.23 ล้าน
บาท และ 26,998.32 ล้านบาทตามล าดบั คิดเป็นส่วนของเจ้าของท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2556 จ านวน 2,798.88 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.38 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของก าไรส าหรับปี 2556 จ านวน 4,380.50 ล้านบาท 
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายสุทธิจ านวน 762.12 ล้านบาท ผลกระทบจากการ
ใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 59.49 ล้านบาท และลดลงด้วยเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปีจ านวน  916.75 ล้าน
บาท 
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ส าหรับปี 2557 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้จ านวน 3,315.57 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.89 โดยเป็น
ผลจากการเพิ่มขึน้ของก าไรส าหรับปี 2557 จ านวน 2,664.72 ล้านบาท ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผ่ือขายสุทธิจ านวน 1,147.32 ล้านบาท ผลกระทบจากการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 12.74 
ล้านบาท ผลจากการเพิ่มหุ้นสามัญจากการขายหุ้นท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 131.12 ล้านบาท 
และลดลงด้วยเงินปันผลจา่ยในระหวา่งปีจ านวน  678.07 ล้านบาท  

ส าหรับปี 2558 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้จ านวน 1,419.09 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 โดยเป็น
ผลจากการเพิ่มขึน้ของก าไรส าหรับปี 2558 จ านวน 4,113.32 ล้านบาท ผลกระทบจากการใช้ใบส าคญัแสดง
สิทธิจ านวน 149.02 ล้านบาท และลดลงด้วยผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายสทุธิ
จ านวน 1,552.61 ล้านบาท  เงินปันผลจา่ยในระหวา่งปีจ านวน  1,324.67 ล้านบาท  

งบการเงนิรวม 

ในปี 2557 บริษัทได้รวมสินทรัพย์ของบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั เข้ามาในงบการเงิน
รวมของบริษัท ซึ่งหลงัจากตดัรายการระหว่างกันแล้ว ท าให้สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มสูงขึน้เล็กน้อยประมาณ 
1.50 ล้านบาท และหนีส้ินเพิ่มสูงขึน้ประมาณ 4.45 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของตามงบการเงินรวมต ่า
กว่าสว่นของเจ้าของตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 2.95 ล้านบาท ซึ่งเท่ากบัผลขาดทนุท่ีบริษัทได้บนัทึก
ในงบก าไรขาดทนุตามท่ีกลา่วในวรรคก าไรส าหรับปี (หน้า 144) 

ส าหรับปี 2558 สินทรัพย์ของบริษัทลดลงเล็กน้อยประมาณ 1.66 ล้านบาท และหนีส้ินเพิ่มสูงขึน้
ประมาณ 6.29 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของตามงบการเงินรวมต ่ากว่าส่วนของเจ้าของตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 7.95 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับผลขาดทุนท่ีบริษัทได้บนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามท่ีกล่าวใน
วรรคก าไรส าหรับปี (หน้า 144) 
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13.2.2  ผลการด าเนินงาน 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงสร้างในการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทคือ การรับประกันชีวิต โดยท่ีมาของรายได้ท่ีส าคญั คือ 
รายได้จากเบีย้ประกนัภยัรับ และรายได้จากการลงทนุ 

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทมีรายได้รวมเป็นจ านวน 45,851.05 ล้านบาท  59,983.69 ล้าน
บาท และ 54,346.03 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2556 จ านวน 6,019.59 ล้านบาท 
ในปี 2557 จ านวน 14,132.64 ล้านบาท และลดลงในปี 2558 จ านวน 5,637.66 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรา
การเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ ส าหรับปี  2556 ร้อยละ 15.11 ส าหรับปี 2557 ร้อยละ 30.82 และอัตราลดลง ส าหรับปี 
2558 ร้อยละ 9.40  โดยรายได้จากเบีย้ประกันภัยรับสุทธิยังคงมีสดัส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกับรายได้รวม  โดยคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 84.61 ร้อยละ 85.31 และร้อยละ 81.28 ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามล าดบั 

ส าหรับก าไรในปี  2556  2557 และ 2558 รวมเป็นจ านวนเงิน 4,380.50 ล้านบาท  2,652.78 ล้าน
บาท และ 4,113.32 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นก าไรท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2556 เพิ่มขึน้จ านวน 656.95 ล้านบาท 
ปี 2557 ลดลงจ านวน 1,727.72 ล้านบาท และปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 1,460.54 ล้านบาท โดยส าหรับปี 2556 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.64 ส าหรับปี 2557 ลดลงร้อยละ 39.44 และส าหรับปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 55.06 

รายได้ของบริษัท 

 รายได้รวมของบริษัทได้มาจากเบีย้ประกันภัยรับ และรายได้จากการลงทุนโดยมีรายละเอียดของการ
เปล่ียนแปลงดงันี ้

รำยได้จำกเบ้ียประกันภัยรับ  

บริษัทมีรายได้จากเบีย้ประกันภัยรับสุทธิ3 เท่ากับ  38,795.18 ล้านบาท 51,172.06 ล้านบาท และ 
44,174.99 ล้านบาทในปี 2556 2557 และ 2558 ตามล าดับ โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับปี 
2556 ร้อยละ 13.68 ส าหรับปี 2557 ร้อยละ 31.90 และส าหรับปี 2558 ลดลงร้อยละ 13.67  ซึ่งการลดลงของ
รายได้จากเบีย้ประกนัภยัรับสทุธินัน้เป็นผลมาจากช่องทางธนาคารเป็นหลกั 

 

 

 

                                                           
3  เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ คือเบีย้ประกนัภยัรับหลงัหกัเบีย้ประกนัภยัตอ่และสง่คืนสทุธิด้วยเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไมถื่อเป็นรายได้ 
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กราฟแสดงสัดส่วนการขายผ่านช่องทางต่างๆ ของเบีย้ประกันภัยรับรวม 
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จากกราฟข้างต้น เบีย้ประกันภัยรับผ่านช่องทางธนาคารนัน้ มีรายได้จากเบีย้ประกันภัยรับรวมผ่าน
ช่องทางธนาคาร เท่ากับ 24,722.37 ล้านบาท 36,708.25 ล้านบาท และ 29,296.25 ล้านบาท ในปี   2556  
2557 และ 2558 ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับปี  2556 2557 ร้อยละ 14.93 48.48 
และลดลงส าหรับปี 2558 ร้อยละ 20.19 ทัง้นี ้เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรับจาก
ช่องทางธนาคารประเภทช าระเบีย้ประกนัภยัแบบช าระครัง้เดียวจ านวนมาก ในขณะท่ีปี 2558 บริษัทเน้นการ
ขายแบบประกันท่ีมีความคุ้มครองระยะยาว มีการช าระเบีย้ประกันภัยหลายปี ท าให้เม่ือเปรียบเทียบกับปี 
2557 แล้วเบีย้ประกันภัยรับลดลง ในขณะท่ีเบีย้ประกันภัยรับจากช่องทางตวัแทนก็มีการเติบโตเช่นเดียวกัน 
โดยรายได้จากเบีย้ประกันภัยรับรวมผ่านช่องทางตวัแทนเท่ากับ 13,234.89 ล้านบาท 13,868.06 ล้านบาท 
และ 14,291.10 ล้านบาท ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับ 
ส าหรับปี 2556 ร้อยละ 9.96 ส าหรับปี 2557 ร้อยละ 4.78 และส าหรับปี 2558 ร้อยละ 3.05 ทัง้นี ้เป็นผลมา
จากท่ีบริษัทมีการจัดหาตวัแทนประกันชีวิตเพิ่ม รวมถึงการอบรมตวัแทนให้มีคุณภาพ การโฆษณาและจัด
กิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการจดักิจกรรมเพ่ือสงัคม เพ่ือให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในแตล่ะพืน้ท่ี 

 รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 

 นอกจากรายได้จากเบีย้ประกนัภัยรับสทุธิแล้ว บริษัทยงัมีรายได้จากการลงทนุ ซึ่งเป็นรายได้จากการ
ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และจากการให้กู้ ยืมเงิน ซึ่งประกอบด้วย ดอกเบีย้ เงินปันผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทมี
รายได้จากการลงทุนสุทธิจ านวน 7,055.87 ล้านบาท 8,811.63 ล้านบาท และ 10,171.05 ล้านบาท  ในปี 
2556  2557 และ 2558 ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับปี 2556 ร้อยละ 23.70 ส าหรับ
ปี  2557 ร้อยละ 24.88 และส าหรับปี  2558 ร้อยละ 15.43 โดยการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการลงทุนสุทธินัน้
เป็นผลมาจากฐานเงินลงทนุท่ีมีการขยายตวัตลอด 3 ปีท่ีผ่านมาตามการขยายตวัของธุรกิจ ประกอบกับรายได้
จากดอกเบีย้และส่วนลดรับ และเงินปันผลยงัขยายตวัดีตามการเพิ่มของสินทรัพย์ลงทุนและผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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กราฟแสดงสินทรัพย์ลงทุนเฉล่ียและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน          

  

154,613.42 

191,697.79 226,858.34 

4.98

5.41

5.03

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

-

50,000.00 

100,000.00 

150,000.00 

200,000.00 

250,000.00 

            

                                       

%       

 
 นอกจากนีก้ารท่ีบริษัทเน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงต ่าเป็นสว่นใหญ่ เชน่ พนัธบตัรรัฐบาล 

พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ท าให้บริษัทไมป่ระสบปัญหาในเร่ืองของการด้อยคา่ของสินทรัพย์ ซึง่อาจจะสง่ผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีนโยบายในการลงทุนโดยให้มีระยะเวลาครบ
ก าหนดของการลงทุนสอดคล้องกับภาระจากการเอาประกันชีวิต ซึ่งจะท าให้ลดความเส่ียงในเร่ืองของ
ความสามารถในการจา่ยคา่สินไหมทดแทน และผลประโยชน์ตามกรมธรรม์อ่ืนๆ ให้กบัผู้ เอาประกนัภยัภยั 

 ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 

คา่ใช้จ่ายในส่วนนี ้ประกอบด้วย เงินส ารองประกนัภยัเพิ่มจากปีก่อน ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
และค่าใช้จ่ายในการจดัการผลประโยชน์  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน  
คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัอ่ืน และคา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนินงาน โดยคา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยันัน้ มีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงดงันี ้

เงนิส ารองประกันภัยเพิ่มจากปีก่อน  

คา่ใช้จ่ายในส่วนของเงินส ารองประกันภัยเพิ่มขึน้จากปีก่อน คือ ผลต่างระหว่างส ารองประกันชีวิตปี
ก่อนกบัส ารองประกนัชีวิตปีปัจจบุนั  

เงินส ารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินส ารองสะสมตัง้แตเ่ร่ิมท าประกนัภยัถึงวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน
ส าหรับชดใช้คา่สินไหมทดแทนและเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ท่ีประมาณว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตจากกรมธรรม์
ประกันชีวิตท่ีมีผลบงัคบัอยู่ทัง้หมด บริษัทค านวณส ารองประกันชีวิตภายใต้สญัญาประกันภัยระยะยาวโดย
อ้างอิงตามวิธีส ารองเบีย้ประกันภัยสุทธิช าระคงท่ี (Net Premium Valuation หรือ NPV) ซึ่งเป็นวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยั รวมกบัเงินส ารองเพิ่มเติมส าหรับความเส่ียงจากสมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณแตกตา่ง
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ไปจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงอีกร้อยละ 4 ของเงินส ารองตามวิธีเบีย้ประกันภัยสุทธิช าระคงท่ี ข้อสมมติ
หลกัท่ีใช้เก่ียวข้องกบัอตัรามรณะ อตัราเจ็บป่วย อายแุละอตัราคดิลด 

