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66 YE A RS OF S TA BIL ITY &
ALWAY S S TA ND BY Y O U

มั่นคง

ปีแห่งความมั่นคง
66 YEARS
OF STABILITY
AND ALWAYS
STAND BY YOU
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วิสยั ทัศน์ ภารกิจ
Vision & Mission

วิสัยทัศน์ / VISION

ภารกิจ / MISSION

ให้ประชาชนเห็นประโยชน์การประกันชีวิต
และทำ�ประกันชีวิตให้เหมาะกับฐานะทางการ
เงินและคุณค่าชีวิต

บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำ ในการสร้าง
ความมั่ น คงทางการเงิ น ให้ กั บ ประชาชน
ทุ ก กลุ่ ม ด้ ว ยการปกป้ อ งคุ ณ ค่ า ชี วิ ต ให้
คำ�แนะนำ�ด้านการวางแผนทางการเงินและ
บริการที่ประทับใจผ่านตัวแทน คู่ค้า และ
พนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดับ
แนวหน้าของประเทศ

To make people realize the benefits
of the life insurance and choose
insurance coverage which is suitable
for their financial position and value
of life.

The Company is determined to be
a leader in establishing financial
security for all groups of people and
protecting their value of life by offering
financial advice and impressive service
through its sincere agents, partners
and employees who are experts in
the field.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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มั่นคง...
ทุกย่างก้าวของชีวิต

“TOGETHER WE MUST
SUCCEED;
TOGETHER WE WILL
SUCCEED.”
_
Richard Riordan

...ด้วยสปิริต ของทีมเวิร์ค
รายงานประจำ�ปี 2560 | Annual Report 2017
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“SETTING GOALS IS
THE FIRST STEP IN
TURNING
THE INVISIBLE INTO
THE VISIBLE.”
_
Tony Robbins

มั่นคง...
และแน่วแน่ในเป้าหมาย

...แข็งแกร่ง
วางแผนอย่างเฉียบคม
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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มั่นคง...
ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ

...ด้วยหลักประกันทางการเงิน
รายงานประจำ�ปี 2560 | Annual Report 2017

“GREAT INVESTORS
NEED TO HAVE THE
RIGHT COMBINATION
OF INTUITION,
BUSINESS SENSE
AND INVESTMENT
TALENT.”
_
Andrew Lo
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มั่นคง...
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม

“AS WE LOOK AHEAD
INTO THE NEXT
CENTURY, LEADERS
WILL BE THOSE WHO
EMPOWER OTHERS.”
_
Bill Gates

...เพื่อยืนหยัด
คู่สังคมและตัวคุณ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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สารจากรักษาการประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
Message from the Acting Chairman and Chairman of the Executive Board

ในปี 2560 ที่ผ่านมายังคงมีความท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจใน
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกหรือของประเทศไทยเอง
ทีย่ งั คงฟืน้ ตัวไม่เต็มที่ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่
ยังเคลือ่ นไหวอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจในด้านของรายได้จากการลงทุน รวมไปถึงภาระเงินส�ำรอง
ประกันชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
จากสภาวะแวดล้อมดังกล่าว บริษทั ได้ท�ำการปรับเปลีย่ นแผนการ
ด�ำเนินงานบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการลงทุน ด้านการขาย และ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกับสภาวะที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
ให้บริษทั สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและแข่งขันในธุรกิจได้
รวมถึงเป็นการสร้างศักยภาพและการเติบโตในอนาคตได้อย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืน โดยในปีทผี่ า่ นมาบริษทั มีเบีย้ ประกันภัยรับรวมสุทธิจ�ำนวน
42,942 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.4 ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน
3,645 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 28.8 เนื่องจากเบี้ยประกัน
ภั ย รั บ ต�่ ำ กว่ า ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ และมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยผลประโยชน์ ต าม
กรมธรรม์เพิ่มสูงขึ้นโดยบางส่วนมาจากการขายแบบประกันที่เน้น
ด้านความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สินทรัพย์ของบริษัทยังคง
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2560 มีสินทรัพย์จ�ำนวน
308,729 ล้านบาท ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนอัตราร้อยละ
252% ซึ่งสูงกว่าระดับที่กฎหมายก�ำหนดที่ 140%
บริษทั ยังคงพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการวิเคราะห์ปจั จัยและ
แนวโน้มทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขันใหม่ที่เข้ามาใน
ธุรกิจ แนวโน้มของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเข้าสู่ยุคของดิจิทัล
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ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านการด�ำเนินงานการ
บริการอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า คู่ค้าและ
ตัวแทน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อ
รองรับความเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วอีกด้วย
นอกจากนีค้ วามเปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้อมและการแข่งขัน
ที่เพิ่มสูงขึ้นในธุรกิจ ท�ำให้บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ด้าน จึงได้วางแนวทางการด�ำเนินงานเพื่ออนาคต ซึ่งได้แก่
การยกระดับตัวแทนไปสูก่ ารเป็นนักวางแผนทางการเงิน การพัฒนา
ด้านดิจทิ ลั ทัง้ ในส่วนของการบริการและการบริหารงาน การแสวงหา
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถในทุกด้านโดยเฉพาะด้านงานขายและการ
ตลาด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและการเติบโต
ทีย่ งั่ ยืนต่อไปในอนาคต โดยทีย่ งั คงค�ำนึงถึงการบริหารจัดการความ
เสีย่ งองค์รวม การด�ำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสและการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
ผมในนามของคณะกรรมการบริษทั ใคร่ขอถือโอกาสนีข้ อบคุณ
ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ ตัวแทนประกันชีวติ และทีป่ รึกษาการเงิน และคูค่ า้ ของ
บริษัท ที่ยังคงมอบความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
ตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา นอกจากนี้ ข อขอบคุ ณ ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานทีร่ ว่ มแรงร่วมใจในการท�ำงาน และพัฒนาองค์กรด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ รวมถึงให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์
จริงใจ ซึง่ เป็นส่วนทีส่ �ำคัญยิง่ ทีท่ �ำให้บริษทั ประสบความส�ำเร็จตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา
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ดร.ศิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee
รักษาการประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
Acting Chairman and Chairman of the Executive Board

In 2017, there were challenges in many aspects of
business operations : economic conditions, both globally
and within Thailand itself, had not yet undergone a full
recovery, yields on Thai government bonds were still
hovering at a low level, with a direct effect on income
from investment, as well as raising the Company’s life
insurance reserve funds.
To address the impact of these environments, the Company made changes to the investment, sales, and product
development in its business plan in order to alleviate the
adverse effects that might arise. This helped the Company to maintain its market share and competitiveness,
as well as paving the way for utilizing existing potentials
and making future development on the path of stable and
sustainable direction. Last year the Company underwrote
a net premium income of 42,942 million baht, an increase
from the previous year of 1.4 percent. Net profit was 3,645
million baht, down 28.8 percent due to lower premium
income than expected and to increase policy benefits paid
out, partly from the increased sale of life coverage types
of insurance. At the same time, the Company’s assets
steadily continued to grow, and at the end of 2017 assets
were 308,729 million baht, with a capital adequacy ratio
of 252 percent, which is higher than the legal requirement
of 140 percent.
The Company continued to improve upon its strategy
by analyzing internal and external factor, and trends which

include emerging competitors, aging society and digital
era etc. For the purpose of improving our services to the
customer and related stakeholders. Our staff developments to support these changes are an integral part of
the company business plan.
Additionally, on the agent roles, we are raising agents’
competency to take the role of financial advisors where
as the development on digital side, both in services and
administration, we need talented personnel in all fields,
especially in sales and marketing. All of these are to build a
secure foundation for stable and sustainable growth while
adopting enterprise risk management and operating our
business with transparency and good corporate governance are always the main principle of our operations.
On behalf of the Board of Directors, I would like to take
this opportunity to thanks our customers, shareholders, life
insurance agents, financial advisors, and the Company’s
business partners who have continued to give their trust
and support to the Company’s business endeavours all
this past time. Besides this, I would like to thank executives and employees who united in action and spirit, have
engaged themselves into their work and organizational
development with enthusiasm and providing good services to customers with honesty and sincerity. This has
been an extremely important part of what has made the
Company meet with success throughout the time.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
Message from the President

เนือ่ งจากสภาวะเศรษฐกิจปี 2560 ทีผ่ า่ นมา ยังอยูใ่ นภาวะทรงตัว
อัตราดอกเบี้ยยังมีความผันผวนและทรงตัวอยู่ในระดับที่ต�่ำ ปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก
โดยปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจในทุกๆ อุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ตระหนักและเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ท�ำการปรับปรุง
และพัฒนาการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าเพื่อให้
สอดคล้องและสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง พร้อมทั้งช่องทางการน�ำ
เสนอในรูปแบบต่างๆ รวมถึงช่องทางดิจิทัลที่ได้น�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ
เข้ามาใช้ปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต
ของบริษัทให้เติบโตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการน�ำไปใช้พัฒนางานด้าน
บริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทน ได้
รั บ การบริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจและ
ประสบการณ์อันดีต่อบริษัท
ด้านผลการด�ำเนินงานในปี 2560 บริษทั มีเบีย้ ประกันภัยรับปีแรก
11,947 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 7.2 มีรายได้จากการ
ลงทุนสุทธิ 11,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จากปีก่อน มีก�ำไร
สุทธิ 3,645 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.8 จากปีก่อน สาเหตุหลักมา
จากเบี้ยประกันภัยรับปีแรกต�่ำกว่าที่บริษัทคาดการณ์ ไว้ ส่งผล
กระทบให้คา่ ใช้จา่ ยบางส่วนเพิม่ สูงขึน้ และมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อ
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สินทรัพย์เสี่ยง 252% ซึ่งสูงกว่าระดับที่กฎหมายก�ำหนดที่ 140%
ส�ำหรับแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท จะมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างในด้านต่างๆ ทัง้ โครงสร้างการบริหาร
งาน การให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของช่องทางปกติและช่องทาง
ออนไลน์เพื่อให้การติดต่อกับลูกค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การมุ่ง
พัฒนาศักยภาพทีป่ รึกษาการเงินและตัวแทนของบริษทั การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึ ง
การพัฒนาและขยายช่องการจัดจ�ำหน่ายให้มีความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น การส่งเสริมบุคลากรที่มี
ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
รวมไปถึงการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งล้วน
เป็นการสร้างรากฐานและการเติบโตทีม่ นั่ คงของบริษทั ในอนาคต ภาย
ใต้ระบบการบริหารงานที่มีการจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมและ
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ รางวัลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากหน่วย
งานที่เป็นที่ยอมรับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์
สุดท้ายนี้ ผมในนามของบริษทั ขอขอบคุณลูกค้าทีม่ อี ปุ การะคุณ
พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาการเงิ น และตั ว แทนของบริ ษั ท ที่
มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านในความอุตสาหะและเพียร
พยายามในการท�ำงานอย่างมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และด้วยความมุง่ มัน่ ดังกล่าว
จะน�ำพาบริษัทก้าวเดินไปข้างหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคง
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นายวิพล วรเสาหฤท
Mr. Vipon Vorasowharid
กรรมการผู้จัดการใหญ่
President

During 2017, the economy was quite stable but not
yet fully recovered with interest rates continuing to
fluctuate at a consistently low level. These factors
directly impacted our investment plan and development
of new products. New cutting-edge offerings to market
have become a big challenge for the Company. Changing
in technologies including customer digital access have
become the new norm for all industries in the country.
The Company is aware of the challenging prevailing
economic conditions as well as the rapid change of
technological advancement. As a consequence, we have
made essential and assorted changes in operational and
product development in order to fully reflect the latest
expectations and costs. Bringing in new technology is
fundamental toward more productivity and efficiency.
Moreover, the Company has developed various services
for a better customer experience, strengthening our
business partnerships and building the capabilities of
our financial advisors and agents.
In terms of operating performance in 2017, the Company
had first year premiums of 11,947 million baht, an
increase of 7.2 percent. The total investment income
was 11,603 million, increase by 9.1 percent from the
previous year. Net profit was 3,645 million baht, down
28.8 percent from the previous year, due to first year
premiums was lower than expected resulting in increase

in some expenses. The capital adequacy ratio (CAR) was
252 percent, higher than the 140 percent level required
by regulations.
Our focus for 2018 for the Company is to improve and
massively develop the infrastructure and technology of
our business, including operational management, service
facilities, product development as well as a revamp of
our distribution channels, business agility and efficiency.
Adaptation must focus and anticipate the expectations
of our customers in the online world, while continuing
to promote our brand and enhancing our corporate image.
These will create a new foundation and advanced platforms for future growth. On top of these, our enterprise
risk management and the principles of good corporate
governance are still the key strength of the Company
proven by various awards in the last decade.
On behalf of the Company, I would like to give thanks
for our customers, business partners, financial advisors
and agents for giving their trust and support over the
previous years. Thank you very much to all of our people
and management team for their hard work and efforts
with such earnest commitment to deliver the best for
our Company. With the true spirit of our team and an
updated business model, we will move forward for the
sustainable growth.
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จุดเด่นทางการเงิน
Financial Overview

งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
สินทรัพย์ลงทุน
รวมหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ส่วนของเจ้าของ
งบก�ำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
เบี้ยประกันภัยรับ หักยกเลิกและส่งคืน
- เบี้ยประกันภัยปีแรก หักยกเลิกและส่งคืน
- เบี้ยประกันภัยปีต่อไป หักยกเลิกและส่งคืน
รายได้จากการลงทุน
เงินส�ำรองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน
ก�ำไรสุทธิ
หุ้นหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระเต็ม (ล้านหุ้น)
มูลค่า
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น/3,4
(บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด
(บาท)
หมายเหตุ

/1

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2558/2 2557/1,2 2560

2559

2558/2 2557/1,2 2556/1,2

308,729
299,046
269,964
265,978
38,765

282,356
272,382
249,027
243,099
33,329

249,576
240,813
222,585
216,851
26,990

215,590
208,680
190,013
186,660
25,576

308,729
299,046
269,943
265,978
38,786

282,359
272,382
249,018
243,099
33,341

249,577
240,813
222,579
216,851
26,998

215,588
208,680
190,009
186,660
25,579

171,795
165,983
149,532
145,459
22,264

44,039
11,947
32,093
11,603
23,183
3,627

43,333
11,149
32,183
10,632
26,104
5,100

44,840
13,627
31,213
9,913
29,874
4,108

51,810
19,069
32,742
8,595
40,818
2,650

44,039
11,947
32,093
11,603
23,183
3,645

43,333
11,149
32,183
10,632
26,104
5,122

44,840
13,627
31,213
9,913
29,874
4,113

51,810
19,069
32,742
8,595
40,818
2,653

39,079
10,535
28,544
6,878
25,357
4,378

1,708

1,706

1,704

1,698

1,708

1,706

1,704

1,698

1,212

22.70
2.13
0.32
15.02
35.25

19.54
3.00
0.75
25.00
53.00

15.84
2.41
0.64
26.56
55.50

15.06
1.56
0.91
58.33
46.00

22.71
2.14
0.32
14.95
35.25

19.54
3.00
0.75
25.00
53.00

15.85
2.42
0.64
26.45
55.50

15.07
1.57
0.91
57.96
46.00

18.37
2.59
0.91
35.14
68.00

บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ที่ถือบังคับใช้ปี 2558 เป็นครั้งแรก โดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อน
ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด
/2
บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องสัญญาประกัน ภัย ที่ถือบังคับใช้ปี 2559 เป็นครั้งแรก โดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อน
ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด
/3
บริษัทจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในระหว่างปี 2557
/4
เงินปันผลจ่ายประจ�ำปี 2560 ยังไม่ประกาศ

รายงานประจำ�ปี 2560 | Annual Report 2017
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Consolidated financial statements
Statements of financial
(million baht)
Total assets
Investment assets
Total liabilities
Insurance contract liabilities
Total owners’ equity
Statements of income
(million baht)
Gross written premiums less cancel and refund
- First year premiums less cancel and refund
- Renewal year premiums less cancel and refund
Investment income
Life policy reserves increase from previous year
Net income
Share capital or share capital information
Share capital - issued and fully (million share)
paid-up
Price per book value
(baht)
Earnings per share
(baht)
/3,4
Dividend per share
(baht)
Dividend payout
(%)
Stock price at period end
(baht)

Separate financial statements

2017

2016

2015/2 2014/1,2

2017

2016

2015/2 2014/1,2 2013/1,2

308,729
299,046
269,964
265,978
38,765

282,356
272,382
249,027
243,099
33,329

249,576
240,813
222,585
216,851
26,990

215,590
208,680
190,013
186,660
25,576

308,729
299,046
269,943
265,978
38,786

282,359
272,382
249,018
243,099
33,341

249,577
240,813
222,579
216,851
26,998

215,588
208,680
190,009
186,660
25,579

171,795
165,983
149,532
145,459
22,264

44,039
11,947
32,093
11,603
23,183
3,627

43,333
11,149
32,183
10,632
26,104
5,100

44,840
13,627
31,213
9,913
29,874
4,108

51,810
19,069
32,742
8,595
40,818
2,650

44,039
11,947
32,093
11,603
23,183
3,645

43,333
11,149
32,183
10,632
26,104
5,122

44,840
13,627
31,213
9,913
29,874
4,113

51,810
19,069
32,742
8,595
40,818
2,653

39,079
10,535
28,544
6,878
25,357
4,378

1,708

1,706

1,704

1,698

1,708

1,706

1,704

1,698

1,212

22.70
2.13
0.32
15.02
35.25

19.54
3.00
0.75
25.00
53.00

15.84
2.41
0.64
26.56
55.50

15.06
1.56
0.91
58.33
46.00

22.71
2.14
0.32
14.95
35.25

19.54
3.00
0.75
25.00
53.00

15.85
2.42
0.64
26.45
55.50

15.07
1.57
0.91
57.96
46.00

18.37
2.59
0.91
35.14
68.00

Note /1 The Company recognized the effect as a result of such change in accounting policy “Employee benefits” by restating its prior years’
financial statements, presented as comparative information, as if it had always adopted employee benefits accounting.
/2
The Company recognized the effect as a result of such change in accounting policy “Insurance contracts” financial statements, presented
as comparative information, as if it had always adopted insurance contracts accounting.
/3
The Company paid stock dividend at the rate of 5 existing shares to 2 new shares in during the year 2014.
/4
Dividends paid for the year 2017 not yet announced.
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จุดเด่นทางการเงิน
Financial Overview