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในส่วนของเงินส ารองประกนัชีวิตเท่ากับ 25,357.21 ล้านบาท 40,818.25 ล้านบาท 
และ 29,873.54 ล้านบาท ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับ
ปี 2556 ร้อยละ 10.86  ส าหรับปี 2557 ร้อยละ 60.97 และลดลงส าหรับปี 2558 ร้อยละ 26.81 นอกจากนีเ้ม่ือ
ค านวณอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนนีเ้ทียบกับเบีย้ประกันภัยรับสุทธิ  จะได้อัตราส่วนดังกล่าวในปี 2556  
2557 และ 2558 เท่ากบัร้อยละ  65.36 ร้อยละ 79.77 และร้อยละ 67.63 ตามล าดบั ในปี 2556 อตัราส่วนของ
ส ารองประกันชีวิตท่ีเพิ่มขึน้ต่อเบีย้ประกันภัยรับสุทธิลดลงจากปี 2555 แม้ว่าบริษัทจะมีการขายกรมธรรม์
ประเภทสะสมทรัพย์อยา่งตอ่เน่ืองนัน้ เน่ืองจากว่าในปี 2556 บริษัทมีกรมธรรม์ท่ีครบก าหนดจ านวนมากโดยมี
เงินครบก าหนดเพิ่มสูงขึน้ถึง 461% เม่ือเทียบกับปี 2555 ส าหรับปี 2557 ซึ่งอตัราส่วนของส ารองประกันชีวิต 
เพิ่มขึน้มากมีสาเหตหุลกัท่ีบริษัทปรับใช้นโยบายการตัง้ PAD reserve4 เป็นครัง้แรก ซึ่งผลกระทบของงวดก่อน
หน้าจึงถูกบนัทึกในงวดปัจจุบนัและส าหรับปี 2558 ค่าใช้จ่ายท่ีมีการปรับตวัลดลงนัน้ มีสาเหตหุลกัจากแบบ
ประกันภัยท่ีได้รับความนิยมในปี 2557 ซึ่งเป็นแบบช าระเบีย้ประกันภัยแบบช าระครัง้เดียว และบริษัทมีภาระ
การตัง้เงินส ารองสูง ในขณะท่ีแบบประกันภัยท่ีได้รับความนิยมในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นแบบช าระเบีย้
ประกนัภยัรายงวดจงึมีภาระเงินส ารองท่ีต ่ากวา่  

                                                           
4 PAD reserve คือส ารองสว่นเพ่ิมซึง่บริษัทตัง้ในอตัราคงที่ที่ร้อยละ 4 ของส ารองประกนัชีวิตตามวิธี NPV (Net Premium Valuation) ซึง่เป็นวิธีการ
ค านวณเงินส ารองประกนัชีวิตที่ใช้สมมติฐานในการค านวณเป็นสมมติฐานในอดีต ณ วนัที่ท าการพฒันาผลิตภณัฑ์) 
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ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์ 

ค่าใช้จ่ายในส่วนของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกิดขึน้ระหว่างปีประกอบด้วย        
ค่าสินไหมทดแทนท่ีมีการจ่ายให้กับผู้ รับผลประโยชน์ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยประสบอุบตัิเหตหุรือเสียชีวิต 
และเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต เม่ือผู้ เอาประกนัภยัมีอายคุรบตามท่ีกรมธรรม์ก าหนด หรือครบ
ชว่งเวลาท่ีกรมธรรม์ก าหนดไว้  เงินคา่มรณะกรรม และคา่เวนคืนกรมธรรม์ บริษัทมีคา่ใช้จ่ายจ านวน 9,599.30 
ล้านบาท 11,096.61 ล้านบาท และ 14,149.71 ล้านบาท ในปี 2556  2557 และ 2558 ตามล าดบั โดยคิดเป็น
อัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับ ปี 2556 ร้อยละ 46.72 ส าหรับปี 2557 ร้อยละ 15.60 และส าหรับปี 2558 
ร้อยละ  27.51 นอกจากนีเ้ม่ือค านวณอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนนีเ้ทียบกับเบีย้ประกันภัยรับสุทธิ จะได้
อัตราส่วนดังกล่าวในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 24.74 ร้อยละ 21.68 และร้อยละ 32.03 
ตามล าดบั  

การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในส่วนของเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปีนัน้ เป็นผลมา
จากกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัมีจ านวนเพิ่มสงูขึน้ และในบางกรมธรรม์เร่ิมมีมลูคา่เงินสดมากขึน้ ผู้ เอาประกนัภัย
ภัยบางส่วนเลือกท่ีจะเวนคืนกรมธรรม์ เม่ือมีความต้องการน าเงินสดไปใช้ ซึ่งในปี 2558 ค่าเวนคืนกรมธรรม์
เพิ่มสูงขึน้จากปี 2557 ถึงร้อยละ 64 นอกจากนีใ้นปี 2558 บริษัทมีเงินผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ด้วย
เช่นกัน โดยมีเงินผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์เพิ่มสูงขึน้จากปี 2557 ถึงร้อยละ 15 ท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วน
ของผลประโยชน์จา่ยเพิ่มขึน้ตามท่ีได้กลา่วไปแล้วข้างต้น 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 

ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนประกอบด้วย  
จ านวนเงินคา่สินไหมทดแทนท่ีจา่ยให้ผู้ เอาประกนัภยัส าหรับประกนัภยัอบุตัิเหตแุละสขุภาพ รวมถึงจ านวนเงิน
ท่ีจ่ายส าหรับการประเมินและจดัการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินท่ีจ่ายให้แก่ผู้ประเมินภัย   รวมถึงค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัพนกังานในฝ่ายจดัการคา่สินไหมทดแทน คา่ใช้จา่ยในสว่นของคา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการ
จดัการสินไหมทดแทนมีจ านวน 1,251.92  ล้านบาท  1,287.79 ล้านบาท  และ 1,240.48 ล้านบาท ในปี 2556 
2557 และ  2558 ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีลดลงส าหรับส าหรับปี 2556 ลดลง ร้อยละ 12.37 
ส าหรับปี 2557 เพิ่มขึน้ ร้อยละ  2.87  และส าหรับปี 2558 ลดลง ร้อยละ 3.67  นอกจากนีเ้ม่ือค านวณ
อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนนีเ้ทียบกับเบีย้ประกันภัยรับสุทธิ จะได้อัตราส่วนดงักล่าวในปี 2556 2557 และ 
2558 เท่ากบัร้อยละ 3.23 ร้อยละ 2.52 และร้อยละ 2.81 ตามล าดบั  การลดลงของคา่ใช้จา่ยนีเ้ป็นผลจากการ
มีการวางแผนการรับประกนัท่ีดีขึน้ จงึท าให้คา่ใช้จา่ยสว่นนีล้ดลง  
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ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  

คา่ใช้จ่ายในส่วนของคา่จ้างและคา่บ าเหน็จประกอบด้วย คา่จ้างและคา่บ าเหน็จท่ีจ่ายให้ตวัแทนหรือ
นายหน้าประกนัชีวิต รวมทัง้ผู้บริหารตวัแทนประกนัชีวิต เน่ืองในการชกัชวนหรือชีช้่อง หรือจดัการให้บคุคลได้
ท าสญัญาประกันชีวิตกับบริษัท รวมถึงนายหน้านิติบุคคล และคา่นายหน้าจ่ายให้กับธนาคารในกรณีท่ีมีการ
จ าหน่ายกรมธรรม์ผ่านช่องทางธนาคาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในส่วนของค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ จ านวน  
2,705.21 ล้านบาท 2,805.34 ล้านบาท  และ 2,849.85 ล้านบาท  ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามล าดับ 
โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับ ปี 2556 ลดลงร้อยละ 1.92 ปี 2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.70 และปี 
2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.59 นอกจากนีเ้ม่ือค านวณอตัราส่วนของคา่ใช้จ่ายส่วนนีเ้ทียบกบัเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
จะได้อัตราส่วนดังกล่าวในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 6.97 ร้อยละ 5.48 และร้อยละ 6.45 
ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2558 ค่าใช้จ่ายนีมี้อัตราท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นีส้าเหตุเกิดจากจากการเพิ่มขึน้ของ
จ านวนกรมธรรม์ และจ านวนทนุเอาประกนัโดยรวม 

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังานต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจดั
โปรแกรมสง่เสริมการขายตา่งๆ เชน่ การจดัอบรมตวัแทนและทศันศกึษานอกสถานท่ี หรือการมอบรางวลัให้กบั
ตวัแทนประกันชีวิตดีเดน่ เป็นต้น ส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนีน้ัน้มีจ านวน  351.60 ล้านบาท 310.53 ล้านบาท 
และ 435.72 ล้านบาท ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามล าดบั โดยคิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.32 
ส าหรับปี 2556 อตัราเตบิโตลดลงร้อยละ 11.68 ส าหรับปี 2557 และอตัราเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.31 ส าหรับ
ปี 2558 นอกจากนี ้เม่ือค านวณอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนนีเ้ปรียบเทียบกับเบีย้ประกันภัยรับสุทธิจะได้
อตัราส่วนดงักล่าวในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากบัร้อยละ 0.91 ร้อยละ 0.61 และร้อยละ 0.99 ตามล าดบั 
ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในแต่ปีมีจ านวนท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก เน่ืองจากบริษัทมีนโยบาย
ควบคมุโปรแกรมสง่เสริมการขายตามอตัราสว่นเบีย้ประกนัภยัตามแตล่ะประเภทของแบบประกนัท่ีได้รับในแต่
ละปี  