ก�ำไรต่อหุ้น (ล้านบาท)
Earnings per share
(Million Baht)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
The separate financial statement
งบการเงินรวม
The consolidated financial statement

2556
2013
2557
2014

2.59

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net Income
(Million Baht)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
The separate financial statement
งบการเงินรวม
The consolidated financial statement

4,378

1.57
1.56

2556
2013
2557
2014

2558
2015

2.42
2.41

2558
2015

4,113
4,108

2559
2016

3.00
3.00

2559
2016

5,122
5,100

2560
2017

2.14
2.13

2560
2017

3,645
3,627

รายงานประจำ�ปี 2560 | Annual Report 2017
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เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
Gross Written Premiums
(Million Baht)

เบี้ยประกันภัยปี
First year premiums
เบี้ยประกันภัยปีต่อไป
Renewal year premiums

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(ล้านบาท)
Price Per Book Value
(Million Baht)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
The separate financial statement
งบการเงินรวม
The consolidated financial statement

2556
2013
2557
2014

18.37

2558
2014

18.85
15.84

11,149
32,183

2559
2016

19.54
19.54

11,947
32,093

2560
2017

22.71
22.70

2556
2013

10,535
28,544

2557
2014

19,069
32,742

2558
2015

13,627
31,213

2559
2016
2560
2017

15.07
15.06
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จุดเด่นทางการเงิน
Financial Ratios

อัตราส่วนทางการเงิน
2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยต่อเบีย้ ประกันรับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนรายได้รวมต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินส�ำรองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน
อัตราการเจริญเติบโต
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยปีแรก
สินทรัพย์รวม
ก�ำไรส�ำหรับปี
อัตราความเพียงพอของเงินกองทุน (RBC)
หมายเหตุ

/1

งบการเงินรวม
2559 2558/2 2557/1,2 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558/2 2557/1,2 2556/1,2

(เท่า)
(วัน)

4.53 6.44 4.82 4.50 4.59 6.43 4.82 4.50 2.93
17.03 16.50 14.01 12.56 17.03 16.50 14.01 12.56 16.12

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

5.94 8.85 8.15 3.15 6.02 8.94 8.17 3.16 12.18
14.15 12.79 11.70 9.58 14.07 12.71 11.67 9.57 12.13
4.65 5.20 5.06 5.41 4.65 5.20 5.06 5.41 4.98
6.43 9.19 7.42 4.33 6.47 9.23 7.43 4.33 9.46
10.06 16.91 15.63 11.08 10.11 16.98 15.65 11.09 20.98

(%)
(เท่า)

1.23
0.19

1.92
0.21

1.77
0.24

1.37
0.32

1.23
0.19

1.93
0.21

1.77
0.24

1.37
0.32

2.78
0.29

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

6.96
6.66
0.89

7.47
7.04
0.89

8.25
7.73
0.90

7.43
6.99
0.89

6.96
6.66
0.89

7.47
7.04
0.89

8.24
7.73
0.90

7.43
6.99
0.89

6.72
6.20
0.88

(%)
1.63
(%)
7.15
(%)
9.34
(%) (28.89)
(%)

(3.36)
(18.18)
13.13
24.15

(13.45)
(28.54)
15.76
55.04

32.58 1.63
81.01 7.15
25.49 9.34
(39.47) (28.84)
252/3

(3.36)
(18.18)
13.13
24.53
252

(13.45)
(28.54)
15.77
55.06
309

32.58
81.01
25.49
(39.41)
409

12.81
20.16
20.33
17.31
244

บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ที่ถือบังคับใช้ปี 2558 เป็นครั้งแรก โดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่น�ำมา
แสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด
/2
บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องสัญญาประกันภัย ที่ถือบังคับใช้ปี 2559 เป็นครั้งแรก โดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่น�ำมาแสดง
เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด
/3
เป็นอัตราส่วนที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
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Financial ratios
Consolidated financial statements
Separate financial statements
/2
1,2
2017 2016 2015 2014/ 2017 2016 2015/2 2014/1,2 2013/1,2

Liquidity ratio
Current ratio
Premium receivable turnover
Profitability ratio
Profit on underwriting to net premium written
Underwriting expenses to premium written
Investment yield
Net profit margin
Return on equity
Efficiency ratio
Return on total asset
Asset turnover
Financial ratio
Debt per equity
Policy reserve to capital fund
Insurance contract liabilities to investment asset
Growth rate
Gross written premiums
First year premiums
Total assets
Net income
Capital Adequacy Ratio (RBC)
Note

(times) 4.53 6.44 4.82 4.50 4.59 6.43 4.82 4.50 2.93
(days) 17.03 16.50 14.01 12.56 17.03 16.50 14.01 12.56 16.12
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

5.94 8.85 8.15 3.15 6.02 8.94 8.17 3.16 12.18
14.15 12.79 11.70 9.58 14.07 12.71 11.67 9.57 12.13
4.65 5.20 5.06 5.41 4.65 5.20 5.06 5.41 4.98
6.43 9.19 7.42 4.33 6.47 9.23 7.43 4.33 9.46
10.06 16.91 15.63 11.08 10.11 16.98 15.65 11.09 20.98

(%)
(times)

1.23
0.19

1.92
0.21

1.77
0.24

1.37
0.32

1.23
0.19

1.93
0.21

1.77
0.24

1.37
0.32

2.78
0.29

(times)
(times)
(times)

6.96
6.66
0.89

7.47
7.04
0.89

8.25
7.73
0.90

7.43
6.99
0.89

6.96
6.66
0.89

7.47
7.04
0.89

8.24
7.73
0.90

7.43
6.99
0.89

6.72
6.20
0.88

(%)
1.63
(%)
7.15
(%)
9.34
(%) (28.89)
(%)

(3.36)
(18.18)
13.13
24.15

(13.45)
(28.54)
15.76
55.04

32.58 1.63
81.01 7.15
25.49 9.34
(39.47) (28.84)
252/3

(3.36)
(18.18)
13.13
24.53
252

(13.45)
(28.54)
15.77
55.06
309

32.58
81.01
25.49
(39.41)
409

12.81
20.16
20.33
17.31
244

/1

The Company recognized the effect as a result of such change in accounting policy “Employee benefits” by restating its prior years’
financial statements, presented as comparative information, as if it had always adopted employee benefits accounting.
/2
The Company recognized the effect as a result of such change in accounting policy “Insurance contracts” financial statements, presented as comparative information, as if it had always adopted insurance contracts accounting.
/3
This ratio has not been audited by CPA.
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ค่านิยมองค์กร
Organization Values
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ศรัทธา /
Faith

รับผิดชอบ /
Responsibility

ส่งมอบการประกันชีวิตด้วยความยินดี มุ่ง
มั่นสร้างเสริมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ และ
คุณค่าการทำ�ประกันชีวิต

มุ่งมั่นให้งานสำ�เร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้รับมอบหมายภายในเวลา
ที่กำ�หนด ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและเคารพสิทธิของผูอ้ น่ื

Happily provide life insurance coverage
and be willing to help people understand the benefits and value of the
life insurance.

Be determined to accomplish goals
and objectives in due time.
Be professional, ethical and respect
the rights of other.
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จริงใจ /
Sincerity

พัฒนาตน /
Self-Development

ทำ�งานเป็นทีม /
Teamwork

สร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าและผู้มาติดต่อ
ด้วยการบริการที่ประทับใจเกิ น ความคาด
หมาย มีการสื่อสารและการให้ข้อมูลที่เปิด
เผยตรงไปตรงมา

มุง่ มัน่ ด้วยเป้าหมายทีช่ ดั เจน มีความคิดริเริม่
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นสู่ความ
สำ�เร็จในอาชีพ

ทำ�งานเชิงรุกอย่างมีเป้าหมาย มีการประสาน
งานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นสู่จุดหมายที่
วางไว้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เป็นกำ�ลังใจ
และเป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน

Be trustworthy for customers by
providing them with impressive
service beyond their expectation.
Be open and straightforward in
communicating with others and in
disclosing information.

Have a clear goal, creativity and
eagerness to seek new knowledge
that can contribute to continual
self-development and ultimate success
in the profession.

Be proactive at work and efficient in
coordinating and communicating
with others to attain desired results.
Be supportive of and friendly with
co-workers.
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ประวัติบริษัท
Corporate Milestones

2494 - 23 มีนาคม
(1951 – March 23)

พันตรีควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา
และนายชิน โสภณพณิช จดทะเบียนก่อตั้ง
บริษัทโดยใช้ชื่อว่า “บริษัท สุขสวัสดิ์ประกัน
ชีวิต จำ�กัด”

Major Kuang Aphaiwong, PhrayaSrivisarnvaja, and Mr. Chin Sophonpanich registered the Company named
“Suksawasdi Life Assurance Company
Limited”

10 เมษายน
(April 10)

เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงสยามประกัน
ชีวิต จำ�กัด”

The Company was renamed “Krungsiam Assurance Company Limited.”

คุณชิน โสภณพนิช ผู้ซึ่งมองการณ์ ไกล
เห็ น ว่ า ถึ ง เวลาดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต
อย่ า งจริ ง จั ง จึ ง ได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท ที่
ปรึ ก ษาสากลธุ ร กิ จ (IFCCA) โดย คุ ณ
วัย วรรธนะกุล เป็นผู้วางโครงสร้างร่วมกับ
Mr. K.V.Claridge F.I.A. ผู้เชี่ยวชาญทาง
คณิตศาสตร์ประกันชีวิตของบริษัท Swiss
Reinsurance ดำ�เนินการวางโครงสร้างและ
จัดระบบองค์กรใหม่

Mr. Chin Sophonpanich had the foresight to see that the time was right for
the Company to earnestly conduct life
insurance business, and so commissioned the international consulting
firm, IFCCA, working with Mr. Vai
Vathanakul and Mr. K.V. Claridge, F.I.A.,
an actuarial science specialist from
Swiss Reinsurance Company Ltd.,
to implement a new organizational
structure and new systems.

2522
(1979)

บริ ษั ท กรุ ง สยามประกั น ชี วิ ต จำ � กั ด ได้
เปลี่ ย นชื่ อ มาเป็ น บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น
ชีวิต จำ�กัด

Krungsiam Assurance Company Limited was renamed to Bangkok Life
Assurance Co., Ltd.

2543
(2000)

ได้ รั บ ใบรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO
9002:1994 จาก International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand
(ICL) ในการดำ�เนินการกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตประเภทสามัญ

The Company was awarded ISO
9002:1994 certification from International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL), for its work with
ordinary life insurance.

2546
(2003)

ได้ ย กระดั บ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพเป็ น
มาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก International Certification Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ในการดำ�เนินการ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ประเภทสามัญและการ
บริการลูกค้า ถือเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่ง
แรกที่ได้รับ ISO 9001 ด้านนี้

The Company was awarded ISO
9001:2000 certification from International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL), for its work with
ordinary life insurance policies and
services rendered to customers. The
Company was the first life insurance
company in Thailand to receive ISO
9001 standards.

2519
(1976)
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2550
(2007)

บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต จำ � กั ด ได้
จดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชน
จำ�กัด เพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการ ตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำ�งานแล้วให้บริการที่
ดีแก่ประชาชน

Bangkok Life Assurance Limited was
registered as a public company (Pcl.)
in order to build transparency in management and accountability and to
increase work efficiency so as to better
serve the public.

2554
(2011)

เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008
จาก International Certifications Ltd.,
Auckland, New Zealand (ICL) ด้านการ
ดำ�เนินงานกรมธรรม์สามัญ สายประกันชีวติ
และฝ่ายประกันกลุ่ม

Became the first life insurance company to receive ISO 9001:2008 certification
from International Certifications Ltd.,
Auckland, New Zealand (ICL) for
ordinary life insurance policy, life
insurance, and group insurance
operations.

2555
(2012)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น รวมบั ว
หลวง จำ�กัด และบริษัท กรุงเทพประกันภัย
จำ�กัด (มหาชน) ร่วมผนึกกำ�ลังพันธมิตร 3B
ประกาศนโยบายความพร้อมในการวางแผน
การเงินอย่างรอบด้านให้กับประชาชนทุก
กลุ่ม โดยทีมที่ปรึกษาการเงิน ที่พร้อมให้
ข้อมูล คำ�แนะนำ�ในการสร้างหลักประกัน
ควบคู่ไปกับการสร้างฐานะ

Bangkok Life Assurance Pcl., BBL
Asset Management Company Limited, and Bangkok Insurance Public
Co., Ltd., formed the “3B” Alliance,
announcing the integrated financial
planning services to all groups of
people, and forming a team of financial
advisors prepared to offer advice on
how to build financial security with life
protection and wealth creation.

2556 - 2560
(2013 - 2017)

บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ มี
การบริการงานเติบโตและดีเด่น ต่อเนื่องมา
โดยตลอด จนในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัล
“บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ มี ก ารบริ ห ารดี เ ด่ น
อันดับ 1 ประจำ�ปี 2558” จากสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

The Company was recognized by the
Office of Insurance Commission (OIC)
with multiple Awards won since 2004
and notable achievement as “Life
Insurance Company with the Most
Outstanding Management” in 2016.

บริษัทได้รับรางวัล Thailand’s Corporate Brand Rising Star 2013 ประจำ�
ปี 2556 และรางวัล “Thailand’s Top
Corporate Brands” 3 ปีซ้อน ได้แก่ปี
2558-2560 โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กร
สูงสุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิตและประกัน
ภัย จากหลักสูตรคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชีจฬ
ุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Company won “Thailand’s Corporate Brand Rising Star Award” in 2013
and for three consecutive years form
2015 to 2017 was named “Thailand’s
Top Corporate Brands” as the listed
insurance company with the highest
rate of growth in corporate brand value, an award given by Chulalongkorn
University’s Faculty of Commerce and
Accountancy and the Stock Exchange
of Thailand.
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ประวัติบริษัท
Corporate Milestones

2556 - 2560
(2013 - 2017)

บริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก International Certification Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ด้านการดำ�เนินงาน
กรมธรรม์สามัญเพิม่ ขึน้ ในทุกปี โดยปัจจุบนั
ทุ ก สำ � นั ก งานสาขาผ่ า นการรั บ รองระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2008

The Company was certified ISO 9001:
2008 compliant by International Certification Ltd., Auckland, New Zealand
(ICL) as its ordinary life insurance
policy operations for all branches
since 2015.

2557
(2014)

บริษทั ได้รบั รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครัง้
ที่ 4 ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 2013) เกียรติยศแห่งการ
ดำ�เนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ จากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

The Company received the 2013
NACC Integrity 4th Annual Award
from the National Anti-Corruption
Commission in recognition of its
good governance, transparency and
ethical business conduct.

บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งและแก้ ไ ข
ปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Call Center)
จากสำ � นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้
บริโภค (สคบ.) 3 ปีซ้อน ตามที่ สคบ. ได้มี
การจัดประกวดใน ปี 2557-2558 และ 2560

In the three consecutive years 2014,
2015, and 2017 the Company received an “Outstanding” Call Center
rating from the Consumer Protection
Board (CPB) for its excellent service
in handling complaints and resolving
problems for customers.

30 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(October 30, 2014)

บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 1,708,000,000
บาท

The Company’s registered capital
reached a total of 1,708,000,000 baht.

2558
(2015)

บริษัทได้รับรางวัล ESG 100 Company
จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรทีม่ ผี ล
ดำ�เนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล (ESG) สำ�หรับรางวัล ESG
100 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติเป็นที่ยอมรับ
ในทั่วโลก

The Company received an “ESG 100
Company Award” from the Thaipat
Institute for outstanding results in
working for the environment, society,
and good governance.

บริษัทได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 25582560 สาขาการประกัน เป็นหนึ่งในองค์กร
ธุรกิจไทยที่ประสบความสำ�เร็จระดับสูงของ
ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วม

For 3 years in a row from 2015
through 2017, the Company received
a “Thailand Top Company Award”
as one of the most successful
businesses in the nation in the in-

รายงานประจำ�ปี 2560 | Annual Report 2017

27

กับ นิตยสาร Business+

surance industry category, a rating
sponsored by the University of the
Thai Chamber of Commerce (UTCC)
together with “Business +” Magazine.
The Company received ISO/IEC
27001:2013 certification from Bureau
Veritas Services Future Applications
(Thailand) for maintaining its information security management systems
(ISMS).

2558
(2015)

บริษัทได้รับมอบประกาศการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือ
การรั บ รองมาตรฐานการจั ด การความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information
security management systems
(ISMS)) จากบริ ษั ท บู โ ร เวอริ ทั ส เซอ
ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่ง ISO/IEC
27001:2013 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่ง
เน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้
กับระบบสารสนเทศขององค์กร

2559
(2016)

บริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองระบบมาตรฐาน
ISO 22301:2012 หรือการรับรองระบบ
มาตรฐานการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management Systems (BCMS)) จาก Bureau
Veritas Certification (Thailand) Ltd.
ซึ่ง ISO 22301:2012 ถือเป็นมาตรฐาน
สากลที่ช่วยในการบริหารจัดการในสภาวะ
วิ ก ฤต เพื่ อ ป้ อ งกั น ความไม่ แ น่ น อน และ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำ�ให้บริษัท
มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ

The Company received ISO 22301: 2012
certification in Business Continuity
Management Systems (BCMS) from
Bureau Veritas Certification (Thailand)
Ltd. ISO 22301: 2012 is an international
standard for crisis management to
protect against uncertainty and potential risks that may arise, enabling the
Company to function effectively with
no interruption.

2560
(2017)

ได้รับ การประเมิน คุณภาพจัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting: AGM) ประจำ�ปี 2558 ด้วยคะแนน
100 คะแนนเต็ม ในระดับ “ดีเลิศ+สมควร
เป็นตัวอย่าง” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

The Company was recognized for
quality management of its 2015 Annual General Meeting (AGM) with a full
100-point “Excellent and Exemplary”
rating for the second year in a row by
the Thai Investors Association, Thai
Listed Companies Association, and the
Securities and Exchange Commission.

บริ ษั ท ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ การกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Rating, CG Rating)
ในระดับ “ดีมาก” หรือ “4 ดาว” เป็นปีที่
5 ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

For the fourth consecutive year, the
Company received a Corporate Governance Rating (CG) of “Four Stars”
by the Thai Institute of Directors (IOD).

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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โครงสร้างบริษัท
Organization Structure

YEARS
OF STABILITY
AND ALWAYS
STAND BY YOU
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Advisors to Board of Directors

คณะกรรมการ

Board of Directors

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร

Nomination and Remuneration
Committee

Executive Board of Directors

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

Good Corporate Governance Committee

กรรมการผู้จัดการใหญ่
President

คณะกรรมการลงทุน

Investment Committee

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

Performance Assessment and
Evaluation Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ่ายตรวจสอบ

Internal Audit Department

สำ�นักกำ�กับการปฎิบัติงาน
Compliance Office

สายการตลาด

Marketing Division

สายประกันชีวิต
Life Operation
Division

สายการลงทุน

Investment Division

สายบัญชีและการ
เงิน
Accounting &
Finance Division

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Information Technology Division

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

Corporate Planning Department

ฝ่ายคณิตศาสตร์

Actuary Department

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Resource Management Department

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Risk Management Department

สำ�นักกฎหมาย
Legal Office

ฝ่ายธุรการ

Administration Department

ศูนย์บริการการแพทย์
Medical Service Center

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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คณะกรรมการ
Board of Directors

01

06

11
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นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
Mr. Sunthorn
Arunanondchai

นายยูอิชิ ฮอนด้า
Mr. Yuichi Honda

นายมาซาฮิโระ เคโนะ
Mr. Masahiro Keno

02

07

12

ดร.ศิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee

นายคาซึฮิเดะ โทดะ
Mr. Kazuhide Toda

นายโชน โสภณพนิช
Mr. Chone Sophonpanich
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03

08

13

นางคมคาย ธูสรานนท์
Mrs. Komkai Thusaranon

คุณประพันธ์ อัศวอารี
Mr. Praphant Asava-aree

นายวิพล วรเสาหฤท
Mr. Vipon Vorasowharid

04

09

14

นางสาวิตรี รมยะรูป
Mrs. Savitri Ramyarupa

รศ. ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
Assoc. Prof. Damrong
Thawesaengskulthai

05

10

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
Mr. Panus Thiravanitkul

นางประไพวรรณ ลิมทรง
Mrs. Prapaivan Limsong

นางสาวชลลดา โสภณพนิช
Ms. Chollada Sophonpanich
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.

32

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย (75 ปี)

MR. SUNTHORN ARUNANONDCHAI (75 YEARS OLD)

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Director (Independent Director)
Chairman of the Audit Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA
- ปริญญาตรี Southern Arkansas University, USA
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. 366
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
  รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551 สมาคม
  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2548 สมาคม
  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- MBA, University of Arkansas, USA
- Bachelor Degree, Southern Arkansas University, USA
- Honorary Doctor of Business Administration, KhonKaen University, Thailand
- Certificate of National Defense Diploma (Batch 366), National Defense College
of Thailand
- Diploma, Politics and Governance in Democratic Regimes Program for Executives  
  (Batch 5), King Prajadhipok’s Institute
- Certificate of Executive Program (Batch 6), Capital Market Academy
- Certificate of Directors Certificate Program (DCP), Class of 98/2008,
Thai Institute of Directors Association
- Certificate of Directors Accreditation Program (DAP), Class of 4/2005,
Thai Institute of Directors Association

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550 - ปัจจุบัน
2519 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2547 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน
2528 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.
แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท น�้ำตาลราชบุรี จ�ำกัด

Professional Experience
Listed Companies in SET
2007 - Present
1976 - Present
2004 - Present

Chairman of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance Pcl.
Director and Independent Director, Bangkok Life Assurance Pcl.
Director, Charoen Pokphand Foods Pcl.

Other Organizations
2004
1998
1988
1988

-

Present
Present
Present
Present

Vice Chairman, Charoen Pokphand Group Company Limited
Chairman, Ek-Chai Distribution System Company Limited
President, CP Land Pcl.
Chairman, Rajburi Sugar Company Limited

การถือหุ้นในบริษัท

Shareholdings in the Company

579,200 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จ�ำนวนหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 30 สิงหาคม 2559

579,200 Shares (as at 29th August 2017),
Equivalent to 0.034 percent of all shares with voting rights.
No change on number of shares from the date of 30th August 2016

ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

No indirect shareholding

รายงานประจำ�ปี 2560 | Annual Report 2017

33

ดร.ศิริ การเจริญดี (69 ปี)

DR. SIRI GANJARERNDEE (69 YEARS OLD)

รักษาการประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Acting Chairman of the Board of Directors
Chairman of the Executive Board of Directors
Chairman of the Investment Committee
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- 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
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550
- หลักสูตร Advanced Management Program, รุ่นที่ 113/2538 Harvard
Business School
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 สมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Ph.D., Monetary Economics and Econometrics & Operations Research,
  Monash University, Australia  
- M.Ec., Economic Statistics and Monetary Economics, University of
  Sydney, Australia
- B.Ec. (Hons.), Economic Statistics, University of Sydney, Australia
- Certificate of Executive Program, Capital Market Academy, Class of 5/2007
- Certificate of Advanced Management Program, Class 113/1995,
  Harvard Business School
- Certificate of Audit Committee Program (ACP), Class of 6/2005,
Thai Institute of Directors Association
- Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 60/2005,
Thai Institute of Directors Association
- Certificate of Directors Accreditation Program (DAP), Class of 4/2003,
Thai Institute of Directors Association

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Professional Experience
Listed Companies in SET

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

May 2017 - Present
Dec 2016 - Present

รักษาการประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด   (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - ธ.ค. 2559 กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - ธ.ค. 2559 กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ไรมอน แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
2543 - เม.ย. 2560 รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2559 - ปัจจุบัน
2554 - 2557
2553 - ปัจจุบัน
2552 - 2557
2552 - 2557
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน บริษัท ทริส เรทติ้ง จ�ำกัด
คณะกรรมการก� ำ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับการปรับปรุงระบบการ  
เงินและงบประมาณ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิ น ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการด�ำเนิน
งานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

Acting Chairman, Bangkok Life Assurance Pcl.
Chairman of the Executive Committee, Chairman of
the Investment Committee, Bangkok Life Assurance Pcl.
2013 - Dec 2016 Member of the Investment Committee, Bangkok Life   
Assurance Pcl.
2010 - Present Chairman of the Nomination and Remuneration Committee,
Bangkok Life Assurance Pcl.
2003 - Dec 2016 Executive Director, Bangkok Life Assurance Pcl.
1999 - Present Independent Director, Bangkok Life Assurance Pcl.
2015 - Present Member of the Risk Management Committee, Raimon
Land Pcl.
2014 - Present Chairman of the  Audit Committee, Raimon Land Pcl.
2014 - Present Member of the Audit Committee, Samitivaj Pcl.
2004 - Present Member of the Audit Committee, Member of Nomination
and Remuneration Committee and Corporate Governance
Committee, Indorama Ventures Pcl.
2000 - Present Chairman of the Audit Committee, Member of Nomination
and Remuneration Committee, The Post Publishing Pcl.
2000 - Apr 2017 Vice Chairman, Chairman of the Audit Committee, Member
of Corporate Governance, Nomination and Remuneration
Committee, Thai Vegetable Oil Pcl.

Other Organizations
2016 - Present
2011 - 2014
2010 - Present
2009 - 2014
2009 - 2014
2003 - Present
2003 - Present

Chairman, Chairman of the Compensation and Nomination
Committee, TRIS Rating Company Limited
Chairman of the Risk Management Committee, Bank of
Thailand
Member of the Public Sector Development Sub-Commission
in Public Finance and Budgeting System Improvement, Office
of the Public Sector Development Commission
Expert Director, Bank of Thailand
Member, Financial Institutions Policy Committee (FIPC),
Bank of Thailand
Member of the subcommittee for agreement drafting and
evaluating state enterprises, State Enterprise Policy Office,
Ministry of Finance
Director, Member of the  Audit Committee, Remuneration  
Committee and Chairman of the Nomination Committee,
TRIS Corporation Limited

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.

34

นางคมคาย ธูสรานนท์ (66 ปี)

MRS. KOMKAI THUSARANON (66 YEARS OLD)

กรรมการ
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Director
Chairman of the Good Corporate Governance Committee
Member of the Risk Management Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546 สมาคม
  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 34 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 17/2546 สถาบันป้องกัน
  ราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
- ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1/2554 สถาบันวิทยาการ
  ประกันภัยระดับสูง

- Master of Development Economics, National Institute of Development
Administration
- Bachelor of Business Administration, Chulalongkorn University
- Certificate of Directors Certification Program (DCP) Class of 26/2003,
Thai Institute of Directors Association
- Certificate of National Defense Course, National Defense College, Class
  of 17/2003
- Top Executive Program, Class of 34, Civil Service Development Institute
- Certificate of Executive Program, Capital Market Academy, Class of 7
- OIC Advance Insurance Program, Class of 1/2011, OIC Advanced
Insurance Institute

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
ก รรมการ และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560 กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน และรักษาการกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ก รรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
ตอบแทน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - มิ.ย. 2559 กรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด   (มหาชน)
ม.ค. 2556 - เม.ย. 2557 ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด
(มหาชน)
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน

หน่วยงานอื่นๆ
2551 - 2554
2546 - 2551
2543 - 2546
2539 - 2543
2539 - 2543
2536 - 2538

ร องเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษด้ า นการประกั น ชี วิ ต กรมการประกั น ภั ย
กระทรวงพาณิชย์
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและสารสนเทศ กรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักนายทะเบียนคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ กรม
การประกันภัย
เลขานุการกรม กรมการประกันภัย

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
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Professional Experience
Listed Companies in SET
Apr 2014 - Present
Apr 2013
Jul 2016
Jul 2016
Nov 2016
Apr 2014
Jan 2013

Member of the Risk Management Committee, Bangkok
Life Assurance Pcl.
- Present Director and Chairman of the Good Corporate
Governance Committee Bangkok Life Assurance Pcl.
- Feb 2017 Executive Direct, Member of the Investment Committee,
and Acting President Bangkok Life Assurance Pcl.
- Present Independent Director, Thaire Life Assurance Pcl.
- Present Member of the Audit Committee and Member of Nominating
and Remuneration Committee,Thaire Life Assurance Pcl.
- Jun 2016 Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance Pcl.
- Apr 2014 Advisor to the President, Bangkok Life Assurance Pcl.

Other Organizations
2008 - 2011
2003 - 2008
1996 - 2000
1995 - 1996
1993 - 1995

Deputy Secretary General, Office of Insurance Commission (OIC)
Deputy Director General, Department of Insurance,
Ministry of Commerce
Director, Division of Policy and Information, Department
of Insurance, Ministry of Commerce
Director, Office of the Protection for Motor Vehicle
Accident Victims, Department of Insurance, Ministry
of Commerce
Director, Office of the Secretarial, Department of
Insurance, Ministry of Commerce

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding
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นางสาวิตรี รมยะรูป (57 ปี)

MRS. SAVITRI RAMYARUPA (57 YEARS OLD)

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน

Director
Executive Director
Member of the Investment Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia University, USA
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17/2556
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- MBA in Finance, Sasin Graduate Institute of Business Administration
- Bachelor in Economics, Barnard College, Columbia University, USA
- The Top Executive Program, Capital Market Academy, Batch 17/2013
- Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 176/2013,
Thai Institute of Directors Association

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Professional Experience
Listed Companies in SET

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน

May 2017 - Present

กรรมการลงทุน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2552
2552
2551
2548
2543
2542

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียลพาร์ค จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจ จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีการถือหุ้นทางตรง
หุ้นทางอ้อมจ�ำนวน 233,240 หุ้น (29 สิงหาคม 2560)
คิดเป็นร้อยละ 0.0137 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหุ้นทางอ้อมจากวันที่ 30 สิงหาคม 2559

M ember of the Investment Committee, Bangkok Life
Assurance Pcl.
Executive Director, Bangkok Life Assurance Pcl.
Director, Bangkok Life Assurance Pcl.

2003 - Present
1999 - Present

Other Organizations
2009
2009
2007
2005
2000
1999

-

D irector, City Realty Company Limited
Director, Asia Industrial Park Company Limited
Managing Director, Riverside Garden Marina Company Limited
Director, Chatrian Holding Company Limited
Managing Director, Sukhumvit City Company Limited
Director, Asia Sermkij Company Limited

Present
Present
Present
Present
Present
Present

Shareholdings in the Company
No direct shareholding
Indirect shareholding: 223,240 shares (as at 29th August 2017)
Equivalent to 0.0137 percent of all shares with voting rights.
No change on number of indirect shares from the date of 30th August 2016

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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นายพนัส ธีรวณิชย์กุล (65 ปี)

MR. PANUS THIRAVANITKUL (65 YEARS OLD)

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Director (Independent Director)
Member of the Nomination and Remuneration Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance
  Training Centre, Switzerland
- หลักสูตร Marine Consequential Loss Insurance, Germany
- หลักสูตร Insurance School of Japan
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553 สมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- MBA, Chulalongkorn University.
- Bachelor of Science (Economics), Thammasat University
- Advanced Course in General (Non-life) Insurance, Swiss Insurance Training
  Centre, Switzerland
- Marine Consequential loss Insurance, Germany
- Insurance School of Japan
- Director Certification Program (DCP), Class 129/2010, Thai Institute of Directors
Association

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Professional Experience
Listed Companies in SET

15 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
26 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน)        
25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2558
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - 2558
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2552
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - 2550
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)
2543 - 2544
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษัท
กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2536 - 2543
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษัท
กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

15 Dec 2017 - Present Independent Director, Bangkok Life Assurance Pcl.
26 Apr 2016 - Present Director and Member of the Nomination and Remuneration
Committee, Bangkok Life Assurance Pcl.
1 Jan 2016 - Present Director and Chief Executive Officer, Bangkok Insurance Pcl.
2011 - 2015
Director and President, Bangkok Insurance Pcl.
22 Apr 2011 - Present Director, Bangkok Insurance Pcl.
25 Feb 2011 - Present Director of the Corporate Governance Committee, Bangkok

Insurance Pcl.
2010 - 2015
President, Bangkok Insurance Pcl.
2007 - 2009
Executive Vice President, Bangkok Insurance Pcl.
2001 - 2007
Senior Vice President, Operations Department, Bangkok
Insurance Pcl.
2000 - 2001
General Manager, Marine Insurance Department, Bangkok
Insurance Pcl.
1993 - 2000
Assistant General Manager, Marine Insurance Department,
Bangkok Insurance Pcl.

หน่วยงานอื่นๆ
2542 - 2543
2537 - 2539

รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การถือหุ้นในบริษัท
931,000 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
คิดเป็นร้อยละ 0.0545 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหุ้นทางตรง จากวันที่ 30 สิงหาคม 2559
หุ้นทางอ้อมจ�ำนวน 3,000 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหุ้นทางอ้อม จากวันที่ 30 สิงหาคม 2559
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Other Organizations
1999 - 2000 
1994 - 1996 

Vice Chairman, Marine and Transport Insurance Sub –
Committee, the Thai General Insurance Association
Vice Chairman, Marine and Transport Insurance Sub –
Committee, the Thai General Insurance Association

Shareholdings in the Company
931,000 shares (as at 29th August 2017)
Equivalent to 0.0545 percent of all shares with voting rights.
No change in number of shares from the date of 30th August 2016
Indirect shareholding: 3,000 shares (as at 29th August 2016)
Equivalent to 0.0002 percent of all shares with voting rights. No change in
number of indirect shares from the date of 30th August 2016
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นายยูอิชิ ฮอนด้า (47 ปี)

MR. YUICHI HONDA (47 YEARS OLD)

กรรมการ
กรรมการบริหาร

Director
Executive Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

- B.A. in Commerce, Doshisha University, Japan

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Professional Experience
Listed Companies in SET

2559 - ปัจจุบัน

2016 - Present

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2558 - 2559
2552 - 2558
2537

การถือหุ้นในบริษัท

2015 - Present

Executive Director, Bangkok Life Asurance Pcl.
Member of Risk Management Committee
Member of the Nomination and Remuneration Committee
Member of the Good Corporate Govenance Committee
Director, Bangkok Life Assurance Pcl.

Other Organizations
Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional
HQ) Pte. Ltd.  
Deputy General Manager, International Business, Nissay
Asset Management Corporation
เริ่มงานกับ Nippon Life Insurance Company, Kishiwada
Branch

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

2015 - 2016
2009 - 2015
1994

Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional
HQ) Pte. Ltd.  
D eputy General Manager, International Business, Nissay
Asset Management Corporation
Joined Nippon Life Insurance Company, Kishiwada Branch

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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นายคาซึฮิเดะ โทดะ (55 ปี)

MR. KAZUHIDE TODA (55 YEARS OLD)

กรรมการ

Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น

- Bachelor of Economics, Sophia University, Japan

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Professional Experience
Listed Companies in SET

2557 - ปัจจุบัน
2554 - 2555

2014 - Present
2011 - 2012

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - 2558
2555 - 2557
2552 - 2555
2550 - 2552
2549 - 2550
2529

Director, Bangkok Life Assurance Pcl.
Director, Bangkok Life Assurance Pcl.