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ  รวมถึงค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับพนกังานในส่วนพิจารณารับประกันภัยเป็นหลกั  โดยค่าใช้จ่ายประเภทนีมี้จ านวน  31.01 ล้านบาท 
28.64 ล้านบาท และ 32.60 ล้านบาท ในปี 2556  2557 และ 2558 ตามล าดบั โดยคดิเป็นอตัราเพิ่มขึน้ส าหรับ
ปี 2556 ร้อยละ 2.61 คิดเป็นอตัราลดลงส าหรับปี 2557 ร้อยละ 7.64 และคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ส าหรับปี 2558 
ร้อยละ 13.83  เพิ่มขึน้ในปี 2558 เน่ืองจากมีการพฒันาคณุภาพบคุลากรในสว่นการรับประกนัภยัมากขึน้ และ
เพิ่มขึน้ในปี 2556 เพิ่มขึน้ตามเบีย้ประกันภัยรับท่ีเติบโตผ่านทางช่องทางธนาคารเป็นหลักตามท่ีได้กล่าว
ข้างต้น อยา่งไรก็ตาม คา่ใช้จา่ยหในปี 2557 ลดลงเน่ืองจากมีการบริหารจดัการท่ีดีขึน้  
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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานท่ีไม่ใช่พนักงานในส่วนการ
รับประกันภัยและการจดัการค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์  ค่าภาษีอากร 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน เป็นต้น เม่ือพิจารณาโดยรวมจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มี
จ านวนทัง้สิน้ 1,723.56 ล้านบาท  1,892.61 ล้านบาท  และ 2,047.59 ล้านบาท ในปี 2556  2557 และ 2558 
ตามล าดบั โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับปี 2556 ร้อยละ 16.52 ส าหรับปี 2557 ร้อยละ 9.81 
และส าหรับปี 2558 ร้อยละ 8.19  โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมเม่ือเทียบกับเบีย้ประกันภัยรับ
สุทธิจะได้อตัราส่วนเท่ากับร้อยละ  4.44 ร้อยละ 3.70 และร้อยละ 4.64 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาการเพิ่มขึน้
ของค่าใช้จ่ายจะเห็นได้ว่ามีอตัราเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง ทัง้นีก็้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้องค์กรในระยะยาว 
โดยค่าใช้จ่ายหลักในหมวดนีไ้ด้แก่ ค่าใช้จ่ายพนกังาน ซึ่งบริษัทได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
ด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษาสนบัสนุนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับธุรกิจประกันชีวิต 
การสร้างคา่นิยมองค์กรในการพฒันาตนเอง  เพ่ือรองรับการขยายตวัขององค์กรในอนาคต รวมทัง้ บริษัทยงัคง
นโยบายในด้านการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรผ่านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความรับรู้
ให้กบัประชาชน นอกจากนีค้า่ใช้จา่ยเก่ียวกบัภาษีอากรเตบิโตขึน้ตามอตัราสว่นการลงทนุ 

โดยรวมบริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวมในการรับประกนัภยั เท่ากบั  41,019.82 ล้านบาท 58,239.77 ล้านบาท 
และ 50,629.48 ล้านบาท ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับ 
ส าหรับปี 2556 ร้อยละ 15.73 และส าหรับปี 2557 ร้อยละ 41.98 และส าหรับปี 2558 ลดลง ร้อยละ 13.07 
โดยสดัส่วนรวมเม่ือเทียบกบัเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิจะได้อตัราส่วนเท่ากบัร้อยละ 105.73 ร้อยละ 113.81 และ
ร้อยละ 114.61 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยของบริษัทมากกว่ารายได้จากเบีย้
ประกนัภยัรับสทุธิ ซึ่งเป็นลกัษณะของผลประกอบการตามปกติของบริษัทในธุรกิจประกันชีวิตท่ีบริษัทจะต้อง
น าเบีย้ประกันภัยท่ีได้รับจากผู้ เอาประกันภัยภัยมาบริหารจดัการให้เกิดรายได้จากการลงทุนเพ่ือน าไปจ่าย     
ผู้ เอาประกนัภยัและสว่นเกินจากการจา่ยคืนผู้ เอาประกนัภยัและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ คือก าไรของบริษัท 

อยา่งไรก็ตาม ท่ีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายรวมในการรับประกนัภยัตอ่เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2556 
จนถึงปัจจุบนั มีสาเหตุส าคญัจากการเพิ่มขึน้ของเงินส ารองประกันชีวิตตามท่ีได้กล่าวในหัวข้อ “เงินส ารอง
ประกันภัยเพิ่มจากปีก่อน” รวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าโฆษณาท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2556          
เป็นต้นมา 
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 ก าไรจากเงนิลงทุน 

ก าไรจากเงินลงทุนเป็นก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์  บริษัทมีก าไรจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์เท่ากับ 592.98 ล้านบาท 1,514.74 ล้านบาท  และ 1,163.13 ล้านบาท ในปี 2556  2557 และ 
2558 ตามล าดับ โดยคิดเป็นอัตราการเปล่ียนแปลงส าหรับปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.51 ส าหรับปี 2557 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 155.45 และส าหรับปี 2558 ลดลงร้อยละ 23.21 ทัง้นี ้สาเหตสุ าคญัของก าไรจากเงินลงทุนท่ี
ลดลงในปี 2558 เน่ืองจากภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เอือ้อ านวยนัก อย่างไรก็ตาม  การท่ีอัตรา
ดอกเบีย้ในตลาดตราสารหนีป้รับตวัลดลงตอ่เน่ือง ท าให้บริษัทมีโอกาสรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทนุในตรา
สารหนีเ้พิ่มขึน้จากปี 2557  

 หนว่ย : ล้านบาท 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ก าไรจากตราสารทนุ 536.03 1,470.68   988.17 
ก าไรจากตราสารหนี ้   56.95     44.06   174.96 
ก าไรจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ 592.98 1,514.74 1,163.13 

 

เงนิสมทบจ่ายให้กับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

หมายถึง เงินสมทบท่ีต้องน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
ตามมาตรา 12(4) และ มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต ซึ่งก าหนดให้บริษัทน าส่งเงินสมทบใน
อตัราร้อยละ 0.30  ของเบีย้ประกนัภยัปีแรก และในอตัราร้อยละ 0.15 ของเบีย้ประกนัภยัปีตอ่ไปท่ีบริษัทได้รับ  
โดยในปี  2556 เท่ากับ 68.85 ล้านบาท ปี 2557 เท่ากับ 85.26 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 80.89 ล้านบาท 
ซึง่ในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.83 ปี 2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.01 และในปี 2558 ลดลงร้อยละ 5.12  ซึง่เพิ่มขึน้ 
และลดลงตามสดัสว่นของเบีย้ประกนัภยัรับท่ีเพิ่มสงูขึน้และลดลงของบริษัท 

 เงนิสมทบกองทุนประกันชีวิต 

 หมายถึง เงินสมทบเข้ากองทุนประกันชีวิตตามมาตรา 52 มาตรา 85/3 และ มาตรา 85/4 แห่ง
พระราชบญัญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2551 
ท่ีก าหนดให้บริษัทน าส่งเงินสมทบให้กับกองทุนประกันชีวิต ในอัตราร้อยละ 0.10 ของเบีย้ประกันภัยรับรวม
ของบริษัท โดยในปี 2556 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในส่วนของเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตเท่ากบั  39.08 ล้านบาท 
ในปี 2557 เท่ากับ  51.81 ล้านบาท และในปี 2558 เท่ากับ 44.84 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ในปี 2556 ปี 2557   
ร้อยละ 12.81 และร้อยละ 32.57 ตามล าดับ และลดลงในปี 2558 ร้อยละ 13.45 ซึ่งเพิ่มขึน้และลดลงตาม
สดัสว่นของเบีย้ประกนัภยัรับท่ีเพิ่มสงูขึน้และลดลงของบริษัท 
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ก าไรส าหรับปี 

บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจโดยมีผลก าไรส าหรับปีอย่างต่อเน่ืองโดยในปี    2556  2557 และ 2558 
บริษัทมีก าไรส าหรับปีจ านวน 4,377.95 ล้านบาท 2,652.78 ล้านบาท และ 4,113.32 ล้านบาท โดยคิดเป็น
อตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับปี 2556 จ านวน 654.40 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 17.57 และลดลงส าหรับ
ปี 2557 จ านวน 1,725.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.41 และเพิ่มขึน้ส าหรับปี 2558 จ านวน 1,460.54 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.06 โดยสดัส่วนก าไรส าหรับปีเม่ือเทียบกับรายได้รวมจะได้อัตราส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 9.55 ร้อยละ 4.42 และ ร้อยละ 7.57 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมีอัตราการเพิ่มขึน้ของก าไร
ส าหรับปีซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินส ารองประกันชีวิตท่ีมีการปรับลดลง ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วใน
หวัข้อ “เงินส ารองประกนัภยัเพิ่มจากปีก่อน”  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

บริษัทมีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2556 2557 2558 จ านวน 3,618.39 ล้านบาท  3,812.04 
ล้านบาท และ 2,559.78 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราลดลงส าหรับปี 2556 จ านวน 3,276.37 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 47.52 เม่ือเทียบกบัปี 2555 คิดเป็นอตัราเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับปี 2557 จ านวน 194 ล้านบาท หรือร้อยละ 
5 เม่ือเทียบกบัปี 2556 และคิดเป็นอตัราเติบโตท่ีลดลงส าหรับปี 2558 จ านวน 1,252.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 
32.85 เม่ือเทียบกับปี 2557  โดยก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนีไ้ด้รวมก าไรส าหรับปีกับรายการ “ผลต่างจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย” และ ”ผลต่างจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์” โดยในปี 2558 บริษัทมีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีลดลง เน่ืองจากในปีดงักล่าว สภาวะของดชันี
ตลาดหลกัทรัพย์ปรับตวัลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ท าให้มลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์เผ่ือขายซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเงินลงทนุในตราสารทนุลดลง ซึ่งในปี 2556 นัน้ ดชันีป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบั ปี 2555 และมีการปรับตวั
ท่ีดีขึน้ในปี 2557 ซึง่สง่ผลให้ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี 2556 และ ปี 2557 สงูกวา่ปี 2558 

งบการเงนิรวม 

ก าไรส าหรับปี และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

ส าหรับปี 2557 บริษัทรวมมีรายการท่ีเพิ่มเติมจากบริษัทย่อยหลกัๆดงันี ้รายได้อ่ืนจ านวน 1.87 ล้าน
บาท คา่จ้างและคา่บ าเหน็จจ านวน 1.63 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานจ านวน 3.19 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2558 บริษัทรวมมีรายการท่ีเพิ่มเติมจากบริษัทย่อยหลกัๆดงันี ้รายได้อ่ืนจ านวน 6.12 ล้าน
บาท คา่จ้างและคา่บ าเหน็จจ านวน 5.16 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานจ านวน 5.92 ล้านบาท 

บริษัทแสดงก าไรส าหรับปี 2557 ท่ี 2,649.79 ล้านบาท และมีก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2557 
ท่ี 3,809.04 ล้านบาท ซึง่เป็นจ านวนท่ีต ่ากว่าจ านวนท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 3 ล้านบาทจาก
การรวมผลขาดทนุจากบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
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บริษัทแสดงก าไรส าหรับปี 2558 ท่ี 4,108.15 ล้านบาท และมีก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2558 
ท่ี 2,554.58 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนท่ีต ่ากว่าจ านวนท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 5 ล้านบาท
จากการรวมผลขาดทนุจากบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
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13.2.3 กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

หากพิจารณาการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัท ซึ่ง เท่ากับ 
28,087.17 ล้านบาท 42,382.28 ล้านบาท และ 34,955.98 ล้านบาท โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.08  
ร้อยละ 50.90 ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดบั ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของเบีย้ประกันภัยรับสุทธิและ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ และปรับตวัลดลงในปี 2558 ร้อยละ 17.52  ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของเบีย้
ประกนัภยัรับสทุธิ ร้อยละ 13 และภาษีเงินได้นิตบิคุคล ร้อยละ 38 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

หากพิจารณาการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนของบริษัทในปี 2556 
2557 และ 2558 เท่ากับจ านวน 27,514.57 ล้านบาท  36,525.78 ล้านบาท และ 32,406.84 ล้านบาท
ตามล าดบั ซึง่ผนัแปรตามการบริหารกระแสเงินสดท่ีได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานไปใช้ในกิจกรรมการลงทนุซึ่ง
เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกตขิองบริษัท การเพิ่มขึน้หรือลดลงของกระแสเงินสดใช้ไปเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
การเพิ่มขึน้หรือลดลงของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

บริษัทมีรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ประกอบด้วยเงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ปี 2557 จ านวน 731.12 ล้านบาท และปี 2558 จ านวน 159.65 ล้านบาท และเงินปันผล
จ่ายซึ่งจ่าย 916.75 ล้านบาท 678.07 ล้านบาท และ 1,324.67 ล้านบาท ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 
ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม เงินปันผลจ่ายเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบตอ่สภาพ
คลอ่งของบริษัท 

13.2.4 อัตราส่วนทางการเงนิ 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

บริษัทมีอตัราหมนุเวียนเบีย้ประกันภยัค้างรับในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากบั 16.12 วนั 12.56 วนั และ 
14.01 วนั ตามล าดบั ดงัจะเห็นได้ว่า อตัราการหมนุเวียนของเบีย้ประกนัภยัค้างรับดงักล่าว ยงัต ่ากวา่นโยบาย
ของบริษัท ท่ีให้ระยะเวลาผอ่นผนัในการช าระเบีย้ประกนัภยัเป็นเวลา 30 - 60 วนั นอกจากนัน้ อตัราหมนุเวียน
เบีย้ประกนัภยัค้างรับในแตล่ะปีมีความใกล้เคียงกนั ซึง่แสดงถึงการรักษาอตัราในการเรียกช าระเบีย้ประกนัภยั
ของบริษัท และการรักษาอตัราความคงอยู่ตามกรมธรรม์ 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

บริษัทมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลงทนุในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ 4.98 ร้อยละ 5.41 
และ ร้อยละ 5.06 ตามล าดบั โดยเฉล่ียบริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 5 ส าหรับ
ปี 2558 ท่ีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง เน่ืองจากสภาวะของดชันีตลาดหลักทรัพย์ปรับตวัลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2557 

อตัราก าไรสทุธิ ในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากบั ร้อยละ 9.55 ร้อยละ 4.42 และ ร้อยละ 7.57 ตามล าดบั 
จะเห็นได้ว่าอตัราส่วนในปี 2558 เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2557 เกิดจากค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินส ารองประกัน
ชีวิตท่ีมีการปรับตวัลดลง  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับร้อยละ 2.78 ร้อยละ 1.37 
และร้อยละ 1.77 ตามล าดับ ส าหรับอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2558 นี ้มีสาเหตุส าคัญจากก าไรส าหรับปีท่ี
เพิ่มขึน้ 
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

บริษัทมีอตัราส่วนเงินส ารองตอ่สินทรัพย์รวมในปี 2556 ถึงปี 2558 เทา่กบั 80.35 เท่า 82.99 เท่า และ 
83.68 เท่า ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาอตัราส่วนหนีส้ินจากสญัญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุนในปี 2556 
ถึงปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 0.88 เท่า 0.89 เท่า และ 0.96 เท่าประกอบด้วยนัน้ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความสามารถ
เพียงพอท่ีจะช าระหนีส้ินท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตให้กบัผู้ เอาประกนัภยั 

 ก าไรต่อหุ้น 

บริษัทมีราคาทนุท่ีตราไว้มลูค่าหุ้นละ 1 บาท มลูคา่หุ้นตามบญัชี ในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากบั 18.37 
บาท 15.07 บาท และ 15.85 บาทตามล าดับ และก าไรส าหรับปีต่อหุ้ น ในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 2.59 
บาท 1.57 บาท และ 2.42 บาทตามล าดบั มูลค่าหุ้นตามบญัชีและก าไรส าหรับปีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากการ
คา่ใช้จ่ายในส่วนของเงินส ารองประกนัชีวิตท่ีมีการปรับตวัลดลงตามท่ีกล่าวข้างต้นเป็นสาเหตหุลกั เงินปันผล
ในปี 2556 ถึงปี 2558 เทา่กบั 0.91 บาท 0.91 บาท และ 0.64 บาท ตามล าดบั ซึง่บริษัทจา่ยจากก าไรสะสม  

13.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

13.3.1 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา มีจ านวนเงิน
รวม 1,600,000 บาท           

13.3.2 คา่บริการอ่ืนๆ (Non Audit Fee) 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ได้แก่ การตรวจสอบและการสอบทานรายงานการด ารง
เงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงให้แก่ผู้ สอบบญัชีของบริษัทเป็นจ านวน 1,400,000 บาท และ Embedded 
value ของบริษัทท่ีค านวณตามวิธีคณิตศาสตร์ประกนัภยั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม 1,000,000 
บาท 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมธุรกิจ 

เบีย้ประกันภัยรับรวม ณ สิน้เดือนธันวาคม 2558 มีจ านวนเท่ากับ 537,510 ล้านบาท1 มีอัตราการ
เติบโตเพิ่มขึน้จากระยะเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 6.68 โดยแยกเป็นเบีย้ประกันภัยรับรายใหม่ จ านวน 
171,428 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.47 และเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปจ านวน 366,081       
ล้านบาท อตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.86 โดยข้อมูลบริษัทท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดด้านเบีย้ประกันภัยรับ
สงูสดุ 6 อนัดบัแรก มีดงันี ้

ตารางท่ี 8: ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด 

อนัดบั บริษัท เบีย้ปีแรก เบีย้ปีต่อ เบีย้รับ ส่วนแบง่ตลาด

1 เอไอเอ 26,171.57    93,380.76    119,552.33  22.24%

2 เมืองไทยประกนัชีวติ 37,938.07    49,942.28    87,880.36    16.35%

3 ไทยประกนัชีวติ 17,617.64    50,758.23    68,375.87    12.72%

4 กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวติ 18,419.94    36,322.97    54,742.91    10.18%

5 ไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ 17,507.92    35,464.50    52,972.42    9.86%

6 กรุงเทพประกนัชีวติ 13,627.20    31,213.02    44,840.22    8.34%  
 

ก าไรของภาคอุตสาหกรรมส าหรับปี 25582 (ข้อมูลตัง้แต่เดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายน 2558) 
ลดลงจากปี 2557 จ านวน 13,741 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 โดยปี 2558 มีก าไรอยู่ท่ี 43,184 ล้านบาท และ   
ปี 2557 มีก าไรอยูท่ี่ 56,925 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตท่ีุส าคญัจากเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิและรายได้อ่ืนท่ีลดลงในปี 
2558 ช่องทางธนาคารยังคงเป็นช่องทางการขายท่ีมีสัดส่วนการขายท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยข้อมูลตัง้แต่
เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 พบว่าธุรกิจมีเบีย้ประกนัภยัรับรวมในช่องทางธนาคารเพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 9       
เม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน และเม่ือค านวณเบีย้ประกนัภยัชอ่งทางธนาคารเป็นสดัส่วนของเบีย้
ประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 43 เป็นสัดส่วนเดียวกันกับปี 2557 ในส่วนของช่องทางตวัแทน
ขยายตัวเพิ่มขึน้ โดยมีเบีย้ประกันภัยรับรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 และมีสัดส่วนเบีย้ประกันภัยรับรวมช่องทาง
ตวัแทนตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุชอ่งทาง คดิเป็นร้อยละ 50 ในปี 2558 ซึง่เทา่กบัสดัสว่นในปี 2557 

                                                           
1ข้อมลูจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 
2ข้อมลูจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
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เหตุการณ์ส าคัญ 

การใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 6.44 ล้านหน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 
25.00 บาท คิดเป็นจ านวน 160.0 ล้านบาท โดยบริษัทได้บนัทึกโอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์เป็นสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจากการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 จ านวน 89 ล้านบาท  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (บีแอลเอ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์) 

ในปี 2558 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั จ านวน 1,980,000 
หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 19,800,000 บาท เน่ืองจากบริษัทย่อยจดทะเบียนเพิ่มทุน จ านวน 
20 ล้านบาท ท าให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อยเพิ่มขึน้จาก 4 ล้านบาท เป็น 24 ล้านบาท โดยถือเป็นสดัส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทย่อย 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 40 คือ อสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ท่ีดิน หรือ
อาคาร หรือส่วนของอาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรือทัง้ท่ีดินและอาคาร ท่ีถือครองโดยเจ้าของหรือโดยผู้ เช่า
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้คา่เชา่ หรือจากการเพิ่มขึน้ของมลูคา่ของสินทรัพย์ หรือ
ทัง้สองอยา่ง ทัง้นี ้ไมไ่ด้มีไว้เพ่ือ 

1) ใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของกิจการ หรือ 
2) ขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกต ิ

ซึ่งในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 บริษัทได้ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ซึ่งเป็นอาคาร จ านวน 21 
ล้านบาท โดยบริษัทได้บนัทกึอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุในงบการเงินโดยใช้ราคาทนุรวมต้นทุนการได้มาหกั
คา่เส่ือมราคาตามอายกุารใช้งานโดยประมาณ 

ผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม ่

เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน ก าหนดให้บริษัทรับรู้
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ตา่งจากมาตรฐานบญัชีเดิม
ท่ีให้บริษัทรับรู้รายการดงักลา่วทนัทีในงบก าไรขาดทนุ หรือในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในงบ
ก าไรขาดทุนได้ โดยนโยบายการบญัชีของบริษัท แต่เดิมก าหนดให้รับรู้ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัในงบก าไรขาดทนุ 
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ดงันัน้ ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้ปรับปรุงงบการเงินส าหรับปี 2557 ท่ีน ามาเปรียบเทียบโดยท าให้
ก าไรสทุธิปี 2557 ลดลง 12 ล้านบาท และก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนเพิ่มขึน้ 12 ล้านบาท จากงบการเงินท่ีเคย
น าเสนอไว้ 

ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

ตารางท่ี 1: สรุปผลการด าเนินงาน 

งบก ำไรขำดทุน  รำยปี

หน่วย : ล้ำนบำท %QoQ %YoY

รายได้

เบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 12,844 100% 7,446 100% 72% 44,175 100% 51,172 100% -14%

รายได้จากการลงทนุสุทธิ ก าไรจากเงิน

  ลงทนุและก าไรจากการปรับมลูค่ายตุิธรรม 2,507 20% 3,202 43% -22% 11,414 26% 10,255 20% 11%

รายได้อ่ืน 16 0% 19 0% -17% 58 0% 46 0% 25%

รวมรำยได้ 15,367 120% 10,667 143% 44% 55,647 126% 61,473 120% -9%

ค่าใช้จา่ย

ค่าใช้จา่ยการรับประกนัภยั (11,992) -93% (7,305) -98% 64% (48,582) -110% (56,347) -110% -14%

ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (557) -4% (553) -7% 1% (2,173) -5% (2,030) -4% 7%