Other Organizations
Director, Reliance Nippon Life Asset Management
Limited (India)
Executive Officer for Asia Pacific, Nippon Life Insurance
Company
Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional
HQ) Pte. Ltd.
Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd.
(Singapore)
Director, Reliance Nippon Life Insurance Company
Limited (India)
General Manager for Asia Pacific, Nippon Life Insurance
Company
General Manager, 1st Corporate Finance Department,
Nippon Life Insurance Company
General Manager, International Planning & Operations
Department, Nippon Life Insurance Company
General Manager, Credit & Alternative Investment
Department, Nippon Life Insurance Company
General Manager, Corporate Planning & Administrative
Department, Nissay Asset Management Corporation
เริ่มงานกับ Nippon Life Insurance Company

2016 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2014 - Present
2014 - Present
2014 - 2015
2012 - 2014
2009 - 2012
2007 - 2009
2006 - 2007
1986

Director, Reliance Nippon Life Asset Management Limited
(India)
Executive Officer for Asia Pacific, Nippon Life Insurance
Company
Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional
HQ) Pte. Ltd.
Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd.
(Singapore)
Director, Reliance Nippon Life Insurance Company
Limited (India)
General Manager for Asia Pacific, Nippon Life Insurance
Company
General Manager, 1st Corporate Finance Department,
Nippon Life Insurance Company
General Manager, International Planning & Operations
Department, Nippon Life Insurance Company
General Manager, Credit & Alternative Investment
Department, Nippon Life Insurance Company
General Manager, Corporate Planning & Administrative
Department, Nissay Asset Management Corporation
Joined Nippon Life Insurance Company

การถือหุ้นในบริษัท

Shareholdings in the Company

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

No direct and indirect shareholding

รายงานประจำ�ปี 2560 | Annual Report 2017

39

นายประพันธ์ อัศวอารี (61 ปี)

MR. PRAPHANT ASAVA-AREE (61 YEARS OLD)

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

Director (Independent Director)
Chairman of the Risk Management Committee
Member of the Audit Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2551 สมาคม
  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Certification Program (ACP) รุ่นที่ 21/2550 สมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Bachelor’s Degree Liberal Arts (Political Science), Faculty of Political Science,
  Ramkamhaeng University
- Certificate of Directors Certification Program (DCP) Class of 101/2008,
Thai Institute of Directors Association
- Certificate of Audit Certification Program (ACP) Class of 21/2007, Thai Institute
of Directors Association

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - 2559
2550 - 2556

กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก

หน่วยงานอื่นๆ
กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ไทย) จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนท์ ฟาซิลิตี้ส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อินเตอร์คาราบาว (UK) จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท RFC Propco Limited
กรรมการ BC Andaman Ltd.
กรรมการ BC Golf Resort Management Co., Ltd.
กรรมการ Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.
กรรมการ Blue Canyon Property Corp., Ltd.
กรรมการ Blue Canyon Development Co., Ltd.
กรรมการ Canyon Capital Ltd.
กรรมการ Legacy Resources (Thailand) Ltd.
กรรมการ Murex Co., Ltd.
กรรมการ Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.
กรรมการบริหารสมาคม กรรมการสมาคม กรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2550 - พ.ค. 2556 กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์ แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
ม.ค. 2561
ม.ค. 2561
ม.ค. 2561
2559 2558 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2552 -

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
ต.ค.2560
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
เม.ย. 2556

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

Professional Experience
Listed Companies in SET
Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance Pcl.
Chairman of the Risk Management Committee, Bangkok
Life Assurance Pcl.
2014 - Present Independent Director, Bangkok Life Assurance Pcl.
Member of the Investment Committee, Bangkok Life
2014 - 2016
Assurance Pcl.
2007 - Apr 2014 Director, Eastern Water Resources Development and
Management Plc.
2016 - Present
2014 - Present

Other Organizations
Director of Executive Committee, The Mall Group
Director, Ranhill Water Technologies (Thai) Ltd.
Director, AnuRAK Water Treatment Facilities Co.,Ltd.
Director, Intercarabao Limited (UK)
Director, RFC Propco Limited
Director, BC Andaman Ltd.
Director, BC Golf Resort Management Co., Ltd.
Director, Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.
Director, Blue Canyon Property Corp., Ltd.
Director, Blue Canyon Development Co., Ltd.
Director, Canyon Capital Ltd.
Director, Legacy Resources (Thailand) Ltd.
Director, Murex Co., Ltd.
Director, Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.
Director, Member of The Executive and Investment
Committee and Member of the Competitiveness
Committee, Thai Listed Companies Association
2007 - May 2014 Director, Universal Utilities Company Limited
Jan 2018 Jan 2018 Jan 2018 2016 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2009 -

Present
Present
Present
Oct 2017
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Apr 2014

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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รองศาสตราจารย์ ดำ�รงค์ ทวีแสงสกุลไทย (66 ปี)

ASSOC. PROF. DAMRONG THAWESAENGSKULTHAI

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

Director (Independent Director)
Member of the Audit Committee
Member of the Good Corporate Governance Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโท Industrial Eng. & Management, A.I.T
- ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma of Lead Assessor of ISO-9000, QMI

- Master of Engineering in Industrial Engineering, Asian Institute of Technology
  (A.I.T) 1975
- Bachelor of Engineering in Industrial Engineering, Faculty of Engineering,  
  Chulalongkorn University
- Diploma of Lead Assessor of ISO-9000, QMI

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

กรรมการพั ฒ นาและตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษา (สมศ.)
Executive Committee of Council of Engineers (Thailand)
Chair Professor of Innovation Management of Chulalongkorn
University
AUN-QA Expert for ASEAN University Network (AUN)

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

รายงานประจำ�ปี 2560 | Annual Report 2017

(66 YEARS OLD)

Professional Experience
Listed Companies in SET
2014 - Present
2014 - Present
2014 - Present

Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance Pcl.
Member of the Good Corporate Governance  Committee,
Bangkok Life Assurance Pcl.
Independent Director, Bangkok Life Assurance Pcl.

Other Organizations
2015 - Present
2015 - Present
2013 - Present
2012 - Present

Executive Committee of Council of Engineers (Thailand)
Director Committee of HE Quality Assessment, ONESQA
Chair Professor of Innovation Management of Chulalongkorn
University
AUN-QA Expert for ASEAN University Network (AUN)

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding
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นางประไพวรรณ ลิมทรง (50 ปี)

MRS. PRAPAIVAN LIMSONG (50 YEARS OLD)

กรรมการ

Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration
- Bachelor of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
- Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 80/2006, Thai
Institute of Directors Association

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Professional Experience
Listed Companies in SET

2548 - ปัจจุบัน

2005 - Present

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2550 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน

Director, Bangkok Life Assurance Pcl.

Other Organizations
กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็น แอล เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด

2007 - Present
2004 - Present
1991 - Present

Director, Green Spot Company Limited
Director, NL Asset Company Limited
Director, NL Residence Company Limited

การถือหุ้นในบริษัท

Shareholdings in the Company

31,376,000 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
คิดเป็นร้อยละ 1.8375 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จ�ำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,376,000 หุ้น จากวันที่ 30 สิงหาคม 2559

31,376,000 shares (as at 29th August 2017)
Equivalent to 1.8375 percent of all shares with voting rights.
An increase of 1,376,000 shares from the date of 30th August 2016

ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

No indirect shareholding

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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นายมาซาฮิโระ เคโนะ (47 ปี)

MR. MASAHIRO KENO (47 YEARS OLD)

กรรมการ

Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาตรี กฎหมาย Sophia University

- B.A. in Law, Sophia University, Japan

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Professional Experience
Listed Companies in SET
2016 - Present Director, Bangkok Life Assurance Pcl.
Other Organizations

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2559 - ปัจจุบัน
2557 - 2559
2552 - 2557
2538

Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional
HQ) Pte. Ltd.
Deputy General Manager, International Planning &
Operations Department, Nippon Life Insurance Company
Deputy General Manager, Marketing Planning Department,
Nippon Life Insurance Company
เริม่ งานกับ Nippon Life Insurance Company, Atsugi Branch

2016 - Present
2014 - 2016
2009 - 2014
1995

Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional
HQ) Pte. Ltd.
Deputy General Manager, International Planning &
Operation Department, Nippon Life Insurance Company
Deputy General Manager, Marketing Planning Department,
Nippon Life Insurance Company
Joined Nippon Life Insurance Company, Atsugi Branch

การถือหุ้นในบริษัท

Shareholdings in the Company

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

No direct and indirect shareholding
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โชน โสภณพนิช (43 ปี)

MR. CHONE SOPHONPANICH (43 YEARS OLD)

กรรมการ
กรรมการบริหาร

Director
Executive Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Johns Hopkins University
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Upper Second Class Honours, University College London
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2554
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Master of Economics and International Relations, Johns Hopkins University, USA.
- Bachelor of Economics (Upper Second Class Honours), University College   
  London, England
- Directors Certification Program (DCP), Class 142/2011, Thai Institute of Directors

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Professional Experience
Listed Companies in SET

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
2556 - ก.ค. 2559
2554 - ก.ค. 2559
2554 - ก.ค. 2559
ส.ค. 2553 - ธ.ค. 2553
ก.ย. 2551 - ส.ค. 2553
2541 - 2543

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
Senior Dealer, Foreign Exchange Department
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2560
2560
2560
2556
2555
2555
2555
2554
2551
2545
2545
2543
2540
2539

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2559
2559
2559
2558
2559
2559
ปัจจุบัน
2559
2551
2541
ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เย็นใจ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เวลา ชะอ�ำ เรสซิเดนเซส จ�ำกัด
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด     
กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
กรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
กรรมการ และกรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
กรรมการ บริษัท ไอเดียส์ 1606 จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท วัฒนเชิดชู จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ตรี เค จ�ำกัด
กรรมการ International Business บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan Stanley, New York
กรรมการ บริษัท เพลเชอร์ ออฟ ลิฟวิ่ง จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท
42,000 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

Director and Executive Director Bangkok Life Assurance Pcl.
Member of the Investment Committee Bangkok Life  
Assurance Pcl.
2011 - Jul 2016 Director and Executive Director Bangkok Life Assurance Pcl.
2011 - Jul 2016 President, Bangkok Life Assurance Pcl.
Aug 2010 - Dec 2010 Executive Vice President, Bangkok Life Assurance Pcl.
Sep 2008 - Aug 2010 Senior Vice President, Financial Institutions Marketing
Department, Bangkok Life Assurance Pcl.
Senior Dealer, Foreign Exchange Department, Bangkok
1998 - 2000
Bank Pcl.
Dec 2017 - Present
2013 - Jul 2016

Other Organizations
2017
2017
2017
2013
2012
2012
2012
2011

-

Present
Present
Present
2016
2016
2016
Mar 2015
2016

2008
2002
2002
2000
1997

-

2016
Present
2016
2008
1998

1996 - Present

Director, Bangkok BTMU Limited
Director, Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.
Director, Yenjai Co., Ltd.
Director, Veyla Cha-am Residences Co., Ltd.
Director, BBL Asset Management Co., Ltd.
Director, Thai Financial Planners Association
Director, Cambodia Life Insurance Company Plc.
Director and Executive Director, The Thai Life Assurance
Association
Director, Ideas 1606 Co., Ltd.
Director, Watana Choedchu Co., Ltd.
Director, Three K Co., Ltd.
Director, International Business, Green Spot Co., Ltd.
Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan Stanley,
New York
Director, Pleasure of Living Co., Ltd.

Shareholdings in the Company
42,000 shares (as at 29th August 2017)
Equivalent to 0.0025 percent of all shares with voting rights.
No indirect shareholding

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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นายวิพล วรเสาหฤท (อายุ 52 ปี)

MR. VIPON VORASOWHARID

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่

Director
Executive Director
Member of the Investment Committee
Member of the Risk Management Committee
President

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554 สมาคมส่งเสริม  
  สถาบันบริการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 14/2554
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่น 2/2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 17/2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 9/2559

- Master of Business Administration, Bangkok University
- Bachelor of Business Administration, Assumption University
- Certificate of Directors Certification Program (DCP) Class 154/2011
Thai Institute of Directors Association
- Financial Statements for Directors (FSD) Class 14/2011
- OIC Advance Insurance Program, OIC Advanced Insurance Institute, Class 2/2012
- Top Executive Program, Capital Market Academy, Batch 17/2013
- Top Executive Program in Commerce and Trade, Commerce Academy, Class   
  9/2016

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2560
มี.ค. 2560
มี.ค. 2560
มี.ค. 2560

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
2556 - 2560
2554 - 2556

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
มี.ค. 2560
มี.ค. 2560
มี.ค. 2560
2549 2538 2533 2529 -

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
2554
2549
2538
2533

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
ประธานกรรมการ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.
กรรมการ สมาคมประกันชีวิตไทย
General Sales Director บริษทั บีพี คาสตรอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
General Sales Director บริษัท ยูนิลีเวอร์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
Brand Manager บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จ�ำกัด
Film Services Manager, Performa (Thailand) Co.,Ltd.

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
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(52 YEARS OLD)

Professional Experience
Listed Companies in SET
Mar 2017 - Present
Mar 2017 - Present
Mar 2017 - Present
Mar 2017 - Present
Mar 2017 - Present
2013 - 2017
2011 - 2013

Director, Bangkok Life Assurance Pcl.
Executive Director, Bangkok Life Assurance Pcl.
Member of the Investment Committee, Bangkok Life
Assurance Pcl.
Member of the Risk Management Committee, Bangkok
Life Assurance Pcl.
President, Bangkok Life Assurance Pcl.
First Executive Vice President, Head of SME Segment,
Siam Commercial Bank Pcl.
Managing Director, SCBLIFE Assurance Pcl.

Other Organizations
Mar 2017 Mar 2017 Mar 2017 2006 1995 1990 1986 -

Present
Present
Present
2011
2006
1995
1990

Director, BBL Asset Management Co.,Ltd.
Chairman, Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.
Director, The Thai Life Assurance Association
Country Sales Director, BP-Castrol (Thailand) Limited
General Sales Director, Unilever Thailand
Brand Manager, Mass Marketing Co.,Ltd.
Film Services Manager, Performa (Thailand) Co.,Ltd.

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding

45

นางสาวชลลดา โสภณพนิช (37 ปี)

MS. CHOLLADA SOPHONPANICH (37 YEARS OLD)

กรรมการ

Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Stanford University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Cambridge อังกฤษ
- Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and
  Research, USA

- Master of Business Administration, Stanford University, USA
- Bachelor of Economics, University of Cambridge, England
- Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and
  Research, USA

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Professional Experience
Listed Companies in SET

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

Dec 2017 - Present
2011 - Present

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)

Other Organizations

หน่วยงานอื่นๆ
2553 - 2553
2552 - 2552
2549 - 2551
2545 - 2547

Director, Bangkok Life Assurance Pcl.
Vice President, Equity Investment Department, Bangkok
Life Assurance Pcl.

ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท กรีนสปอต จํากัด
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านโครงการและแผนงาน
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี          
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ The Boston Consulting Group
เศรษฐกร ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลัง

การถือหุ้นในบริษัท
110,000 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
คิดเป็นร้อยละ 0.0064 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

2010 - 2010
2009 - 2009
2006 - 2008
2002 - 2004

Strategy Consultant, Green Spot Co. Ltd.
Advisor in Project and Planning, Office of the Deputy
Prime Minister.
Consultant, The Boston Consulting Group.
Economist, International and Macroeconomic Policy
Bureau; Assistant to the Director-General, Fiscal Policy
Office and Excise Department, Ministry of Finance

Shareholdings in the Company
110,000 shares (as at 29th August 2017)
Equivalent to 0.0064 percent of all shares with voting rights.
No indirect shareholding

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Advisors to Board Of Directors

นายชาตรี โสภณพนิช
Mr. Chatri Sophonpanich

นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
Mr. Pansak Pruksakit
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นายเดชา ตุลานันท์
Mr. Deja Tulananda

นายสุวรรณ แทนสถิตย์
Mr. Suvarn Thansathit

47

คณะบริหาร
Executive Officers

01

04

นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล
Mr. Ruangsak Panyabodegun

นางสาวสุจนิ ดา เลิศเกียรติมงคล
Ms. Suchinda Leartkiatmongkol

02

05

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
Mr. Sanor Thampipattanakul

03

นางสาวจารุวรรณ ลิม้ คุณธรรมโม
Ms. Jaruwan Limkhunthammo

นางอรนุช สำ�ราญฤทธิ์
Mrs. Oranuch Samranrit

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล

อายุ 54 ปี

MR. RUANGSAK PANYABODEGUN (54 YEARS OLD)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

Senior Executive Vice President, Marketing Division
Member of the Risk Management Committee
Member of the Good Corporate Governance Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ (วิจัยด�ำเนินงาน) สถาบันบัณฑิต
  พัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุณวุฒิ Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management
  Association, USA
- คุณวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP), Financial Planning Standards Board, USA
- ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (IP), ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
  หลักทรัพย์                          
- หลักสูตร Marketing Strategies, Life Insurance and Marketing Research
  Association, USA
- หลักสูตร Actuarial Course 1991, Singapore Actuarial Society and Singapore
Insurance Institute

- Master of Science (Operations Research), National Institute of Development
Administration
- Bachelor of Science, in Mathematics, Kasetsart University
- Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association,
USA
- Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standards Board, USA
- Certified Investment Planner License (IP), Office of Securities and Exchange
Commission
- Certificate of Marketing Strategies, Life Insurance and Marketing Research
  Association, USA
- Certificate of Actuarial Course 1991, Singapore Actuarial Society and Singapore
Insurance Institute

ประสบการณ์ทำ�งาน

Professional Experience

2559 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - 2558
2552 - ปัจจุบัน
2550 - 2555
2546 - 2550

ประธานกรรมการ บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายการตลาด บริษทั กรุงเทพประกัน
ชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)

2016 - Present
2013 - Present
2013 - 2015
2009 - Present
2007 - 2012
2003 - 2007

Chairman, BLA Insurance Broker Company Limited
Senior Executive Vice President, Marketing Division,
Bangkok Life Assurance Pcl.
Director, BLA Insurance Broker Company Limited
Member of the Risk Management Committee, Bangkok
Life Assurance Pcl.
Executive Vice President, Marketing Division, Bangkok
Life Assurance Pcl.
Senior Vice President, Marketing Division, Bangkok Life
Assurance Pcl.

การถือหุ้นในบริษัท

Shareholdings in the Company

ไม่มีการถือหุ้นทางตรง
ลดลง 210,000 หุ้น จากวันที่ 30 สิงหาคม 2559

No direct shareholding
A decrease of 210,000 shares from the date of 30th August 2016

ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

No Indirect Shareholding
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นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล อายุ 54 ปี

MR. SANOR THAMPIPATTANAKUL (54 YEARS OLD)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

Senior Executive Vice President, Investment Division
Company Secretary
Member of the Investment Committee
Member of the Risk Management Committee
Member of the Good Corporate Governance Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and
  Research, USA
- Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board, USA
- Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association,
USA
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557 สมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่19/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2549 สมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 2/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย

- Master of Economics, Western Michigan University, USA
- Bachelor of Business Administration, Kasetsart University
- Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and
  Research, USA
- Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board, USA
- Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association,  USA
- Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 198/2014,
Thai Institute of Directors Association
- Certificate of Audit Committee Program (ACP), Class of 19/2006,
Thai Institute of Directors Association
- Certificate of Directors Accreditation Program (DCP), Class of 64/2006,
Thai Institute of Directors Association
- Certificate of Effective Minutes Taking Program (EMT), Class of 4/2005,
Thai Institute of Directors Association
- Certificate Company Secretary Program (CSP), Class of 2/2002,
Thai Institute of Directors Association

ประสบการณ์ทำ�งาน
2556 - ปัจจุบัน
2550 - 2555
2546 - 2549

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายการลงทุน บริษทั กรุงเทพประกัน
ชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท
100,000 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
คิดเป็นร้อยละ 0.0059 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ลดลง 320,000 หุ้น จากวันที่ 30 สิงหาคม 2559
หุ้นทางอ้อมจ�ำนวน 14,000 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหุ้นทางอ้อมจากวันที่ 30 สิงหาคม 2559

Professional Experience
2013 - Present
2007 - 2012
2003 - 2006

Senior Executive Vice President, Investment Division,
Bangkok Life Assurance Pcl.
Executive Vice President, Investment Division, Bangkok
Life Assurance Pcl.
Senior Vice President, Investment Division, Bangkok Life
Assurance Pcl.

Shareholdings in the Company
100,000 shares (as at 29th August 2017),
Equivalent to 0.0059 percent of all shares with voting rights.
A Decrease of 320,000 shares from the date of 30th August 2016
Indirect shareholding: 14,000 shares (as at 29th August 2017),
Equivalent to 0.0008 percent of all shares with voting rights
No change in number of indirect shares from the date of 30th August 2016

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม อายุ 38 ปี

MS. JARUWAN LIMKHUNTHAMMO (38 YEARS OLD)

ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน

Senior Vice President, Accounting and Finance Division

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA
- คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน AFPTTM
- ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 4/2557 สถาบันวิทยาการประกันภัย
  ระดับสูง

- Master of Business Administration, Thammasat University
- Bachelor of Accounting (First Class Honors), Thammasat University
- Bachelor of Economics, Ramkhamhaeng University
- Certified Public Accountant
- Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA
- Associate Financial Planning (Thailand), AFPTTM
- OIC Advance Insurance Program, Class of 4/2014, OIC Advanced Insurance
Institute

ประสบการณ์ทำ�งาน

Professional Experience

2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2545 - 2555

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน บริษทั กรุงเทพประกัน
ชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

2012 - Present
2012 - Present
2002 - 2012

Senior Vice President, Accounting and Finance Division,
Bangkok Life Assurance Pcl.
Director, BLA Insurance Broker Company Limited
Audit Manager, EY Office Limited

การถือหุ้นในบริษัท

Shareholdings in the Company

ไม่มีการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

No direct and indirect shareholding
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นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล อายุ 58 ปี

MS. SUCHINDA LEARTKIATMONGKOL (58 YEARS OLD)

ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Senior Vice President, Information Technology Division

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Computer Information System
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

- Master of Science in Computer Information System (MS CIS), Assumption
  University
- Bachelor of Accountancy (B.Acc-Accounting), Ramkhamhaeng University

ประสบการณ์ทำ�งาน

Professional Experience

2556 - ปัจจุบัน
2555 - 2556
2552 - 2554
2549 - 2551

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไทยคาร์ดิฟประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการใหญ่ - Special Project
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
IT Director บริษัท ซิกน่าประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

2013 - Present
2012 - 2013
2009 - 2011
2006 - 2008

Senior Vice President - IT, Bangkok Life Assurance Pcl.
Senior Vice President - IT, Thai Cardif Life Assurance
Pcl.
Senior Vice President - Special Project, Thai Reinsurance
Pcl.
IT Director, CIGNA Insurance Pcl.

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding
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นางอรนุช สำ�ราญฤทธิ์ อายุ 52 ปี

MRS. ORANUCH SAMRANRIT (52 YEARS OLD)

ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายประกันชีวิต

Senior Vice President, Life Operation Division

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

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

- Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University
- Bachelor of Business Administration (B.B.A.), Public Relation, Ramkhamhaeng
  University
- Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association,
USA
- Certificate of Course Underwriting Life and Health Insurance, LOMA
- Associate, Customer Service, LOMA
- Associate Financial Planning (Thailand), AFPTTM

ประสบการณ์ทำ�งาน
2559 - ปัจจุบัน
2556 - 2558
2555 - 2556
2549 - 2554

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการ สายประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารส่วนกรมธรรม์ Bancassurance
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

Professional Experience
Listed Companies in SET
2013 - Present
2013 - 2015
2012 - 2013
2006 - 2011

Senior Vice President, Life Operation Division,
Bangkok Life Assurance Pcl.
Vice President, Life Operation Division, Bangkok Life
Assurance Pcl.
Vice President, Policy Owner Service Department,
Bangkok Life Assurance Pcl.
Assistant Vice President, Bancassurance Policy Section,
Bangkok Life Assurance Pcl.

Shareholdings in the Company
No direct and indirect shareholding
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
Shareholder and Management Structure

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560
The top 10 major shareholders of Bangkok Life Assurance Pcl. as at 29th August, 2017 are as follows:
ล�ำดับที่
Order
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

รายชื่อ
Name
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY*
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จ�ำกัด
Wattanasophonpanich Co., Ltd.
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Bank Pcl.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Pcl.
นายชาตรี โสภณพนิช
Mr. Chatri Sophonpanich
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Bualuang Long-Term Equity Fund
บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จ�ำกัด
Jatubhut Holding Co., Ltd.
บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
MSI Holding (Thailand) Co., Ltd.
นายเชิดชู โสภณพนิช
Mr. Choedchu Sophonpanich
เด็กชายก้องภพ ลิมทรง
Mstr. Kongphop Limsong

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
Proportion of shares held (%)
24.221
13.031
7.614
4.603
3.746
3.734
3.689
3.350
2.653
2.398

*บริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ จ�ำกัด ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ผ่าน STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
* Nippon Life Insurance Company holds shares of Bangkok Life Assurance Pcl. through STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.

โครงสร้างการจัดการ

Management Structure

1. คณะกรรมการบริษัท

1. Board of Directors

ณ สิ้นปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12
ท่าน ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน โดยกรรมการที่มี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมีจ�ำนวน 11 ท่าน ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 75
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ตามรายชื่อดังนี้

At the end of the year 2017, the Company’s Board of
Directors consisted of 14 directors, including 2 executive
officers and 12 non-administrative officers, 5 of whom are
independent directors and 11 of whom reside in the Kingdom
of Thailand, more than 75%, as required by law. Their names
are as follows:
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ล�ำดับที่
Order

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่อกรรมการบริษัท
Name of Company Director

ดร. ศิริ การเจริญดี

ต�ำแหน่ง
Position

รักษาการประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
Dr. Siri Ganjarerndee
Acting Chairman of the Board of
Directors and Independent Director
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
Mr. Sunthorn Arunanondchai
Independent Director
รศ. ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการอิสระ
Assoc.Prof. Damrong
Independent Director
Thawesaengskulthai
นายประพันธ์ อัศวอารี
กรรมการอิสระ
Mr. Phraphant Asava-aree
Independent Director
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการอิสระ
Mr. Panus Thiravanitkul
Independent Director
นางสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ
Mrs. Savitri Ramyarupa
Director
นางประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
Mrs. Prapaivan Limsong
Director
นายคาซิฮิเดะ โทดะ
กรรมการ
Mr. Kazuhide Toda
Director
นายยูอิชิ ฮอนด้า
กรรมการ
Mr.Yuichi Honda
Director
นายมาซาฮิโระ เคโนะ
กรรมการ
Mr. Masahiro Keno
Director
นางคมคาย ธูสรานนท์
กรรมการ
Mrs. Komkai Thusaranon
Director
นายโชน โสภณพนิช
กรรมการ
Mr. Chone Sophonpanich
Director
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
กรรมการ
Ms. Chollada Sophonpanich
Director
นายวิพล วรเสาหฤท
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Vipon Vorasowharid
President
นางรัชนี นพเมือง* (ลาออก)
กรรมการอิสระ
Mrs. Ruchanee Nopmuang*
Independent Director
(Resigned)
นางสาวพจณี คงคาลัย* (ลาออก)
กรรมการ
Ms. Pochanee Kongkalai*
Director
(Resigned)

การถือครองหุ้น
Share Ownership
ของตนเอง
คู่สมรส/บุตรที่
เพิ่ม/ลด
(หุ้น)
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (30 ส.ค. 59 - 29 ส.ค. 60)
(หุ้น)
Personally Spouse/Minor
Add/Delete
Owned
Children
(30 Aug. 2016 - 29 Aug.
(shares)
(shares)
2017)

ช่วงวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
Term of Office

26 เม.ย. 2559 - เม.ย. 2562

-

-

-

579,200

-

-

-

-

-

-

-

3,000

-

233,240

-

-

เพิ่มขึ้น 1,376,000
Added 1,376,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26 Apr. 2016 - Apr. 2019
28 เม.ย. 2560 - เม.ย. 2563
28 Apr. 2017 - Apr. 2020
28 เม.ย. 2560 - เม.ย. 2563
28 Apr. 2017 - Apr. 2020

28 เม.ย. 2560 - เม.ย. 2563
28 Apr. 2017 - Apr. 2020
26 เม.ย. 2559 - เม.ย. 2562
931,000
26 Apr. 2016 - Apr. 2019
29 เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561
29 Apr. 2015 - Apr. 2018
28 เม.ย. 2560 -เม.ย. 2563 31,376,000
28 Apr. 2017 -Apr. 2020
29 เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561
29 Apr. 2015 - Apr. 2018
29 เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561
29 Apr. 2015 - Apr. 2018
26 เม.ย. 2559 - เม.ย. 2562
26 Apr. 2016 - Apr. 2019
26 เม.ย. 2559 - เม.ย. 2562
26 Apr. 2016 - Apr. 2019
15 ธ.ค. 2560 - เม.ย. 2562
42,000
15 Dec. 2017 - Apr. 2019
15 ธ.ค. 2560 - เม.ย. 2561
110,000
15 Dec. 2017 - Apr. 2018
1 มี.ค. 2560 - เม.ย. 2561
1 Mar. 2017 - Apr. 2018
29 เม.ย. 2560 - 12 ต.ค. 2560
29 Apr. 2017 - 12 Oct. 2017
26 เม.ย. 2560 - 12 ต.ค. 2560
26 Apr. 2017 - 12 Oct. 2017

-

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน ท�ำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท
*นางรัชนี นพเมือง และนางสาวพจณี คงคาลัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
Mr. Sanor Thampipattanakul, Senior Executive Vice President of Investment Division, serves as Secretary to the Board of Directors.
*Mrs. Ruchanee Nopmuang and Ms. Pochanee Kongkalai resigned from the Board of Directors on October 12, 2017

กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

Directors with Signing Authority

กรรมการซึ่ ง มี อ� ำ นาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท จ� ำ นวน 5 ท่ า น
ประกอบด้วย นายวิพล วรเสาหฤท นางสาวิตรี รมยะรูป นายยูอชิ ิ
ฮอนด้า นายโชน โสภณพนิช และนางสาวชลลดา โสภณพนิช สองคน
ลงลายมือชื่อร่วมกัน

There are 5 Directors with the authority to sign legally binding
agreements on behalf of the Company and their names
are Mr. Vipon Vorasowharid, Mrs. Savitri Ramyarupa,
Mr. Yuichi Honda, Mr. Chone Sophonpanich, and Ms. Chollada
Sophonpanich. In this connection, any two of the aforementioned
Directors may act as cosignatories.
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
Shareholder and Management Structure

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

Roles and Responsibilities of the Board of Directors

1. บริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่
ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
2. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของ
บริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ได้รับมอบหมาย
3. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ ช่ ว ยก� ำ กั บ และ
กลั่ น กรองงานด้ า นต่ า งๆ และการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง

1. Oversee the Company’s business to ensure compliance
with the law, the Company’s objectives and regulations,
and any lawful resolutions adopted by the General Meeting
of Shareholders. Directors must act in good faith and in
honesty, and always in the Company’s best interests.
2. Set the Company’s goals, guidelines, policies, business
plans, and budget. Oversee the Company’s management
to ensure adherence to the established policies.
3. Determine appropriate management structure, establish
administrative committees to help supervise and monitor
various aspects of operations, and appoint executives in
senior levels.

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

Board of Directors’ Meetings

คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารก�ำหนดตารางประชุมไว้ลว่ งหน้าตลอดทัง้
ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาการเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความเหมาะสม ซึง่ เลขานุการคณะ
กรรมการจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่
กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม ทั้งนี้กรรมการ
แต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อ
เลขานุการคณะกรรมการเพื่อด�ำเนินการ

The Company’s Board of Directors meetings are scheduled
in advance for the entire year so that Directors may be able
to set aside time to attend all meetings, and extraordinary
meetings be called as deemed appropriate. For each of these,
the Secretary to the Board of Directors will send invitations
together with meeting agendas to each Director at least
seven days prior to the meeting, so that the Directors may
have enough time to peruse the materials and be prepared
for the meetings. Accordingly, each Director may propose
matters to be added to the meeting agendas by informing the
Secretary to the Board of Directors.

การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
ใน 1 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุม รวม 8 ครั้ง เพื่อ
ก�ำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และอนุมตั ิ
งบการเงิน เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ มีการบริหารงานทีม่ คี วามโปร่งใส เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลทีด่ ี รวมถึงมีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมอยูภ่ าย
ใต้กรอบกฎหมาย และนโยบายที่ได้รบั จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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Duties Performed by the Company’s Board of Directors
over the Past Year
In the past year, the Board of Directors met a total of 8 times
to set strategy and directions according to the policy, business
plan and budget, and to approve financial statements to
ensure that the Company’s management was efficient, achieved
goals, and was transparent in alignment with good corporate
governance principles and appropriate risk management under
the law and the policies set at the General Meeting of
Shareholders, with honesty and careful consideration of the
Company’s best interest while maintaining responsibility
towards all groups of shareholders and stakeholders.
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้
ก� ำ หนดให้ มี ก ารจั ด ท� ำ แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตนเองของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูป
แบบของการประเมินรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผูป้ ระเมิน
ตนเองและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดในภาพรวม โดยประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุดเป็นผูป้ ระเมิน โดยได้นำ� ผลการประเมินมาวิเคราะห์เพือ่ น�ำข้อ
เสนอแนะมาปรับปรุงการด�ำเนินงานในปีต่อไป
การพัฒนากรรมการบริษัท
บริษัทสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านได้ศึกษา และเข้ารับการอบรม
เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่ ในฐานะ
กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้าทีข่ องกรรมการ ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) จ�ำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน โดย
มีรายละเอียดแต่ละท่านสรุปดังนี้
ล�ำดับที่
Order
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evaluation of the Performance of the Board of Directors
In adherence to good corporate governance, once a year, the
Company Board of Directors performs an assessment on the
committee itself and on all subcommittees in the form of
self-assessments of each individual Director and also of the
assessment of the performance of the Board of Directors and
that of each committee as a whole. The Chairman of the
Nomination and Remuneration Committee and the Chairman
of each committee act as assessors and the results of the
assessments were then analyzed in order for the suggestions
to be implemented for further improvement in the coming
year.
Director’s Training
The Company encourages each of its Directors to regularly
study and attend training courses to enhance their knowledge
in various fields relating to his/her duties in the positions of
Director and/or Committee Member. At present, out of the
total 14, there are 9 Directors who have taken training in
courses on to the roles and duties of Directors, organized by
the Thai Institute of Directors (IOD), with enrollment details
as follows:

หลักสูตร
Course
DCP
DAP
ACP
DCPU
ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ
รุ่น 60/2548
รุ่น 4/2546
รุ่น 6/2548
Dr. Siri Ganjarerndee
Independent Director Class 60/2005 Class 4/2003 Class 6/2005
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
รุ่น 98/2551
รุ่น 4/2548
Mr. Sunthorn Arunanondchai Independent Director Class 98/2008 Class 4/2005
นายประพันธ์ อัศวอารี
กรรมการอิสระ
รุ่น 101/2551
รุ่น 21/2550
Mr. Phraphant Asava-aree Independent Director Class 101/2008
Class 21/2007
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการอิสระ
รุ่น 129/2553
Mr. Panus Thiravanitkul
Independent Director Class 129/2010
นางสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ
รุ่น 176/2556
Mrs. Savitri Ramyarupa
Director
Class 176/2013
นางประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
รุ่น 80/2549
Mrs. Prapaivan Limsong
Director
Class 80/2006
นางคมคาย ธูสรานนท์
กรรมการ
รุ่น 26/2556
รุ่น 3/2558
Mrs. Komkai Thusaranon
Director
Class 26/2013
Class 3/2015
นายโชน โสภณพนิช
กรรมการ
รุ่น 142/2554
Mr. Chone Sophonpanich
Director
Class 142/2011
นายวิพล วรเสาหฤท
กรรมการ
รุ่น 154/2554
Mr. Vipon Vorasowharid
Director
Class 154/2011
รายชื่อ
Name

*DCP : Director Certification Program
*ACP : Audit Committee Program

ต�ำแหน่ง
Position

*DAP : Director Accreditation Program
*DCPU : Director Certification Program Update
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หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

Criteria for Nomination of Directors

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท�ำหน้าที่พิจารณา
สรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ มีประสบการณ์
จากหลากหลายธุรกิจ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ องค์กร
มีวุฒิภาวะ และความเป็นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของ
บริษัทอย่างเพียงพอ

The Nomination and Remuneration Committee is responsible
for recruiting suitable qualified candidates who have experience
in various professions, are ethical and moral, have a good
attitude toward the Company, demonstrate maturity and
professionalism, and are able to devote sufficient time to the job.