รวมค่ำใช้จ่ำย (12,550) -98% (7,858) -106% 60% (50,755) -115% (58,377) -114% -13%

ก ำไรก่อนภำษี 2,817 22% 2,809 38% 0% 4,892 11% 3,096 6% 58%

ภาษี (531) -4% (543) -7% -2% (779) -2% (443) -1% 76%

ก ำไรสุทธิ 2,286 18% 2,267 30% -1% 4,113 9% 2,653 5% 55%

รำยไตรมำส

4/2557 ปี 2558 ปี 25574/2558

 
เบีย้ประกนัภยัรับ 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 บริษัทมีอตัราการเพิ่มขึน้ของเบีย้ประกันภัยรับสุทธิ3อยู่ท่ีร้อยละ 72 โดยมีเบีย้
ประกันภัยรับสุทธิจ านวน 12,844 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากผลของเบีย้ประกันภัยรับปีแรกท่ีเพิ่มขึน้เป็นสาเหตุ
ส าคญั 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 เบีย้ประกนัภยัรับมีการเติบโตเพิ่มขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน 
โดยเบีย้ประกันภัยรับปีแรกเพิ่มขึน้ร้อยละ 431 โดยมีเบีย้ประกันภัยปีแรกจ านวน 6,891 ล้านบาท ในขณะท่ี
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัปีแรกจ านวน 1,298 ล้านบาท 

เบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปมีอตัราเติบโตท่ีชะลอตวัในไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 นีท่ี้ร้อยละ 2 ทัง้นี ้เน่ืองจากมี
แบบประกนัครบก าหนดช าระเบีย้ประกนัภยัในไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 จงึสง่ผลให้เบีย้ประกนัภยัรับปีตอ่ไปลดลง 

ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายหลกัของบริษัทในไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 เป็นการขายผ่านช่องทางธนาคาร โดยมี
เบีย้ประกนัภยัรับรวมช่องทางธนาคารตอ่เบีย้ประกนัภัยรับรวมทกุช่องทาง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59 และร้อย
ละ 39 ส าหรับสัดส่วนเบีย้ประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบีย้ประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนจะพบว่าสดัส่วนเบีย้ประกนัภยัช่องทางธนาคารดงักล่าวเพิ่มขึน้ โดยใน  
                                                           
3เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ = เบีย้ประกนัภยัรับปีแรก + เบีย้ประกนัภยัรับปีตอ่ไป- เบีย้ประกนัตอ่ ± ส ารองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไมถื่อเป็นรายได้ 
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ปี 2557 บริษัทมีสดัส่วนเบีย้ประกันภยัช่องทางธนาคาร และเบีย้ประกนัภัยช่องทางตวัแทนต่อเบีย้ประกนัภัย
รับรวมอยูท่ี่ร้อยละ 42 และร้อยละ 55 ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2558 เบีย้ประกนัภัยรับปีแรกมีอตัราการเติบโตลดลงท่ีร้อยละ 35 โดยมีเบีย้ประกันภัยปีแรก
จ านวน 13,626 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ท่ีมีเบีย้ประกนัภัยปีแรกจ านวน 19,069 ล้านบาท เน่ืองจากว่าใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรับจากช่องทางธนาคารประเภทช าระเบีย้ประกนัภยัแบบครัง้เดียว
จ านวนมาก ในขณะท่ีปี 2558 บริษัทเน้นการขายแบบประกันภัยท่ีมีความคุ้มครองระยะยาว มีการช าระเบีย้
ประกนัภยัหลายปี ท าให้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 แล้วเบีย้ประกนัภยัรับปีแรกจงึลดลง  

เบีย้ประกนัภยัรับรวมของปี 2558 จ านวน 44,840 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 โดยเบีย้ประกนัภยัรับรวม
ช่องทางธนาคารต่อเบีย้ประกันภัยรับรวมทุกช่องทางของปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 และร้อยละ 32 
ส าหรับสดัส่วนเบีย้ประกันภยัรับรวมช่องทางตวัแทนตอ่เบีย้ประกนัภัยรับรวมทุกช่องทาง ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเดียวกันกบัปีก่อน จะพบว่าสดัส่วนเบีย้ประกนัภัยช่องทางธนาคารตอ่เบีย้ประกนัภัยรับรวมลดลง ทัง้นี ้
เกิดจากเบีย้ประกนัภัยรับปีแรกของปี 2557 ท่ีเพิ่มขึน้ในช่องทางธนาคารในอตัราการเติบโตท่ีสงูมาก ส่งผลให้
ในปี 2557 บริษัทมีสดัส่วนเบีย้ประกนัภยัรับรวมช่องทางธนาคารตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุช่องทางอยู่ท่ีร้อย
ละ 71 และร้อยละ 27 ส าหรับชอ่งทางตวัแทน 

ตารางท่ี 2: เบีย้ประกนัภยัรับปีแรก แยกตามชอ่งทาง 

ไตรมาสที ่4 ปี ไตรมาสที ่4 ปี ไตรมาสที ่4 ปี

ชอ่งทางธนาคาร 5,315           10,839        764            16,699        596% -35%

ชอ่งทางตัวแทน 1,523           2,488          472            2,081          222% 20%

ชอ่งทางอืน่ๆ 53                299            61             288            -14% 4%

รวม 6,890          13,626      1,298       19,069      431% -29%

2558 2557 อตัราการเพิม่ข ึน้ / ลดลง 

 
ตารางท่ี 3: เบีย้ประกนัภยัรับรวมแยกตามช่องทาง 

ไตรมาสที ่4 ปี ไตรมาสที ่4 ปี ไตรมาสที ่4 ปี

ชอ่งทางธนาคาร 7,690           29,296        3,189         36,708        141% -20%

ชอ่งทางตัวแทน 5,097           14,291        4,173         13,868        22% 3%

ชอ่งทางอืน่ๆ 201              1,253          176            1,234          14% 2%

รวม 12,987        44,840      7,538       51,810      72% -13%

2558 2557 อตัราการเพิม่ข ึน้ / ลดลง 
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ตารางท่ี 4: อตัราสว่นเบีย้ประกนัภยัแตล่ะชอ่งทางตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวม 

ไตรมาสที ่4 ปี ไตรมาสที ่4 ปี

ชอ่งทางธนาคาร 59% 65% 42% 71%

ชอ่งทางตัวแทน 39% 32% 55% 27%

ชอ่งทางอืน่ๆ 2% 3% 2% 2%

รวม 100% 100% 100% 100%

25572558

 
รายได้จากการลงทนุ 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,478 ล้านบาท มีก าไรจากเงินลงทุนและ
ก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม จ านวน 14 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงจากงวดเดียวกนัของ
ปีก่อนหน้า จ านวน 695 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 โดยแบ่งเป็นการลดลงของก าไรจากเงินลงทุนร้อยละ 99 
ในขณะท่ีรายได้จากการลงทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 และก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมเพิ่มขึน้ร้อยละ 227 

ก าไรจากเงินลงทนุลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2557 ร้อยละ 99 เน่ืองจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 มีการขายเงิน
ลงทุนเพ่ือท าก าไรท่ีจ านวน 940 ล้านบาท ในขณะท่ีไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 สภาวะตลาดทุนซบเซา จึงไม่มีการ
ขายเพ่ือท าก าไรจากเงินลงทนุ 

ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ 10,171 ล้านบาท มีก าไรจากเงินลงทนุ 1,163 ล้านบาท และ
ก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมจ านวน 80 ล้านบาท เพิ่มสงูขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 11 โดยแบง่เป็นการเพิ่ม
สงูขึน้ของรายได้จากการลงทนุร้อยละ 15 การเพิ่มขึน้ของก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมร้อยละ 211 และการ
ลดลงของก าไรจากเงินลงทุนร้อยละ 23 ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของรายได้จากการลงทุนสุทธิมีสาเหตุหลักจาก
สินทรัพย์ลงทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ในปีปัจจบุนั 

เม่ือพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจากร้อย
ละ 5.41 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 5.03 ในปี 2558 

คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยั 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยของไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 เพิ่มขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 64 หรือ 4,687 ล้าน
บาท โดยเพิ่มขึน้จาก 7,305 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 11,992 ล้านบาทในปี 2558 ได้แก่ 
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1. รายการ “เงินส ารองประกันชีวิตเพิ่มขึน้จากงวดก่อน” ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 139 โดยอัตราส่วนเงิน
ส ารองประกันชีวิต (ก่อน LAT reserve4) ต่อเบีย้ประกันภัยรับสุทธิของปี 2558 อยู่ท่ีอตัราร้อยละ 
74และปี 2557 อยูท่ี่อตัราร้อยละ 69 

2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และคา่ใช้จ่ายในการจดัการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์เพิ่มขึน้
ร้อยละ 1 ทัง้นี ้ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้ สว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของคา่เวนคืน
กรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้ 336 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 ในขณะท่ีเงินครบก าหนดลดลง 417 ล้านบาท
หรือร้อยละ 50 เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 มีแบบประกันท่ีถึงก าหนดครบอายุสัญญาเป็น
จ านวนมาก ในขณะท่ีไตรมาส 4 ปี 2558 มีแบบประกนัดงักลา่วคงเหลือครบก าหนดเพียงเล็กน้อย 

3. ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จเพิ่มขึน้115 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 จาก 600 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 
715 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึน้ของเบีย้ประกันภัยรับปีแรกใน
ชว่งเวลาเดียวกนัท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 431 แตเ่ป็นการเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีต ่ากวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของเบีย้
ประกันภัยรับ เน่ืองจากแบบประกันท่ีได้รับความนิยมในไตรมาส 4 ปี 2558 เป็นแบบความ
คุ้มครองระยะสัน้ จงึมีอตัราคา่ตอบแทนท่ีต ่ากวา่แบบความคุ้มครองระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยส าหรับปี 2558 ลดลงร้อยละ 14 หรือ 7,765 ล้านบาท โดยลดลงจาก 
56,347 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 48,582 ล้านบาท ในปี 2558 ได้แก่ 

1. รายการเงินส ารองประกันชีวิตลดลงจากปีก่อน โดยลดลงร้อยละ 27 ซึ่งเป็นอัตราการลดลงท่ี
มากกวา่เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ มีสาเหตหุลกัจากแบบประกนัท่ีได้รับความนิยมในปี 2557 เป็นแบบ
ประกนัแบบช าระเบีย้ประกนัภยัแบบครัง้เดียว ซึ่งมีภาระการตัง้เงินส ารองสงู ในขณะท่ีแบบประกนั
ท่ีได้รับความนิยมในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นแบบช าระเบีย้ประกนัภัยรายงวดจึงมีภาระเงินส ารองท่ี
ต ่ากว่า นอกจากนี ใ้นปี 2557 บริษัทยังปรับใช้นโยบายการตัง้ PAD reserve5 เป็นครัง้แรก           
ซึง่ผลกระทบของงวดก่อนหน้าจงึถกูบนัทกึในงวดปัจจบุนั 

2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และคา่ใช้จ่ายในการจดัการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์เพิ่มขึน้
ร้อยละ 28 ทัง้นี ้ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้มา ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของค่า
เวนคืนกรมธรรม์ท่ีเพิ่มสงูขึน้มากถึงร้อยละ 64 

 

                                                           
4LAT reserve คือส ารองเพ่ิมเติมในกรณีที่ส ารองประกันชีวิตที่บนัทึกในงบการเงินต ่ากวา่ส ารองประกันชีวิตที่ใช้ในการทดสอบความพอเพียงของ
หนีส้ิน 
5PAD reserve คือส ารองส่วนเพิ่มซึ่งบริษัทตัง้ในอตัราคงที่ที่ร้อยละ 4 ของส ารองประกันชีวิตตามวิธี NPV (Net Premium Valuation:NPV ซึ่งเป็น
วิธีการค านวณส ารองประกนัชีวิตที่ใช้สมมติฐานในการค านวณเป็นสมมติฐานในอดีต ณ วนัที่ท าการพฒันาผลิตภณัฑ์) 
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3. ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จเพิ่มขึน้ 45 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก 2,805 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 
2,850 ล้านบาท ในปี 2558 ในขณะท่ีเบีย้ประกันภัยรับสุทธิลดลงร้อยละ 14 เน่ืองจากในปี 2557 
แบบประกนัท่ีได้รับความนิยมเป็นจ านวนมากเป็นแบบช าระเบีย้ประกนัภยัแบบครัง้เดียว ซึง่มีอตัรา
คา่ตอบแทนท่ีต ่ากวา่แบบความคุ้มครองระยะยาว ซึง่เป็นแบบประกนัท่ีบริษัทมุง่เน้นในปี 2558 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 เตบิโตขึน้ร้อยละ 1 หรือ 4 ล้านบาท จาก 553 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็น 557 ล้านบาท ในปี 2558 

โดยเม่ือพิจารณาคา่ใช้จ่ายด าเนินงาน บริษัทมีคา่ใช้จ่ายหลกัท่ีเพิ่มขึน้ คือคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัเงินสมทบ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและเงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
เพิ่มขึน้ 18 ล้านบาท หรือร้อยละ 91 ซึ่งมีฐานการค านวณมาจากมลูคา่ของเบีย้ประกนัภยัรับ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัเบีย้ประกนัภยัรับของไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 ท่ีเพิ่มขึน้ 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานส าหรับปี 2558 เติบโตขึน้ร้อยละ 7 หรือ 144 ล้านบาท จาก 2,030 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็น 2,173 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายด้านการพฒันาบคุลากร
ของบริษัท เพ่ือรองรับการขยายตวัของภาคธุรกิจและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขัน  ท าให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 และภาษีเงินลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 19 ซึ่งสอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้เงิน
ลงทนุ 

ก าไรส าหรับงวด ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทมีก าไรส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 ท่ี 2,286 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึน้จากก าไรส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 
2557 ท่ี 2,267 ล้านบาท จ านวน 19 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของเบีย้ประกนัภยัร้อยละ 72 
แตบ่ริษัทมีก าไรจากการลงทนุลดลงคอ่นข้างมากในไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 คือลดลง
ร้อยละ 99 ประกอบกับคา่ใช้จ่ายในการรับประกันภยัอีกร้อยละ 64 ส่งผลให้ก าไรส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 
เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 1 

บริษัทมีก าไรส าหรับปี 2558 ท่ี 4,113 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากก าไรของปี 2557 ท่ี 2,653 ล้านบาท จ านวน 
1,461 ล้านบาท หรือร้อยละ 55 ทัง้นี ้แม้ว่าเบีย้ประกันภัยรับปีแรกมีอัตราการเติบโตลดลงท่ีร้อยละ 29          
ซึง่สง่ผลให้เบีย้ประกนัภัยรับสทุธิลดลงร้อยละ 14 แตเ่น่ืองจากวา่บริษัทมีก าไรจากรายได้เงินลงทนุรวมเพิ่มขึน้
ร้อยละ 11 ท าให้รายได้รวมของบริษัทลดลงร้อยละ 9 ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภัยลงลงร้อยละ 14
โดยเฉพาะเงินส ารองประกนัชีวิตลดลงถึงร้อยละ 27 สง่ผลให้ก าไรส าหรับปี 2558 เพิ่มขึน้  
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ก าไรส าหรับงวดส าหรับงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมมีก าไรส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 ท่ี 2,285 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากก าไรส าหรับไตรมาสท่ี 
4 ปี 2557 ท่ีก าไร 2,266 ล้านบาท จ านวน 19 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากสาเหตท่ีุกลา่วในส่วนของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และรวมผลขาดทุนส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 จ านวน 1.5 ล้านบาท จากบริษัท บีแอลเอ   
อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั (“BLAIB”) ซึง่มีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99 

งบการเงินรวมส าหรับปี 2558 ต ่ากว่าก าไรส าหรับงวดในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 5.2 ล้านบาท
จากการรวมผลขาดทนุส าหรับปีของ BLAIB  

สรุปฐานะการเงนิ 

ตารางท่ี 5: สรุปฐานะการเงิน 

ฐำนะกำรเงนิ 1

หน่วย : ล้ำนบำท %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7,088 3% 5,703 3% 1,384           24%

เบีย้ค้างรับ 1,717 1% 1,725 1% (8)                 0%

สินทรัพย์ลงทนุ 233,726 94% 202,977 94% 30,749         15%

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 592 0% 402 0% 190              47%

สินทรัพย์อ่ืน 6,455 3% 4,781 2% 1,674           35%

รวมสินทรัพย์ 249,577 100% 215,588 100% 33,989       16%

หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

ส ารองประกนัชีวติ 207,308 83% 177,435 82% 29,874         17%

หนีส้ินจากสัญญาประกนัภยั 9,450 4% 9,131 4% 319              3%

หนีส้ินอ่ืน 5,821 2% 3,443 2% 2,378           69%

รวมหนีสิ้น 222,579 89% 190,009 88% 32,570       17%

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 26,998 11% 25,579 12% 1,419         6%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 249,577 100% 215,588 100% 33,989       16%

ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 เปล่ียนแปลง

 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 16 โดย
รายการส าคัญท่ีมีอัตราการเติบโตสูง คือ รายการสินทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 ทัง้นี ้เน่ืองมาจากการ
เติบโตของเงินส ารองปี 2558 ท่ีเติบโตร้อยละ 17 จาก 177,435 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 207,308 
ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2558 
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หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 17 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยการเพิ่มขึน้ของเงินส ารองประกนัชีวิต
ร้อยละ 17 จ านวน 29,874 ล้านบาทตามท่ีกล่าวในส่วนผลการด าเนินงาน ในส่วนของหนีส้ินอ่ืนเพิ่มขึน้จ านวน 
2,377 ล้านบาท จากหนีส้ินจากสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึน้ 1,887 ล้านบาท จากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียน 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 1,419 ล้านบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ี 25,579 ล้านบาท
เพิ่มขึน้เป็น 26,998 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จากสาเหตุหลักมาจากผลการด าเนินงาน จ านวน 
4,113 ล้านบาทของปี 255 8และหุ้นเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 จ านวน 149 ล้าน
บาท ในขณะท่ีปี 2558 มีการจา่ยเงินปันผลระหว่างปี จ านวน 1,325 ล้านบาท และผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่
เงินลงทนุเผ่ือขาย-สทุธิจากภาษีเงินได้ จ านวน 1,553 ล้านบาท  

กระแสเงนิสด 

ตารางท่ี 6: กระแสเงินสด 

หน่วย : ล้ำนบำท

ส ำหรับปี

แหล่งทีม่าของเงิน

จากการด าเนินงาน 34,956 100% 42,382 100% (7,426)

เงินสดสุทธิได้มา 34,956 100% 42,382 100% (7,426)

แหล่งทีใ่ช้ไปของเงิน

กิจกรรมลงทนุ (32,407) -93% (36,526) -86% 4,119 

กิจกรรมการจดัหาเงิน (1,165) -3% (1,484) -4% 319 

เงินสดสุทธิใช้ไป (33,572) -96% (38,010) -90% 4,438 

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,384 4% 4,372 10% (2,988)

เงินสดและรายการเทียบเทา่ ณ วนัต้นงวด 5,703 16% 1,331 3% 4,372 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ ณ วันสิน้งวด 7,088 20% 5,703 13% 1,384 

2558 2557 เปล่ียนแปลง

กระแสเงนิสด

 
 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 7,088 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

1,384 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด จ านวน 5,703 ล้านบาท  
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กระแสเงินสดส าหรับ ปี 2558 มีแหล่งท่ีมาของเงิน จ านวน 34,956 ล้านบาท โดยหลักมาจากการ
ด าเนินงานจากเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ จ านวน 43,900 ล้านบาท ในปี 2558 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2557
ท่ี 50,652 ล้านบาท ดอกเบีย้รับและเงินปันผลเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2557จ านวน 1,557 ล้านบาท  
ในขณะท่ีผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จ่ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน
เพิ่มขึน้ 3,072 ล้านบาทจาก 11,951 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 15,023 ล้านบาทในปี 2558 

 ส าหรับแหล่งใช้ไปของเงินสดส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมลงทนุ ซึง่เป็นกิจกรรมหลกัในการบริหารความ
เส่ียงเพื่อรองรับภาระผกูพนัตามกรมธรรม์ 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

ตารางท่ี 7: อตัราสว่นทางการเงิน6 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ

4/2558 4/2557 2558 2557

อตัราก าไรสุทธิ 15% 23% 8% 4%

อตัราส่วนก าไรกอ่นภาษีเงินได้ต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 22% 38% 11% 6%

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 18% 30% 9% 5%

อตัราส่วนเงินส ารองต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 59% 43% 68% 80%

รำยไตรมำส รำยปี

 
ความเพียงพอของเงนิกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558           
ท่ีร้อยละ 3107 ซึ่งลดลงจากอัตราเงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีร้อยละ 
409 และเป็นอตัราท่ีสูงกว่าอตัราท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (“คปภ.”) ท่ีร้อยละ 140 

 

                                                           
6สูตรการค านวณ:  

อตัราก าไรสทุธิ     = ก าไรสทุธิ / รายได้รวม 
อตัราสว่นก าไรก่อนภาษีเงินได้ตอ่เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ = ก าไรก่อนภาษีเงินได้ / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นก าไรสทุธิตอ่เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ  = ก าไรสทุธิ / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นเงินส ารองตอ่เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ   = เงินส ารองประกนัชีวิตเพิ่มจากปีก่อน / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 

7เป็นอตัราสว่นที่ไมไ่ด้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 



 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท
ขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้ง
ในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการ
ปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ต่อ
ผู้ สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่
การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักับท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์  ทิพย์ฝัน้ เป็นผู้ ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย   
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนางสาวสุภาภรณ์  ทิพย์ฝัน้ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้ 
รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

ช่ือ     ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 
 

1. นายโชน  โสภณพนิช   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

2. ดร.ศริิ  การเจริญดี   กรรมการ 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 
ช่ือ     ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 
 

1. นางสาวสภุาภรณ์  ทิพย์ฝัน้  ผู้อ านวยการส านกัก ากบัการปฏิบตังิาน 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายเชิดช ูโสภณพนิช  
 ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร 
       ประธานกรรมการลงทนุ 
       กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม

ผกูพนับริษัท 
 แตง่ตัง้เม่ือ  
      29 เมษายน 2558 
 

69 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
- - London School of Economics, UK 

ทางตรง
2.691% 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

 
 

 

เป็นน้องชาย
ของ 

นายชยั 
โสภณพนิช 

 

2556 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2546 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการลงทนุ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกนัภยั จ ากัด 
บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ ากดั (มหาชน) 

2.   ดร. ศิริ การเจริญดี 
      ประธานกรรมการสรรหา 
      และพิจารณาคา่ตอบแทน 
      กรรมการอิสระ   
      กรรมการบริหาร    
      กรรมการลงทนุ    
      กรรมการผู้ มีอ านาจ 
      ลงนามผกูพนับริษัท 
     แตง่ตัง้เม่ือ  
     26 เมษายน 2556 