2. คณะกรรมการชุดย่อย

Committees

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถศึกษาข้อมูลที่ส�ำคัญได้อย่างรอบคอบ
คณะกรรมการจึงได้แต่งตัง้ กรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญทีเ่ หมาะสม
เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการก�ำกับ
ดูแล โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ ซึง่ อธิบายถึงภารกิจ และหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดของแต่ละคณะดังนี้
คณะกรรมการบริหาร

For effective governance and so as to ensure that it is
thoroughly informed on important matters, the Board of
Directors appoints Directors with the relevant expertise to 7
subcommittees, which are Executive Board of Directors,
Investment Committee, Audit Committee, Risk Management
Committee, Nomination and Remuneration Committee, Good
Corporate Governance Committee, and Performance
Assessment and Evaluation Committee. Each committee has
authority, duties, and responsibilities approved by the Board
of Directors as detailed below:
Executive Board of Directors

ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 5 ท่าน ซึง่ ในปี 2560 ได้มกี ารจัดประชุม
จ�ำนวน 13 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้

The Executive Board of Directors consists of 5 directors. The
committee held 13 meetings during 2017, as being listed below.

1.
2.
3.
4.
5.

1. Dr. Siri Ganjarerndee

ดร. ศิริ การเจริญดี		
นายโชน โสภณพนิช		
นางสาวิตรี รมยะรูป		
นายยูอิชิ ฮอนด้า		
นายวิพล วรเสาหฤท		

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการ
ลงทุน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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Chairman of the Executive
Committee
2. Mr. Chone Sophonpanich Vice Chairman
3. Mrs. Savitri Ramyarupa Committee Member
4. Mr. Yuichi Honda
Committee Member
5. Mr. Vipon Vorasowharid Committee Member
Mr. Sanor Thampipattanakul, Senior Executive Vice President
of Investment Division, serves as the Secretary to the
Committee.
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายค�ำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด และให้มีอ�ำนาจอนุมัติ และ/หรือเห็นชอบแก่การ
ด�ำเนินการใดๆ ตามปกติ และอันจ�ำเป็นแก่การบริหารกิจการของ
บริษัทเป็นการทั่วไป ตามกรอบอ�ำนาจหน้าที่ที่ ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้นให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่
พิจารณากลัน่ กรองข้อพิจารณาต่างๆ ทีจ่ ะได้มกี ารน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดไว้ ในข้อบังคับหรือค�ำสั่งของคณะกรรมการ
บริหาร ตลอดจนการด�ำเนินการตามค�ำสัง่ ของคณะกรรมการบริษทั
เป็นครั้งคราวไป
2. ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบ
นโยบายการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม
และรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่าง
สม�่ำเสมอ
การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา
ใน 1 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 13 ครั้ง
เพื่อพิจารณากลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน งบประมาณ รวมถึงควบคุม
และติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ การพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมที่มีความส�ำคัญ ตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังช่วยพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ
ที่มีความส�ำคัญต่อกลยุทธ์การด�ำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ
และทรั พ ยากรต่ า งๆ เพื่ อ น� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 3 ท่าน ซึง่ ในปี 2560 ได้มกี ารจัดประชุม
จ�ำนวน 5 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้

Scope of Authority and Responsibilities of the Executive
Board of Directors
1. Manage the Company’s business in accordance with
the objectives, regulations, resolutions of the AGM, and
general policies set by the Board of Directors. This
includes the power to approve and/or give consent to
any activities necessary for the general administration of
the Company under the authority vested by the Board
of Directors. Additionally, the Executive Board of Directors has an obligation to consider matters before being
presented to the Board of Directors for approval, and
accordingly, as prescribed in regulations or orders by the
Board of Directors, to carry out additional orders of the
Board of Directors on a case by case basis.
2. Oversee other business operations of the Company in
accordance with the policy on other business undertaking, and enterprise risk management policy, and regularly
report results of its operations to the Board of Directors.
Duties Performed by the Executive Board of Directors
over the Past Year
Last year, the Executive Board of Directors convened 13 times
to consider strategies, business operation plans, budget, and
to control and monitor the Company’s performance in various
aspects including considering for approvals of important
transactions as assigned by the Board of Directors, and
assisting in consideration and analysis of various matters
which have strategic importance on the Company’s operations,
and budget and asset allocation to be presented to the
Board of Directors.
Audit Committee
The Audit Committee consists of 3 directors. The committee
held 5 meetings during 2017, as heing listed below :

1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
		

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ สามารถ
ท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่
ถือของงบการเงินบริษทั
2. นายประพันธ์ อัศวอารี
กรรมการตรวจสอบ/ ผูม้ คี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์ สามารถท�ำหน้าที่ใน
การสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
งบการเงินบริษัท
3. รศ.ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการตรวจสอบ

1. Mr. Sunthorn
Arunanondchai
				
				
2. Mr. Phraphant
Asava-aree		
				
3. Assoc.Prof. Damrong
Thawesaengskulthai

Chairman of the Committee / KnowledKnowledgeable and experienced
in credible auditing of Company’s
budget
Committee Member / Knowledgeable
and experienced in credible auditing
of Company’s budget
Committee Member

โดยมีนายประธาน ขจิตวิวฒ
ั น์ ผูอ้ ำ� นายการฝ่ายตรวจสอบท�ำหน้าทีเ่ ป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Prathan Khajitwiwat, Vice President of Internal Audit
Department serves as the Secretary to the Committee.
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจ
สอบภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ ใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งในปี 2560 ได้
มีการจัดประชุม จ�ำนวน 4 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้

Scope of Authority and Responsibilities of the Audit
Committee
1. Review and ensure that the Company’s financial reporting
is accurate and provides sufficient information.
2. Review the Company’s internal control and monitoring
systems to ensure they are appropriate and effective.
Ensure independence of the Internal Audit Department,
and consider appointment, transfer, or termination of the
Head of Internal Audit Department and those of other
sections responsible for internal auditing.
3. Review the Company’s compliance with Securities and
Exchange Act, regulations of the Stock Exchange of
Thailand, and all other applicable legislation.
4. Consider, select, and nominate the Company’s external
auditors, propose appropriate remuneration for them,
and meet with the external auditors at least once a year
without the presence of the Company’s management.
5. Review all related transactions or transactions with
potential to cause conflict of interest according to
regulations of the Stock Exchange of Thailand, to ensure
that such transactions are reasonable, proper, and in the
best interests of the Company.
6. Prepare the Audit Committee’s report for disclosure in the
Company’s annual report, which must be signed by the
Chairman of the Audit Committee.
7. Perform other duties assigned by the Board of Directors.
Risk Management Committee
The Risk Management Committee consists of 7 both Directors
and executives. The committee held 4 meetings during 2017,
as being listed below :

1. นายประพันธ์ อัศวอารี
2. นางคมคาย ธูสรานนท์
3. นายยูอิชิ ฮอนด้า
4. นายวิพล วรเสาหฤท
5. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
6. นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล
7. นางสาวจารุวรรณ ลิม้ คุณธรรมโม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางศศิธร ฐิติผกายแก้ว ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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Mr. Phraphant Asava-aree Chairman of the Committee
Mrs. Komkai Thusaranon
Committee Member
Mr. Yuichi Honda
Committee Member
Mr. Vipon Vorasowharid
Committee Member
Mr. Sanor Thampipattanakul Committee Member
Mr. Ruangsak Panyabodegun Committee Member
Ms. Jaruwan Limkhunthammo Committee Member

Mrs. Sasithon Thitipakaikaew, Vice President of Risk Management
Department serves as the Secretary to the Committee.
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ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 3 ท่าน ซึง่ ในปี 2560 ได้มกี ารจัดประชุม
จ�ำนวน 3 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้

Scope of Authority and Responsibilities of the Risk
Management Committee
1. Establish a risk management policy framework and
strategy which can identify, assess, monitor, and
comprehensively control the Company’s primary
risks, following standards set by the government and
regulators.
2. Review the adequacy of current risk management policy and systems, the efficiency and effectiveness of the
systems and compliance with established policies, and
present summary reports to the Board of Directors on a
regular basis.
Duties Performed by the Risk Management Committee
over the Past Year
Last year, the Risk Management Committee convened 4 times,
performing its duties as assigned by the Board of Directors
to consider the following important matters:
1. Evaluation and monitoring of the Company’s primary
risks under the guidelines set for risk appetite. Risk
and risk impact assessment forms were used to reduce
possibilities of occurrence and negative effects on the
level of risk appetite of the Company and reports were
regularly made to the Risk Management Committee. In
relation to the primary risk of solvency, the Company
performed its own risk and solvency assessment
(ORSA) to include operational risk and risk to business
continuity based on its organizational structure, taking into
account strategic risks and external factors which could
negatively affect capital adequacy and the business plan.
2. Monitoring and reviewing of the implementation of
management plans under set policies and risk management
framework so as to ensure that the Company is managing
risks systematically and effectively by assigning the
Internal Audit Department to monitor and review risk
management of the Company so as to ensure that it
achieves the set objectives.
The Risk Management Committee submitted regular reports
on its work to the Board of Directors.
Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration Committee consists of
3 directors. The committee held 3 meetings during 2017, as
being listed betow:

1. ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายยูอิชิ ฮอนด้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. Dr. Siri Ganjarerndee
2. Mr. Yuichi Honda
3. Mr. Panus Thiravanitkul

โดยมีนายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการ
ลงทุน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

Mr. Sanor Thampipattanakul, Senior Executive Vice President
of Investment Division, serves as the Secretary to the
Committee.

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
1. ก�ำหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดย
สามารถระบุ ประเมิน ติดตามรายงาน และควบคุมความเสี่ยง
หลักของบริษัท โดยต้องครอบคลุมความเสี่ยงตามมาตรฐาน และ
การก�ำกับดูแลของภาครัฐ และหน่วยงานก�ำกับ
2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยง และระบบ
การบริหารความเสีย่ ง รวมถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของระบบปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด สรุปผล
และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
ใน 1 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 4
ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาเรื่องที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1. การประเมินและติดตามความเสี่ยงหลักของบริษัท ตามกรอบ
มาตรฐานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยจัดท�ำแบบ
ประเมินปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบ เพื่อลดโอกาส และผลกระ
ทบต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ ความเสี่ยง
หลักด้านความเพียงพอของเงินกองทุน บริษัทได้จัดท�ำแผนเพื่อ
พิจารณาเงินกองทุนรองรับการด�ำเนินธุรกิจ (ORSA : Own Risk
& Solvency Assessment) รวมถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามโครงสร้าง
ขององค์กร เพื่อพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
และปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อระดับความเพียง
พอของเงินกองทุน และแผนธุรกิจ
2. ติดตาม และทบทวนการด�ำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายใต้นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่
ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท�ำการติดตาม และสอบทานการจัดการความเสีย่ ง
ของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้อีกครั้ง
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ มี ก ารรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Chairman of the Committee
Committee Member
Committee Member

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
Shareholder and Management Structure

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิ จ ารณาสรรหาคั ด เลื อ กผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทดแทนกรรมการ
ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นกรรมการใน
ทุกกรณี โดยพิจารณาบุคคลทีเ่ หมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่ง เพือ่ เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทดแทนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และรองผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก
หรือกรณีอื่นๆ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่ง
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาก�ำหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ
ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ งู กว่าหรือเทียบ
เท่ารองผู้จัดการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ต่อองค์กร เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ
หรือเสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับ
ของบริษัท
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 4 ท่าน ซึง่ ในปี 2560 ได้มกี ารจัดประชุม
จ�ำนวน 12 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้

Scope of Authority and Responsibilities of the Nomination
and Remuneration Committee
1. Recruit and select qualified candidates to replace
Directors who resign, have completed their terms, or for
any other reason, cease to be Directors by considering who
would be appropriate for open positions and making
recommendations to the Board of Directors’ meeting
and/or to the Annual General Meeting of Shareholders as
required by the Company’s regulations.
2. Recruit and select qualified candidates to replace the
President and Vice President in cases of term expiration, resignation or other reasons. Nominate appropriate
candidates to serve in such positions and make
recommendations to the Board of Directors for approval.
3. Consider, determine, and adjust remuneration and other
benefits for the Board of Directors and those of other
executive positions that are higher or equivalent to Vice
President in order to make sure that they are commensurate
with their respective duties and responsibilities, and make
recommendations to the Board of Directors’ meeting and/
or to Annual General Meeting of Shareholders as required
by the Company’s regulations.
4. Perform other tasks as assigned by the Board of Directors.
For further information, please refer to the Nomination and
Remuneration Committee’s annual report for 2017, page 146
Investment Committee
The Investment Committee consists of 4 directors. The
committee held 12 meetings during 2017, as being listed below:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

โปรดศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2560 หน้า 146
คณะกรรมการลงทุน

ดร.ศิริ การเจริญดี
นายวิพล วรเสาหฤท
นางสาวิตรี รมยะรูป
นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

โดยมีนางสาวชลลดา โสภณพนิช ผู้อ�ำนวยการฝ่ายลงทุนตราสารทุน
ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. ก�ำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสีย่ งรวม และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน
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Dr. Siri Ganjarerndee
Mr. Vipon Vorasowharid
Mrs. Savitri Ramyarupa
Mr. Sanor Thampipattanakul

Chairman of the Committee
Committee Member
Committee Member
Committee Member

Ms. Chollada Sophonpanich, Vice President of Equity
Investment Section, serves as the Secretary to the Committee.
Scope of Authority and Responsibilities of the Investment
Committee
1. Determine investment policy, enterprise risk management
policy, and appropriate risk management procedures for
risks arising from investment.
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2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน
3. ติ ด ตามผลการลงทุน พร้อมทั้ง จัด ให้มีร ะบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม
4. ก�ำกับดูแลการลงทุนของบริษทั ระเบียบวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการลงทุน
5. ก�ำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ

ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 5 ท่าน ซึง่ ในปี 2560 ได้มกี ารจัดประชุม
จ�ำนวน 3 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้

2. Give consideration to approval of investment plans.
3. Monitor investment earnings and arrange for appropriate
internal control system.
4. Manage the investments of the Company and determine
operation guidelines regarding investment oversight.
5. Ensure good governance, business transparency, and
prevention against conflicts of interests.
6. Provide regular reports on investment to the Board of
Directors.
Duties Performed by the Investment Committee over the
Past Year
The Investment Committee convened 12 times last year to
establish policies and investment guidelines, to approve
policies and business plans, to control work operations, and
to monitor the Company’s investment earnings and other
business operations to ensure compliance with risk
management policies and management procedures of risks
arising from the investment. The Committee also considered
various domestic and foreign factors that might adversely
affect investments. It also determined and adjusted investment
strategies to be in alignment with the changing market
conditions. In addition, the Committee also gave approval
on investments and/or endorsement for policies important for
organizational strategy, business directions, investment
plans, budget, and resource allocation before making
recommendations to the Board of Directors.
In summary, the Investment Committee monitors, oversees,
and exerts control over investment operations in order to
achieve the goals set forth in the business plan in accordance
with policies approved by the Board of Directors.
Good Corporate Governance Committee
The Good Governance Committee consists of 5 members.
The committee held 3 meetings during 2017, as being listed
below:

1. นางคมคาย ธูสรานนท์
		
2. รศ.ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
3. นายยูอิชิ ฮอนด้า
4. นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล
5. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ประธานกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

1. Mrs. Komkai Thusaranon
Chairman of the Committee
2. Assoc.Prof. Damrong
Committee Member
Thawesaengskulthai
3. Mr. Yuichi Honda
Committee Member
4. Mr. Ruangsak Panyabodegun Committee Member
5. Mr. Sanor Thampipattanakul Committee Member

โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ฝั้น ผู้อ�ำนวยการส�ำนักก�ำกับการปฏิบัติ
งาน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

Ms. Supaporn Tipfun, Vice President of Compliance Office
serves as the Secretary to the Committee.

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
1. เสนอนโยบาย ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

Scope of Authority and Responsibilities of the Corporate
Governance Committee
1. Propose policy and guideline recommendations on good
corporate governance to the Board of Directors.

การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนในปีที่ผ่านมา
ใน 1 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวม 12 ครั้ง ได้มี
การก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการลงทุน อนุมัตินโยบาย และแผน
งาน ก�ำกับการด�ำเนินงาน และติดตามผลการลงทุน และก�ำกับการ
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง และกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลงทุนของ
บริษัท โดยพิจารณาปัจจัยส�ำคัญต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการลงทุน รวมทั้งก�ำหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
ลงทุนเพือ่ ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับภาวะตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
นอกจากนีค้ ณะกรรมการลงทุนได้มกี ารพิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุน และ/
หรือให้ความเห็นชอบ ในแนวนโยบายที่มีความส�ำคัญต่อกลยุทธ์ของ
องค์กรทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ และการ
จัดสรรทรัพยากรก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนได้มีการติดตาม ก�ำกับ และควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงาน และเป็นไปตามกรอบ
นโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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2. จั ด ให้ มี แ นวทางด� ำ เนิ น การ เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ตามดู แ ลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของสถาบันก�ำกับหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รายงานความคืบหน้า
และผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการ
ประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ
3. ทบทวนแนวทางหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั อย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ
ข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็น
ที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา
โปรดศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมในรายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ประจ�ำปี 2560 หน้า 106
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 3 ท่าน ซึง่ ในปี 2560 ได้มกี ารจัดประชุม
จ�ำนวน 1 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้

2. Establish guidelines for monitoring the Company’s
performance in accordance with the principles of good
governance as required by regulatory bodies and related
organizations. It also regularly reports to the Board of
Directors on the progress and performance after each
Committee meeting.
3. Perform regular reviews of the Company’s principles of
good corporate governance to ensure compliance with
international standards and the recommendations of
relevant institutions and agencies.
4. Promote and spread the culture of good corporate
governance to be thoroughly understood by employees at all
levels, and ensure effective implementation of such conducts.
Duties Performed by the Corporate Governance Committee
over the Past Year
For more information on the 2017 work of the Good Corporate
Governance Committee, please see page 106 of the Good
Corporate Governance Committee’s annual report.
Performance Assessment and Evaluation Committee
The Performance Assessment and Evaluation Committee
consists of 3 directors. The committee held 1 meeting in 2017,
as being listed below:

1. ดร. ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
2. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. นางคมคาย ธูสรานนท์ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. Dr. Siri Ganjarerndee
Chairman of the Committee
2. Mr. Sunthorn Arunanondchai Committee Member
3. Mrs. Komkai Thusaranon
Committee Member

โดยมีนายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการ
ลงทุน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

Mr. Sanor Thampipattanakul, Senior Executive Vice President
of Investment Division, serves as the Secretary to the
Committee.
Authority and Responsibilities of the Performance
Assessment and Evaluation Committee
The Performance Assessment and Evaluation Committee
establishes guidelines, procedures and methods for evaluation
of performance of the President. The committee shall
assess and evaluate the President’s performance, twice a year
according to Company’s regular employee performane
procedure.

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นผูพ้ จิ ารณาก�ำหนดแนวทาง
ขั้นตอน และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานปกติของบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2560 | Annual Report 2017

65

การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
และในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อหารือและก�ำหนดแนวทาง ขั้นตอน
วิธีการ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติ
งานมีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม และสามารถยึดเป็นแนวปฏิบัติ
ได้อย่างสม�่ำเสมอในอนาคต

Duties Performed by the Performance Assessment and
Evaluation Committee
The Performance Assessment and Evaluation Committee was
established by the resolution of the Board of Directors’
meeting no. 6/2017 held on October 12, 2017. During the past
year, the Committee held one meeting to discuss and set
guidelines, procedures, methodology, and other related
matters in order to set a fair standard, and consistent
procedure.

คณะผู้บริหาร
Management
คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ�ำนวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
The Company’s management comprises the following 6 executives:
ล�ำดับที่
Order

รายชื่อผู้บริหาร
Name

ระดับ
Position Level

1.

นายวิพล วรเสาหฤท
Mr. Vipon Vorasowharid

กรรมการผู้จัดการใหญ่
President

2.

นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล
Mr. Ruangsak Panyabodegun

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด
Senior Executive Vice President, Marketing Division

3.

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
Mr. Sanor Thampipattanakul

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน
Senior Executive Vice President, Investment Division

4.

นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล
Ms. Suchinda Leartkiatmongkol

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Vice President, Information Technology Division

5.

นางอรนุช ส�ำราญฤทธิ์
Mrs. Oranuch Samranrit

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายประกันชีวิต
Senior Vice President, Life Operation Division

6.

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม
Ms. Jaruwan Limkhunthammo

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน
Senior Vice President, Accounting and Finance Division

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1. มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมหรือนโยบาย ค�ำสั่งใดๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
2. มีอ�ำนาจอนุมัติ และ/หรือเห็นชอบแก่การด�ำเนินการใดๆ ในการ
บริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจ�ำเป็นแก่การบริหาร
กิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

Scope of Authority and Responsibilities of the President
1. The President has the authority to manage the Company’s
affairs, in accordance with all objectives, regulations,
meeting resolutions, policies, and orders approved by the
Board of Directors.
2. Within the designated scope of authority, the President
has the power to approve and/or endorse any necessary
action for general administration and management of the
Company.
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3. การอนุมัติเพื่อด�ำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ให้ดำ� เนินการเพือ่ เข้าท�ำรายการ จะต้องไม่มลี กั ษณะ
เป็นการด�ำเนินการเพื่อเข้าท�ำรายการ ที่ท�ำให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถ
ด�ำเนินการอนุมัติ เพื่อเข้าท�ำรายการที่ตนเองหรือบุคคลอาจมี
ความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติด�ำเนินการเพื่อเข้าท�ำรายการใน
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา และอนุมัติ (ตามข้อบังคับ
ของบริษัท และตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย)

3. Any approval for execution of tasks or vesting of
authority by the President on persons to take action in
or to enter into transactions must not be done in such a
way that will render the President, or persons authorized
by the President to approve an operation, liable for
conflict of interest with the Company. In such cases,
approval for transactions must be obtained from the
Board of Directors and/or an Annual General Meeting
of Shareholders (In accordance with the Company’s
regulation and that of the Securities and Exchange
Commission (SEC) and/or the Stock Exchange of Thailand).

การสรรหาผู้บริหาร

The Company has assigned nominating authority to recruit
executives at each level as follows:
1. The Nomination and Remuneration Committee is assigned
to recruit executives for the positions of the President and
Vice President and make recommendations to the Board
of Directors for consideration.
2. The President recruits Executives for positions of Senior
Executive Vice President and Executive Vice President
and makes recommendations to the Board of Directors
for consideration.
3. Secondary-level positions (Senior Vice President and
Vice President) are recruited by the President and will
be presented to the Executive Board of Directors for
consideration.

บริษทั ได้มอบหมายผูด้ ำ� เนินการในการสรรหาผูบ้ ริหารแต่ละระดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหา
ผู้บริหารในต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองผู้จัดการใหญ่
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สรรหาผูบ้ ริหารในต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่
และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
3. ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับรองลงมา (ผู้อ�ำนวยการและผู้อ�ำนวย
การอาวุ โ ส) กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ส รรหาและน� ำ เสนอให้
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา
โดยผูด้ ำ� เนินการจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรทัง้ จากภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนมีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมมาด�ำรง
ต�ำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่และด�ำเนินกิจการงานของบริษัทให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
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Selection of Executive Officers

In this connection, personnel with recruiting authority may
recruit from inside and outside the Company for candidates
who are knowledgeable, competent, experienced, moral and
ethical, and have a level of professionalism appropriate for
the positions they seek to fill, in order to perform their duties
and help the Company achieve its goals and objectives.
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รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรุปดังนี้
Board of Directors Meeting Report is as follows:

รายชื่อ
Name

ดร. ศิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
Mr. Sunthorn Arunanondchai
รศ. ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
Assoc.Prof. Damrong
Thawesaengskulthai
นายประพันธ์ อัศวอารี
Mr. Praphant Asava-aree
นางรัชนี นพเมือง*
Mrs. Ruchanee Nopmuang*
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
Mr. Panus Thiravanitkul
นางสาวพจณี คงคาลัย*
Ms. Pochanee Kongkalai*
นางสาวิตรี รมยะรูป
Mrs. Savitri Ramyarupa
นางประไพวรรณ ลิมทรง
Mrs. Prapaivan Limsong
นายคาซิฮิเดะ โทดะ
Mr. Kazuhide Toda
นายมาซาฮิโระ เคโนะ
Mr. Masahiro Keno
นายยูอิชิ ฮอนด้า
Mr. Yuichi Honda
นางคมคาย ธูสรานนท์
Mrs. Komkai Thusaranon
นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
Mr. Sanor Thampipattanakul
นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล
Mr. Ruangsak Panyabodegun
นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม
Ms. Jaruwan Limkhunthammo
นายวิพล วรเสาหฤท**
Mr. Vipon Vorasowharid**
นายโชน โสภณพนิช***
Mr. Chone Sophonpanich***
นางสาวชลลดา โสภณพนิช***
Ms. Chollada Sophonpanich***

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (ครั้ง)
Meeting Attendance 2017 (Number of Meetings)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการก�ำกับ คณะประเมินผล
บริษัท
บริหาร
ลงทุน
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง สรรหาและพิจารณา ดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติงาน
(8 ครั้ง)
(13 ครั้ง)
(12 ครั้ง)
(5 ครั้ง)
(4 ครั้ง)
ค่าตอบแทน
(3 ครั้ง)
(1 ครั้ง)
Board of
Executive Investment
Audit
Risk
(3 ครั้ง)
Good Corporate Performance
Directors
Board
Committee Committee Management Nomination and Governance Assessment
(8 Mtgs.)
(13 Mtgs.) (12 Mtgs.)
(5 Mtgs.)
Committee
Remuneration
Committee and Evaluation
Committee
(3 Mtgs.)
Committee
(3 Mtgs.)
(1 Mtg.)

8/8

13/13

12/12

-

-

3/3

-

1/1

7/8

-

-

5/5

-

-

-

1/1

8/8

-

-

5/5

-

-

3/3

-

5/8

-

-

4/5

3/4

-

-

-

5/8

-

-

-

-

2/3

-

-

8/8

-

-

-

-

3/3

-

-

6/8

-

-

-

-

-

-

-

8/8

13/13

8/12

-

-

-

-

-

8/8

-

-

-

-

-

-

-

7/8

-

-

-

-

-

-

-

8/8

-

-

-

-

-

-

-

8/8

13/13

-

-

4/4

3/3

3/3

-

7/8

-

-

-

4/4

-

3/3

1/1

-

-

11/12

-

4/4

-

3/3

-

-

-

-

-

3/4

-

3/3

-

-

-

-

-

4/4

-

-

-

7/8

11/13

10/12

-

4/4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : *นางรัชนี นพเมือง และนางสาวพจณี คงคาลัย ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
**นายวิพล วรเสาหฤท ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทน นายโชน โสภณพนิช ที่ลาออก โดยแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
***นายโชน โสภณพนิช ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทน นางสาวพจณี คงคาลัย ที่ลาออก โดยแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
***นางสาวชลลดา โสภณพนิช ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทน นางรัชนี นพเมือง ที่ลาออก โดยแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
Remarks : *Mrs. Ruchanee Nopmuang and Ms. Pochanee Kongkalai resigned from their positions as Directors on October 12, 2017.
**Mr. Vipon Vorasowharid was chosen as a Director to replace Mr. Chone Sophonpanich, who resigned, and was appointed on March 1, 2017.
***Mr. Chone Sophonpanich was chosen as a Director to replace Ms. Pochanee Kongkalai, who resigned, and was appointed on December 15, 2017.
***Ms. Chollada Sophonpanich was chosen as a Director to replace Mrs. Ruchanee Nopmuang who resigned, and was appointed on December 15, 2017.
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
Shareholder and Management Structure

1. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบี้ยประชุมและค่าบ�ำเหน็จ โดย
ค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถเทียบ
เคียงได้กับบริษัทชั้นน�ำและกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่า
ตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท และได้
มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระหว่างปี 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
14,625,000 บาท ทั้งนี้กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใด
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มกี รมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ
(Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
1.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

1. Remuneration of Directors and Executive
Officers
1.1 Remuneration of Directors
Remuneration of Directors consists of meeting attendance
allowance and compensation commensurate with duties and
responsibilities on a par with those of leading companies in
the same business category. The AGM on April 27th, 2017
approved remuneration of Directors in the amount not
exceeding 16.7 million baht. Remuneration of Directors during
the year 2017 totaled 14,625,000 baht. Directors did not receive
any compensation other than as what was indicated above.
However, to support efficient performance, liability insurance
is provided for Directors (Directors and Officers Liability
Insurance), with the Company responsible for the costs.
1.2 Executive Compensation

ค่าตอบแทนของผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสประจ�ำปี
พิ จ ารณาจากการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานเที ย บเคี ย งกั บ บริ ษั ท
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เดี ย วกั น แนวทางการเติ บ โตของผลก� ำ ไร ตลอดจน
มูลค่าธุรกิจ ซึ่งเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผู้บริหารให้สามารถปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก� ำ หนด ซึ่ ง ในระหว่ า งปี 2560 ได้ มี
การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 6 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
53,180,338 บาท

Remuneration of Executives consists of salaries and annual
bonuses depending on the business performance and is
comparable to that of companies in the same business
category with similar profitability growth and business
value. Remuneration has been satisfactory in retaining
Executive Officers and motivating them to achieve performance
targets. In 2017, remuneration in the total amount of
53,180,338 baht was paid to 6 Executive Officers.

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

2. Dividend Payment Policy

บริษทั ก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มียอดขาดทุน
สะสม ทั้งนี้คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้
แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ เมือ่ ปรากฏว่าบริษทั มีกำ� ไรสมควรทีจ่ ะท�ำได้ และรายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

It is the Company’s policy to pay dividend to shareholders in
a proportion that is no less than 25% of net profit after
corporate income tax, on the condition that there has been
no accumulated deficit. The Board of Directors may consider
paying interim dividends to shareholders when it appears
that the Company has sufficient profit to do so, and it will
report on such interim dividend payments to the following
General Meeting of Shareholders.

หมายเหตุ : ภายใต้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2551 การจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รายงานประจ�ำปี 2560 | Annual Report 2017

Remarks : Under the Life Insurance Act B.E. 2535 (Amended by Life
Insurance Act (no.2) B.E. 2551), the Company is to obtain
an approval from the Office of Insurance Commission (OIC) prior to its
dividend payment.
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ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560

Remuneration of Directors, 2017
ล�ำดับที่
Order

รายชื่อ
Name

ค่าบ�ำเหน็จ
คณะกรรมการ
บริษัท
Board of
Directors
Compensation

1 ดร. ศิริ การเจริญดี
675,000
Dr. Siri Ganjarerndee
2 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
450,000
Mr. Sunthorn Arunanondchai
3 รศ. ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
450,000
Assoc. Prof. Damrong
Thawesaengskulthai
4 นายประพันธ์ อัศวอารี
450,000
Mr. Phraphant Asava-aree
5 นางรัชนี นพเมือง
450,000
Mrs. Ruchanee Nopmuang
6 นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
450,000
Mr. Panus Thiravanit-kul
7 นางสาวพจณี คงคาลัย
450,000
Ms. Pochanee Kongkalai
8 นางสาวิตรี รมยะรูป
450,000
Mrs. Savitri Ramyarupa
9 นางประไพวรรณ ลิมทรง
450,000
Mrs. Prapaivan Limsong
10 นายคาซิฮิเดะ โทดะ
450,000
Mr. Kazuhide Toda
11 นายมาซาฮิโระ เคโนะ
450,000
Mr. Masahiro Keno
12 นางคมคาย ธูสรานนท์
450,000
Mrs. Komkai Thusaranon
รวมทั้งสิ้น
5,625,000
Grand Totals

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท
Board of
Directors
Meeting
Attendance
Allowance

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
Executive
Committee
Meeting
Attendance
Allowance

640,000 1,040,000

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ลงทุน
Investment
Committee
Meeting
Attendance
Allowance

ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และพิจารณา
ก�ำกับดูแล
Audit
Risk
ค่าตอบแทน
กิจการที่ดี
Committee Management
Meeting
Good Corporate
Meeting
Committee
Attendance
Governance
Attendance
Meeting
Allowance,
Committee
Allowance Attendance Nomination and
Meeting
Allowance
Remuneration Attendance
Committee
Allowance

960,000

-

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
Performance
Assessment
and Evaluation
Committee
Meeting
Allowance

รวม
Total

- 240,000

-

80,000

3,635,000

320,000

-

- 400,000

-

-

-

40,000

1,210,000

320,000

-

- 200,000

-

-

120,000

-

1,090,000

320,000

-

- 160,000

240,000

-

-

-

1,170,000

240,000

-

-

-

-

80,000

-

-

770,000

320,000

-

-

-

- 120,000

-

-

890,000

240,000

-

-

-

-

-

-

-

690,000

320,000 560,000

320,000

-

-

-

-

-

1,650,000

320,000

-

-

-

-

-

-

-

770,000

320,000

-

-

-

-

-

-

-

770,000

320,000

-

-

-

-

-

-

-

770,000

280,000

-

-

-

200,000

-

240,000

40,000

1,210,000

440,000 440,000

360,000

160,000

14,625,000

3,960,000 1,600,000 1,280,000 760,000
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ผลิตภัณฑ์และการบริการ
Products and Services

ปี 2560 กรุงเทพประกันชีวิตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
ผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายที่หลากหลาย โดยได้เน้นเรื่องการเตรียม
ความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและการสร้างฐานะเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายในการใช้ชีวิตด้วยการวางแผนการเงินให้เหมาะสม
กั บ ประชาชนทุ ก กลุ ่ ม ตามสภาวะทางการเงิ น ที่ มี โดยได้ เ ปิ ด ตั ว
“กรุงเทพ 200” ซึ่งเป็นแบบประกันที่มีแนวคิด “ออมง่าย จ่ายเบี้ย
สบาย” เหมาะกับผูท้ เี่ พิง่ เริม่ ท�ำงาน หรือผูท้ มี่ รี ายได้ไม่มาก เริม่ ต้นการ
ออมเพียงเดือนละ 1,000 บาท “โครงการบีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย” ซึ่ง
เป็นแบบประกันที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อเกิด
โรคร้ายแรงใน 5 กลุม่ โรคร้ายขึน้ ได้แก่ มะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง
ระบบประสาท และกลุ่มโรคสมอง โดยให้ความคุ้มครองชีวิตและ
โรคร้ายแรงนานถึงอายุ 90 ปี “บีแอลเอ ทุพพลภาพโพรเทค” เป็น
สัญญาเพิ่มเติมที่ช่วยสร้างหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยงเมื่อเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน ให้ความคุ้มครองกรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หรือจากการสูญเสียอวัยวะ
สูงสุด 30 ล้านบาท และ “บีแอลเอ สมาร์ท เซฟวิ่ง 168” แบบประกัน
ทีเ่ หมาะกับคนรุน่ ใหม่ทมี่ รี ายได้ปานกลางขึน้ ไปหรือกลุม่ นักธุรกิจ ซึง่ จะ
ช่วยวางแผนบริหารจัดการเงินทุนเพื่อต่อยอดรายได้ ทั้งยังมีแผน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพือ่ ให้เหมาะสมกับการใช้ชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไปของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

In 2017, Bangkok Life Assurance developed new products
through a variety of distribution channels, focusing on
preparing financial security and creating wealth to achieve life
goals through the proper management of finances that suit
the financial situations of all groups of people.