67 -  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 

-  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 
6/2548) 

-  หลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ทางตรง  
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

- 2556 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 

 
2546 - ปัจจบุนั 
2542 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 

 
2557 - ปัจจบุนั 

 
2557 - ปัจจบุนั 

 
2554 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการลงทนุ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลและ 
ความเสี่ยง 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

-   หลกัสตูร Directors Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-  หลกัสตูร Advanced Management Program, 
รุ่นที่ 113/2538, Harvard Business School 

-   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ รุ่นที่ 5/2550 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 

2546 - ปัจจบุนั 
 
 

2546 - ปัจจบุนั 
 
 

2543 - ปัจจบุนั 
 
 

2543 - ปัจจบุนั 
 

อนกุรรมการพฒันาระบบราชการ
เก่ียวกบัการปรับปรุงระบบการเงิน 
และงบประมาณ 
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการ 
คณะกรรมการจดัท าบนัทกึข้อตกลง 
และประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)  
กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ
ประธานคณะกรรมการการลงทนุ  
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน    
รองประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั 
(มหาชน) 
 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
 
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 
 
บริษัท โพสต์ พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

3.  นายสนุทร อรุณานนท์ชยั  
     กรรมการอิสระ 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     แตง่ตัง้เม่ือ  
     30 เมษายน 2557 

73 -    ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

-   ปริญญาโท  MBA-University of Arkansas, 
USA 

 

ทางตรง 
0.035% 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

ไมมี่ 2550 - ปัจจบุนั 
2519 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั 
บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
(มหาชน) 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

-   ปริญญาตรี Southern Arkansas University,  
    USA 

-  ปริญญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร, ปรอ. รุ่นที่ 366 

-  ประกาศนียบตัรชัน้สงูหลกัสตูรการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกั
บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 5 สถาบนัพระปกเกล้า 

-  หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ รุ่นที่ 6 

-  หลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 98/2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-  หลกัสตูร Directors Accreditation Program 
(DAP) CP รุ่น 4/2548, บริษัท เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั (มหาชน) 

 

2541 -  ปัจจบุนั 
2531 - ปัจจบุนั 
2528 -  ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 
บริษัท ซีพีแลนด์ จ ากดั 
บริษัท น า้ตาลราชบรีุ จ ากดั 

4.  คณุประพนัธ์ อศัวอารี 
     กรรมการอิสระ 
     กรรมการลงทนุ 
     ประธานกรรมการบริหาร 
     ความเสี่ยง 
     

59 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
รามค าแหง 

- หลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP)   รุ่นที่ 101/2551 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ทางตรง 
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

ไมมี่ 2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 

กรรมการลงทนุ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการอิสระ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
RFC Propco Limited 
BC Andaman Ltd. 
BC Golf Resort Management Co., Ltd. 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 แตง่ตัง้เม่ือ  
 30 เมษายน 2557 

-  หลกัสตูร Audit Certification Program (ACP) 
รุ่นที่ 21/2550 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2552 - 2556 

 
 

2550 - 2556 
2550 - 2556 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหารสมาคม, กรรมการ
สมาคม, กรรมการพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 
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 
 
 
บริษัท ยนิูเวอร์แซล ยทูีลติีส์้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

5.  นางคมคาย ธูสรานนท์ 
     ประธานกรรมการ   
     ก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
     กรรมการอิสระ    
     แตง่ตัง้เม่ือ 
     26 เมษายน 2556 

64 -  ปริญญาโท พฒันาการเศรษฐกิจมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบณัฑิต    
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  Directors Certification Program (DCP)             
รุ่นที่ 26/2546 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

-  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู  
รุ่นที่ 34 สถาบนัพฒันาข้าราชการ 

ทางตรง 
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

ไมมี่ 2557 - ปัจจบุนั 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 

2556 - ปัจจบุนั 
2551 - 2554 

 
 

กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ           
ที่ดี 
กรรมการอิสระ   
รองเลขาธิการ  
 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

-   ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(ปรอ.) รุ่นที่ 17/2546 สถาบนัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

-   ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่  7 

-   ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยั
ระดบัสงู  รุ่นที1่/2554  สถาบนัวิทยาการ
ประกนัภยัระดบัสงู 

 

6.  นายชยั โสภณพนิช 
     กรรมการ 
     กรรมการสรรหาและ    
     พิจารณาคา่ตอบแทน 
     กรรมการผู้ มีอ านาจ 
     ลงนามผกูพนับริษัท 
     แตง่ตัง้เม่ือ 26 เมษายน 2556 
     และพ้นจากการเป็นกรรมการ  
     บริษัท ตัง้แตว่นัที่ 17 มีนาคม  
     2559 เป็นต้นไป 

72 -   B.Sc., University of Colorado, USA 
-   Advance Management Program, the 

Wharton School, 1984 
-   ปริญญาบตัร หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร  
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6) 

-   หลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 16/2545 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-   Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ทางตรง
1.564% 

 
ทางอ้อม 
0.299% 

เป็นพี่ชาย
ของ 

นายเชิดช ู
โสภณพนิช 

 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 

2511 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 

 
2552 - ปัจจบุนั 

 
2540 - ปัจจบุนั 
2539 - ปัจจบุนั 
2534 - ปัจจบุนั 

 
2531 - ปัจจบุนั 

 
 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
และประธานคณะผู้บริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)   
บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 
International Insurance Society, Inc. 
New York, USA 
Asia Insurance (Philippines) Corp. 
Asia Insurance (Cambodia) PCL. 
บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ฟรููกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด์) จ ากดั 
(มหาชน) 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2529 - ปัจจบุนั 
 

2522 - ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ  
 

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั 
(มหาชน)   
 

7.   รศ. ด ารงค์ ทวีแสงสกลุไทย   
      กรรมการอิสระ 
      กรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการก ากบัดแูล 
      กิจการที่ดี 
      แตง่ตัง้เม่ือ  
      30 เมษายน 2557 

64 -   ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรม 
    อตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-   ปริญญาโท Industrial Eng. & Management,    
    A.I.T 

ทางตรง 
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

- 2557 - ปัจจบุนั 
 

2557 - ปัจจบุนั  
2556 - ปัจจบุนั  
2555 - ปัจจบุนั 

 
2555 - ปัจจบุนั 

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

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
TPA (Thai-Japan) 
 
ASEAN University Network (AUN) 
 

8. นางรัชนี  นพเมือง  
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
แตง่ตัง้เม่ือ  
29 เมษายน 2558 

  
  

62 -   ปริญญาโท บญัช ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-   ปริญญาตรี บญัชี (การเงินการธนาคาร) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-   อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 2/2549 

-   หลกัสตูร Advanced Management Program 
รุ่น 185  Harvard Business School 

 

ทางตรง 
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

- 2553 - ปัจจบุนั 
 

2544 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 

 
 

2557 - 2558 
 

2557 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการ 
รองผู้จดัการใหญ่ รับผิดชอบ
บริหารงานทัว่ไป และสายทรัพยากร
บคุคล 
รองผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการสาย
ทรัพยากรบคุคล 
ที่ปรึกษา 
กรรมการ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 
สมาคมอาคารชดุไทย 
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2554 - ปัจจบุนั 
2553 - 2557 

 
2546 - 2554 
2544 - 2553 

 

รองประธาน  
ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการสาย
ทรัพยากรบคุคล 
กรรมการ 
ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ ผอ.ลกูค้าบคุคล
นครหลวง   

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 
สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

9. นางสาวติรี รมยะรูป 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอ านาจ 
ลงนามผกูพนับริษัท 

      แตง่ตัง้เม่ือ  
      29 เมษายน 2558 

55 
 
 

 

-   ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ 

-   ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ Bernard College, 
Columbia University, USA 

-   Directors Certification Program (DCP)  
    รุ่นที่ 176/2556 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 17 

 

ทางตรง 
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
0.014% 

เป็นหลานสาว
ของ 

นายชยั 
โสภณพนิช 
และนายเชิดช ู
โสภณพนิช 

2546 - ปัจจบุนั 
2542 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 
2548 - ปัจจบุนั 
2543 - ปัจจบุนั 
2542 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ซิตีเ้รียลตี ้จ ากดั 
บริษัท เอเซีย อินดสัเตรียลพาร์ค จ ากดั 
บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จ ากดั 
บริษัท ชาเตรียนโฮลดิง้ จ ากดั 
บริษัท สขุมุวิท ซิตี ้จ ากดั 
บริษัท เอเซียเสริมกิจ จ ากดั 

10. นางประไพวรรณ ลิมทรง 
      กรรมการ 
      แตง่ตัง้เม่ือ  
      30 เมษายน 2557 
  
 
 

48 -   ปริญญาโท MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ 

-   ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตรและการบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-   Director Certification Program (DCP) 
    รุ่นที่ 80/2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

ทางตรง 
2.113% 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

- 2548 - ปัจจบุนั 
2550 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2534 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรีนสปอต จ ากดั 
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จ ากดั 
บริษัท เอ็น แอล เรสซิด้นท์ จ ากดั 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11. นายยอิูชิ ฮอนด้า 
      กรรมการ 
      แตง่ตัง้เม่ือ 
      29 เมษายน2558 

45 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์  
   Doshisha University ประเทศญ่ีปุ่ น 
 

ทางตรง 
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

- เม.ย.58 - ปัจจบุนั 
มี.ค.58 - ปัจจบุนั 

 
2552 - มี.ค.58 

กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
Deputy General Manager 

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

12. นายทาเคชิ  ฟกูดูะ 
     กรรมการ 
     กรรมการบริหาร     
     กรรมการบริหารความเสี่ยง  
     กรรมการสรรหาและ   
     พิจารณาคา่ตอบแทน 
     กรรมการก ากบัดแูล     
     กิจการที่ดี 
     กรรมการผู้ มีอ านาจ 
     ลงนามผกูพนับริษัท 
     แตง่ตัง้เม่ือ 26 เมษายน 2556 
 

46 - ปริญญาตรี B.A. in Economics,  
  Keio University 
 

ทางตรง 
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

- 2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2555 - 2556 
 
 

2551 - 2555 

กรรมการ กรรมการบริหาร     
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการทีด่ ี
Deputy General Manager, Tokyo, 
International Planning & 
Operations Department 
Vice President 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
Nippon Life Insurance Company 
 
 
Nippon Life Insurance Company of 
America, Atlanta, U.S.A. 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

13. นายคาซฮึิเดะ โทดะ 
      กรรมการ 
      แตง่ตัง้เม่ือ  
      29 เมษายน 2558 

51 -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, Sophia University,  
   Japan 

ทางตรง 
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

ไมมี่ 2557- ปัจจบุนั 
2554 

มี.ค.58 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 

 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2555 - 2557 

 
2552 - 2555 

 
 

2550 - 2552 

กรรมการ  
กรรมการ  
Executive Officer for Asia Pacific 
Member of Investment Committee 
Director 
 
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 กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (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 
 
Nippon Life Insurance Company  
 
 
Nippon Life Insurance Company 
 

14. นางสาวพจณี คงคาลยั 
      กรรมการ 
      แตง่ตัง้เม่ือ  
      26 เมษายน 2556 

59 -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

-  ปริญญาตรี  ภาษาและวรรณคดีองักฤษ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

-  หลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 198/2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ทางตรง 
0.002% 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

ไมมี่ 2556 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 

กรรมการ 
ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ บริหาร
ความสมัพนัธ์และการขาย สายลกูค้า
บคุคลนครหลวง และรักษาการบริหาร
ความสมัพนัธ์และการขาย  สายลกูค้า
บคุคลตา่งจงัหวดั 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ รุ่นที่ 19 (วตท.19) 

 

2553 - 2555 
 
 

 
 

2551 - 2553 

ผู้อ านวยการอาวโุส บริหาร
ความสมัพนัธ์นครหลวง และการขาย 
สายลกูค้าบคุคลนครหลวง  และ 
รักษาการบริหารความสมัพนัธ์และ
การขาย  สายลกูค้าบคุคลตา่งจงัหวดั 
ผู้อ านวยการ ผู้จดัการภาคนครหลวง 
5 สายลกูค้าบคุคลนครหลวง 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 

15.  นายโชน โสภณพนิช 
       กรรมการบริหาร 
       กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
       กรรมการลงทนุ 
       กรรมการผู้ มีอ านาจ 
       ลงนามผกูพนับริษัท 
       แตง่ตัง้เม่ือ  
       30 เมษายน 2557 

41  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และความสมัพนัธ์    
ระหวา่งประเทศ Johns Hopkins University, 
USA 

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

-  หลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP)  รุ่นที่ 142/2554  สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ทางตรง 
0.002% 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

 

เป็นบตุรชาย
ของ 

นายเชิดช ู
โสภณพนิช 

และ
หลานชาย 
นายชยั 

โสภณพณิช 

2556 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 

 
ส.ค. 53 - ธ.ค. 53 
ก.ย. 51 - ส.ค. 53 

 
2556 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 

 
2555 - ปัจจบุนั 
2555 - มี.ค. 58 
2554 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 
2539 - ปัจจบุนั 

กรรมการลงทนุ 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่   
ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ 
ผู้อ านวยการอาวโุส  
ฝ่ายการตลาดสถาบนัการเงิน
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เวลา ชะอ า เรสซิเดนเซส จ ากัด 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมบวัหลวง 
จ ากดั       
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
Cambodia Life Insurance PCL. 
สมาคมประกันชีวิตไทย 
บริษัท ไอเดียส์ 1606 จ ากดั 
บริษัท วฒันเชิดช ูจ ากดั 
บริษัท ตรีเค จ ากดั 
บริษัท เพลเชอร์ ออฟ ลิฟวิ่ง จ ากดั 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16. นายเรืองศกัดิ์  
       ปัญญาบดีกลุ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

      กรรมการก ากบัดแูล   
      กิจการที่ดี 

แตง่ตัง้เม่ือ  
1 กนัยายน 2545 

 

52 -  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วิจยัด าเนินงาน)                
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
   สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  Certified Financial Planner (CFP), Financial 

Planning Standard Board, USA 
-  หลกัสตูรใบอนญุาตผู้วางแผนการลงทนุ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์                           

-  หลกัสตูร Marketing Strategies, Limra 
International Inc. 

-  หลกัสตูร Actuarial Courses 1991, 
Singapore Actuarial Society and 
Singapore Insurance Institute 

 

ทางตรง 
0.012% 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

- 2556 -  ปัจจบุนั 
 

2556 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
สายการตลาด 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 
 
 

17. นายเสนาะ  
      ธรรมพิพฒันกลุ 
      ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
      เลขานกุารบริษัท 
      กรรมการลงทนุ 
      กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      กรรมการก ากบัดแูล   
      กิจการที่ดี 

52 -   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
    Western Michigan University USA 
-   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

 

ทางตรง 
0.016% 

 
ทางอ้อม 
0.001% 

- 2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 

 
2550 - 2555 

 
 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการลงทนุ 
ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
สายการลงทนุ 
เลขานกุารบริษัท 
ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่สายการลงทนุ 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      แตง่ตัง้เม่ือ  
     1 กนัยายน 2540 

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

 -   Audit Committee Program (ACP)                     
     รุ่นที่ 19/2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนั  
     กรรมการบริษัทไทย 
-   Directors Accreditation Program (DAP)          
รุ่นที่ 64/2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

-   Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 
4/2548 

-   หลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 198/2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัท 

-   Fellow, Life Management Institute (FLMI), 
Life Office Management Association, USA 

 

 

18. นางสาวจารุวรรณ  
      ลิม้คณุธรรมโม 

 ผู้อ านวยการอาวโุส 
 สายบญัชีและการเงิน 
 แตง่ตัง้เม่ือ 1 มีนาคม 2555 

 

36 -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต        
    (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
    มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ทางตรง 
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

- 2555 - ปัจจบุนั 
 

2555 - ปัจจบุนั 
เม.ย.45 - ก.พ.55    

ผู้อ านวยการอาวโุส 
สายบญัชีและการเงิน 
กรรมการ  
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั(มหาชน) 
 
บริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 
บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

-   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
-   Fellow, Life Management Institute (FLMI), 

Life Office Management Association, USA 
-  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยั
ระดบัสงู รุ่นที่ 4/2557 สถาบนัวทิยาการ
ประกนัภยัระดบัสงู 

19. นางสาวสจุินดา   
      เลิศเกียรติมงคล  
      ผู้อ านวยการอาวโุส 

 สายเทคโนโลยี   
 สารสนเทศ 
 แตง่ตัง้เม่ือ 
 1 กรกฎาคม 2556 

 

56 -  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขา 
Computer Information System 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ทางตรง 
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

ไมมี่ 2556 - ปัจจบุนั 
 

2555 - 2556 
 

2552 - 2554 
  

2549 - 2551 

ผู้อ านวยการอาวโุส  
สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผู้อ านวยการอาวโุส  
สายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการใหญ่ - Special 
Project  
IT Director 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยคาร์ดิฟประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษัท ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ซิกน่าประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

20. นางอรนชุ  ส าราญฤทธ์ิ 
     ผู้อ านวยการ สายประกนัชีวิต  

แตง่ตัง้เม่ือ 
7 พฤศจิกายน 2532 

 

50 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  
   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-  Fellow, Life Management Institute (FLMI), 

Life Office Management Association, USA 
-  Certificate of Course Underwriting Life and 

Health Insurance, LOMA  
-  Associate, Customer Service, LOMA 

ทางตรง 
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

ไมมี่ 2556 - ปัจจบุนั 
2555 - 2556   

 
2549 - 2554    

ผู้อ านวยการ สายประกนัชีวิต  
ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน
กรมธรรม์  
ผู้บริหารสว่นกรมธรรม์  
ชอ่งทางธนาคาร (Bancassurance) 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 

 



 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อย 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่าง            

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นางกลัยา ม้ามณี 
ประธานกรรมการ 

66 - - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
  (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.50% 
ของ 

จ านวนทนุจด
ทะเบียน 

ไมมี่ 

2555 - ปัจจบุนั 
2550 - 2554 

- ประธานกรรมการ 
- ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
สายบญัชแีละการเงิน  

- - บริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โปรกเกอร์ จ ากดั 
 

- - บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

2. นายประสิทธ์ิ บญุเจริญ 
กรรมการ 

64 โรงเรียนบ้านวนทา่แครง 0.50% 
ของ 

จ านวนทนุ 
จดทะเบียน 

ไมมี่ 

2555 - ปัจจบุนั 
2554 - 2557 

- กรรมการ 
- ที่ปรึกษาผู้บริหารสายการตลาด  

- บริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โปรกเกอร์ จ ากดั 
- บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

3. นางสาวจารุวรรณ  
ลิม้คณุธรรมโม 
กรรมการ 
 

36 -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต        
    (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
    มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
-   Fellow, Life Management Institute 

(FLMI), Life Office Management 
Association, USA 

-  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิทยาการ
ประกนัภยัระดบัสงู รุ่นที่ 4/2557 
สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 

 

ทางตรง 
ไมมี่ 

 
ทางอ้อม 
ไมมี่ 

- 2555 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 

 
เม.ย.45 - ก.พ.55    

กรรมการ  
ผู้อ านวยการอาวโุส 
สายบญัชีและการเงิน 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 

บริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั(มหาชน) 
 
บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด 



 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่าง            

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นายเรืองศกัดิ์ ปัญญาบดีกลุ 
กรรมการ 

52 - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาสถิตปิระยกุต์ (วิจยัด าเนินงาน) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ไมมี่ ไมมี่ 

2556 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 

- กรรมการ  
- -  ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
-    สายการตลาด  

- -  บริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โปรกเกอร์ จ ากดั 
- -  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

5. นางอรนชุ ส าราญฤทธ์ิ 
กรรมการ 

 

50 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- Fellow, Life Management Institute 
(FLMI),Life Office Management 
Association, USA 

- Certificate of Course 
Underwriting Life and Health 
Insurance, LOMA 

- Associate,Customer Service, 
LOMA 

ไมมี่ ไมมี่ 

2558 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2555 - 2556 

 
2549 - 2554 

- กรรมการ  
- ผู้อ านวยการ สายประกนัชีวิต  
- ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน
กรมธรรม์  

- ผู้บริหารสว่นกรมธรรม์
Bancassurance  
 

- -  บริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โปรกเกอร์ จ ากดั 
-  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
-  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
-  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

 
 



 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตวรจสอบภายใน  
และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 

 
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
ช่ือ – นามสกุล นายประธาน   ขจิตวิวฒัน์ 
 
อายุ 55 ปี 
                        
การศึกษา - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
การฝึกอบรม 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 หน้าที่ 2 

ประวัตกิารท างาน 
ปี 2550 – ปัจจบุนั : ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ 
  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

ปี 2549 – 2550 : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 
   บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

ปี 2538 – 2549 : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 
  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

ปี 2536 – 2538 : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 
  บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ นิธิภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 

ปี 2527 – 2536 : ผู้สอบบญัชีภายใน ฝ่ายตรวจสอบ (หวัหน้าทีมตรวจ) 
                            ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 



 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานก ากับการปฎิบัตงิาน 
 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวสภุาภรณ์ ทิพย์ฝัน้ 
อายุ 42 ปี 
 
การศึกษา ปริญญาโทการเงินและการบญัชี จาก Hofstra University (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

ปริญญาตรี การเงินและการค้าระหว่างประเทศ จาก Florida Atlantic University 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 

การฝึกอบรม Anti-Corruption : The Practical Guide  
 หลกัในการปฏิบตังิานด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย ส าหรับธุรกิจด้านการประกนัชีวิต 
 การบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management) 
 กฎหมายฟอกเงินกบัธุรกิจประกนัชีวิต 
 การจดัท ารายงานความยัง่ยืน 
 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ือง Foreign Account Compliance Act (FATCA) 

หลกัการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance for Executives)  
 
ประวัตกิารท างาน 
2557 – ปัจจบุนั : ผู้อ านวยการ ส านกัก ากบัการปฏิบตังิาน 
 : บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2557 : ผู้ชว่ยกรรมการบริหาร 
 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิชยั จ ากดั  
2543 – 2555 : ผู้จดัการอาวโุส 
 : บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเูปอส์ จ ากดั  
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 4   

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไมมี่ - 
 
 

 
 
 



 

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2558 

 
 
 

 
 



 

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 3 
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