ด้วยแนวคิดการวางแผนการเงินที่ช่วยประชาชนสร้างทั้งความมั่นคง
ทางการเงินและสร้างฐานะ ในปี 2560 กรุงเทพประกันชีวิต ยังได้ร่วม
กับพันธมิตรทางการเงิน บลจ.บัวหลวง และ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เปิดตัวนวัตกรรมทางการเงิน “3B LINK แผนการลงทุนคู่ความ
คุ้มครอง” ที่จะช่วยออกแบบอนาคตให้ตรงกับความต้องการและ
เป้าหมายของแต่ละบุคคลด้วยแนวคิด “Design Your Own Future”
ผ่านแอพพลิเคชั่น 3B LINK ที่พันธมิตร 3B ร่วมกันพัฒนาขึ้นใน
การสร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมที่หลาก
หลายและมีคุณ ภาพของบลจ.บัวหลวง ควบคู่ไปกับหลักประกันที่
มัน่ คงเพือ่ คุม้ ครองความเสีย่ งจากแบบประกันต่างๆ โดยมีทปี่ รึกษาการ
เงินคุณภาพจากกรุงเทพประกันชีวิตช่วยออกแบบแผนการลงทุนคู่
ความคุ้มครองให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยบริหารทรัพย์สินและเลือก
วิธีการลงทุนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ พร้อมคุ้มครองความเสี่ยงใน
ชีวิตได้อย่างครอบคลุม ทั้งการวางแผนลงทุน แผนจัดสรรเงินลงทุน
แผนการศึกษาบุตร แผนเตรียมเกษียณ หรือแผนมรดก ซึ่งจะสามารถ
ตอบโจทย์การวางแผนเป้าหมายชีวิตได้ตามที่ต้องการ

By focusing on both life protection and wealth creation,
Bangkok Life Assurance enable people to reach their goals
with integrated financial planning concept. In 2017, the
Company joined force with financial partners, BBL Asset
Management and Bangkok Insurance, Pcl., introducing the
“3B LINK” application which helps 3B financial advisors
design investment plan along with protection plan and
offering customers more solutions for life planning as they
prefer, under the concept of “Design Your Own Future”. The
3B LINK application was developed by the “3B” partners for
building financial security through investment in a variety of
BBL Asset Management’s mutual funds, coupled with various
types of life protection coverage. This provides comprehensive
and effective solutions for financial management as well as
life coverage to meet life goal; include investment plans, asset
allocation plans, education plans, retirement plans, and estate
plans.
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New products launched include “Bangkok 200” endowment
policy that offers low premium payment starts from 1,000 baht
per month, makes it a suitable choice for first jobbers or those
with low income. “BLA Aunjai Rokrai” offers life and critical
illness coverage up to 90 years of age; five types of critical
illness covered in a policy include cancer, heart disease, stroke,
nervous system diseases, and brain disorders. “BLA TPD
Protection”, a policy rider that protects against the risk of
unexpected events with a maximum 30 million baht coverage
for total permanent disability from illness, injury, or loss of
organs. “BLA Smart Saving 168” endowment policy that
suitable for people with a moderate-to-high income or business
owners who aim to create wealth and manage their finances.
Besides the aforementioned products, the Company has new
product development plans to match the continuous changes
happening in people’s lives.
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นอกจากนี้ ปัจจุบันเป็นยุคที่เรียกว่า “ยุคดิจิทัล” การตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการต่างๆ ของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไป มีการค้นหาข้อมูลและรับ
บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น กรุงเทพประกันชีวิตจึง
ได้พัฒนาช่องทางการขายแบบประกันออนไลน์ขึ้น โดยได้การรับรอง
มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:
2013 และได้รับการอนุมัติขายอย่างเต็มรูปแบบตามหลักเกณฑ์ของ
คปภ. เป็นรายแรกในกลุม่ ธุรกิจประกันชีวติ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทเี่ ปิดตัว
ผ่านระบบออนไลน์ คือ บีแอลเอ สมาร์ท เซฟวิ่ง 168 บีแอลเอ
สมาร์ทเกน และ บีแอลเอ พร้อมเกษียณ แผน A ตามล�ำดับ ซึ่งลูกค้า
สามารถซื้อกรมธรรม์ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงได้รับไฟล์เอกสาร
สัญญาในกรมธรรม์ และใบเสร็จรับเบีย้ ประกันภัย ด้วยวิธที างอิเล็กทรอนิกส์
(ePolicy, eEndorse, และ eReceipt) ผูเ้ อาประกันภัยสามารถรับบริการ
จากกรุงเทพประกันชีวติ ได้อย่างมัน่ ใจ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
เพือ่ ตอกย�ำ้ การบริหารงานให้เหมาะสมกับโลกยุคดิจทิ ลั นอกจากพัฒนา
ช่องทางการขายแบบประกันออนไลน์แล้ว บริษัทยังพัฒนาบริการ
“ระบบบริการลูกค้าออนไลน์” ครบวงจรทางออนไลน์เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกค้าสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายๆ ทุกที่
ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์และสถานะต่างๆ
ยื่นค�ำร้อง ขอหนังสือรับรองออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลการเรียกร้อง
ด้านสินไหม สมัครหรือตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และรายละเอียด
โรงพยาบาลคูส่ ญ
ั ญาต่างๆ รวมทัง้ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทุน
ในกองทุนต่างๆ ได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว ช่องทางนี้เป็นการเพิ่ม
ความสะดวกและความรวดเร็วให้แก่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัว ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลการลงทุนและน�ำไปวิเคราะห์การลงทุน
ต่างๆ ของตัวเองได้ง่ายขึ้น
กรุงเทพประกันชีวิตยังมีการขยายตลาดประกันชีวิตไปยังประเทศ
เพือ่ นบ้าน โดยร่วมมือกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย และบริษทั พีทเี อ
ซูรงั สี เซ็นทรัลเอเชีย ประเทศอินโดนีเซีย และบริษทั เอเชีย อินชัวรันส์
ฮ่องกง ในการขยายตลาดอาเซียน โดยจัดตัง้ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ
(กัมพูชา) ทั้งนี้ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประเภทคุ้มครองตลอดชีพ ซึ่งเน้น
ดูแลครอบครัวและคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี และผลิตภัณฑ์
ประเภทชั่วระยะเวลาเน้นคุ้มครองชีวิต มีเบี้ยประกัน ภัยที่ถูก ซึ่ง
การพัฒนาแบบประกันดังกล่าวจะค�ำนึงถึงความต้องการและความ
เหมาะสมกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นส�ำคัญ
ด้านงานบริการลูกค้า บริษทั มุง่ มัน่ พัฒนาบริการและช่องทางการติดต่อ
กับลูกค้าและตัวแทนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
ระบบอัตโนมัติมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และรองรับ
การเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในงานบริการ และตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ภายใต้ระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่มีมาตรฐานบริการ
เดียวกันทั้งส�ำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ

The current “digital age” has changed people’s purchasing
decision process. Online has become increasingly important
channel for the consumer’s research for information and
services. Consequently, Bangkok Life Assurance has went
forth in developing online sales channels, and has received
ISO 27001:2013 international certification for its information
security management systems, which led to be the first life
insurance company in Thailand that met all the criteria and
received approval from the Office of Insurance Commission
for the issuing and offering for sale of life insurance
products through online channels. Online products include
“BLA Smart Saving 168,” “BLA Smart Gain,” and “BLA Unit
Pension Plan A,” where customers can buy policies online
and also receive policy document and contract files and
insurance premium receipts by electronic means (ePolicy,
eEndorse, and eReceipt), providing services to the insureds
with confidence, convenience, speed and safety.
Besides developing online sales channels, the Company has
also developed “Smart Customer”, a convenient online service
system for customer to easily manage their personal
information anywhere, at any time. Services include policy
information and status, make requests, download premium
payment certificate, check claim information, apply for or check
privileges, get details of partnering hospitals, and view
investment reports. This service channel provides customers
a quick access to look up their policy information as
well as review and analyze their investment easily and
comprehensively.
Bangkok Life Assurance has also expanded its business
to neighboring countries, partnering with Bangkok Insurance,
PT Asuransi Central Asia from Indonesia, and Asia Insurance
from Hong Kong to expand the Asian market. The newly
established Bangkok Life Assurance (Cambodia) focuses on
products for families, include whole life protection with
coverage up to 90 years of age and term life policy with
low premiums, taking into account their needs and suitability
for neighboring countries.
On the customer service side, the Company continuously
develops services and communications channels with
customers and agents using new technology and automation
to enhance services in the digital age, extending capabilities
and responding to customer needs for convenience and speed
in accordance with ISO 9001:2008 standards both at
headquarters and branch offices nationwide.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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ผลิตภัณฑ์และการบริการ
Products and Services

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ประกอบด้วยศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call
Center) 02-777-8888 ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service
Center : CSC) และศูนย์รับเรื่องข้อร้องเรียน (Complaint Unit)
ณ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทรวมทั้งสาขาของบริษัท จ�ำนวน 68 สาขา
ขณะเดียวกัน ศูนย์บริการลูกค้ายังเปิดให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและ
เจรจากับลูกค้า กรณีลูกค้าต้องการยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อ
แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับข้อมูลกรมธรรม์ที่ส�ำคัญก่อนการตัดสินใจ
พร้อมอ�ำนวยความสะดวกลูกค้าแบบ One-stop Service ในด้านงาน
บริการกรมธรรม์ต่างๆ เช่น บริการการกู้เงินตามกรมธรรม์ ฯลฯ
ซึ่งลูกค้าจะได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
อีกทั้งบริษัทยังก�ำหนดให้มีการส�ำรวจวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มี
ต่อบริษัทรวมทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยน�ำข้อมูลที่ ได้รับมา
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เช่น ปรับปรุงด้านการบริการอย่างต่อ
เนื่องผ่านการพัฒนากระบวนการท�ำงานและการฝึกอบรม เพื่อท�ำให้
เกิดประสบการณ์ระดับที่ดีเลิศต่อลูกค้า การน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
พัฒนาคุณภาพ ความรวดเร็วและประสิทธิภาพของการบริการต่อ
ผูถ้ อื กรมธรรม์ และลูกค้าทีม่ คี วามสนใจในสินค้าและบริการของบริษทั
ขยายบริการของสาขาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการให้เทียบ
เท่ากับส�ำนักงานใหญ่ รวมทั้งพัฒนาการบริการมาตรฐานด้าน ISO
อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า
และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการเป็นผู้ ให้บริการที่ดี โดยบริษัท
ได้กำ� หนดขัน้ ตอนกระบวนการในการด�ำเนินการรับและแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
(Call Center) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า(CSC) และเจ้าหน้าที่
สาขาปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ก�ำหนดให้มีการวิเคราะห์
สาเหตุข้อร้องเรียนรวมทั้งการปรับปรุงระบบงาน โดยการรวบรวม
ข้อมูล ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้เอาประกันภัย น�ำเข้าสู่การ
ทบทวนระบบคุณภาพ โดยมีการประชุมในระดับผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ข้อมูลแล้วน�ำมาก�ำหนดเป็นแนวทางในการให้บริการแก่ผเู้ อาประกันภัย
จากการให้บริการที่โดดเด่นและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
ส่งผลให้ปีที่ผ่านๆ มา บริษัทได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหา
ผู้บริโภคดีเด่น จากส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ทีส่ ามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชนในด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และการแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ตอกย�้ำมาตรฐานการจัดการและ
คุณภาพการให้บริการอันเป็นเลิศอย่างแท้จริง
รายงานประจ�ำปี 2560 | Annual Report 2017

The Company has set up units of staff to resolve customer
issues through number of channels: Call Center at
02-777-8888, Customer Service Center (CSC), and the
Complaint Unit at the Company’s head office and 68 branch
offices. The Customer Service Center provides one-stop
service include policy loan, customer complaint handling,
and provide consultation service to customers who want to
cancel or surrender policies, in order to notify customers about
the important information of the policy prior to making any
changes.
The Company has also instituted surveys to measure
customer satisfaction with its products and services to
continuously improve quality of service. These arrays of
development include work process and training to give
customers a good experience, technology improvement to
enhance service quality, speed, and efficiency for
policyholders and prospects who interested in Company
products and services, expanding service capabilities of
branch offices to match those of the head office, and ISO
standard improvement in responding to customer requests
and strengthening the organization’s image as a provider of
quality service.
The Company also has clear procedures in place for receiving
and handling customers’ complaints follow the same standard
for all staff in head office, branch offices, and call center.
These practices include complaints root cause analysis and
gathering information and customer feedback for system
quality review at executive meetings, in order to improve
work performance and accommodating the resolutions as
servicing standards.
For providing great service and creating the highest
customer satisfaction over the past years, the Company
received an award from the Office of Consumer Protection
Board (CPB) and the International Organization for
Standardization (ISO), for its excellent service in handling
complaints and resolving problems for customers, reinforcing
its outstanding management standards and quality of service.

73

ในปี 2560 บริษัทได้พัฒนางานบริการลูกค้า โดยมีโครงการต่างๆ ที่
ส�ำคัญ อาทิ บริการแจ้งเตือนผ่าน SMS แก่ผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับ
การช�ำระเบี้ยประกันภัย ผลการอนุมัติสินไหมทดแทน รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผ่านระบบบริการ
ลูกค้า (Smart Customer) ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยผูเ้ อาประกันภัย
สามารถยื่นเอกสารเรียกร้องสินไหมทดแทน ได้แก่ กรณีอุบัติเหตุ
เจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เป็นต้น รวมทั้ง
การน�ำระบบรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail) มาใช้ ในการให้บริการ
ลู ก ค้ า ทางโทรศั พ ท์ (Call Center) เพื่อเพิ่ม ความสะดวกสบาย
ไม่ให้ลูกค้าถือสายรอนาน และท�ำให้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้
บริษัทมีแผนเตรียมเปิดศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call
Center) เพื่อให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ในต้นปี 2561 อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกัน ภัยที่ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และหลายจังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
2560 โดยบริษทั ได้ออกมาตรการผ่อนผันการช�ำระเบีย้ ประกันภัย และ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุกรมธรรม์ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ในภาวะวิกฤติ ตามแผนรองรับความเสี่ยงในกรณีที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น

In 2017, the Company developed its customer service work
with projects such as an SMS notification service for premium
payment and claim approval, as well as expanding claim
service capabilities through a 24-hour “Smart Customer”
service for the insureds to file claims for accidents, critical
illnesses, total permanent disability, or other reasons. Voice
mail has been instituted to avoid long waits for the customer,
and the Company also has plans to open a 24-hour call
center service in early 2018.
In July and August of 2017, the Company also provided relief
to the insured flood victims in Sakon Nakhon and many
provinces in the Northeast, North and Central regions,
extending the grace period for paying the renewal premium
of life insurance policies as well as offering waiver on
revival fee to alleviate suffering the crisis as per its disaster
risk management plan.
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สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตปี 2560
Life Insurance Business Overview in 2017

รอตัวเลขจากสมาคมประกันชีวิตไทย ที่จะแถลงข่าว เรื่อง “ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต ปี 2560 และแนวโน้มธุรกิจประกันชีวิต ปี 2561” ใน
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
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รอตัวเลขจากสมาคมประกันชีวิตไทย ที่จะแถลงข่าว เรื่อง “ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต ปี 2560 และแนวโน้มธุรกิจประกันชีวิต ปี 2561” ใน
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.

76

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตปี 2560
Life Insurance Business Overview in 2017

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในปี 2560
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ช่วย
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ทั้งในส่วน
ของความคุม้ ครองชีวติ และสุขภาพ รวมถึงการออมทรัพย์ เพือ่ สร้าง
ความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว ท�ำให้บทบาทของธุรกิจ
ประกันชีวติ มีความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ และสามารถเติบโตได้อกี มาก
เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งระดมเงินออมที่ส�ำคัญของประเทศ
แล้วยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยของภาครัฐ และช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้กับประชาชนและครอบครัวด้วยอีกทางหนึ่ง
2. การก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุในประเทศไทย ช่วยเพิม่ โอกาสในการ
ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทบ�ำนาญ และผลิตภัณฑ์ประเภท
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง ซึ่งผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีแนวโน้มจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการที่
มีมากขึ้น
3. การพัฒนาคุณภาพตัวแทนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และยกระดับ
ตัวแทนให้มีความเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ
และเชื่อมั่นในธุรกิจมากยิ่งขึ้น
4. จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ และการที่ประชาชนให้ความ
ส�ำคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบัน
ประชากรมีอายุขยั เฉลีย่ ทีย่ นื ยาวขึน้ ท�ำให้ตระหนักถึงการวางแผน
ทางการเงินเพือ่ รองรับการใช้ชวี ติ ในวัยเกษียณ เปิดโอกาสให้ธรุ กิจ
ประกันชีวติ เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการสร้างทีป่ รึกษาการเงิน เพือ่
รองรับบริการให้ค�ำปรึกษาและวางแผนการเงินรอบด้าน เพื่อให้
ลูกค้าบรรลุเป้าหมายตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาช่องทางจ�ำหน่าย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยปัจจุบันมีการพัฒนาช่องทางขาย
ประกันชีวิตออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถเข้าถึงการประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น
6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนงานขายและงานให้
บริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท�ำ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ส�ำหรับตัวแทนเพื่อเป็นเครื่องมือในการขาย
การพัฒนาระบบรองรับงานบริการลูกค้า หรือการพัฒนาเว็บไซต์
ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสาร และค้นหา
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้น
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Factors supporting business growth in 2017
1. New products continuously are being developed and
entering the market, increasing business opportunities
and giving new choices to customers in life and health
coverage as well as savings. This has allowed the
life insurance industry an even more important role to
play: not only does it greatly helps economic growth as
an important repository of wealth for the country, it also
eases government spending and provides another path
towards security for people and their families.
2. Growing of aging population in Thailand brings more
opportunities for market expansion in products for
retirement as well as health and critical illness rider
coverage; these products tend to grow steadily as
demand for them increases.
3. Developing agent quality helps enhances the Company’s
image, raises the level of professionalism in the agents
themselves, and creates customer confidence in the
business.
4. Medical advances and people’s growing attention to
their health result in longer average life span and raising
awareness of financial planning to support life in retirement.
This opens opportunities for the life insurance business to
play an important role, providing financial advisors to give
advice on integrated financial planning, helping customers
effectively meet their needs.
5. Developing distribution channels provides more and
broader ways to reach different customer groups. The
online sale channel is also being developed for the
convenience of customers as another easy point of access
for obtaining life insurance.
6. The development of technological systems makes sales
and customer service more efficient. Various applications
have been set up for agents to use as sales tools.
Customer service systems have been developed, and
websites constructed that encourage customers to use
and provide easy and convenient access to follow up on
product information to meet their needs.
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7. ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของทางภาครัฐที่ให้น�ำเบี้ยประกัน
สุขภาพที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป มาหัก
ลดหย่อนภาษีได้ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน
100,000 บาทต่อปี มาตรการดังกล่าว ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจและ
ประชาชน รวมถึงภาครัฐ เนือ่ งจากเป็นการกระตุน้ ให้ประชาชนเกิด
แรงจูงในใจการซือ้ ประกันสุขภาพมากขึน้ เพือ่ จะได้มหี ลักประกันไว้
ดูแลยามเจ็บป่วย และช่วยภาครัฐในการลดค่าใช้จา่ ยด้านค่ารักษา
พยาบาลของประชาชนให้น้อยลงอีกทางหนึ่ง
8. นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนให้ประชาชนสนใจท�ำประกันชีวิต
มากขึ้นอีกประการ คือการที่ คปภ. มีมาตรการปรับปรุงตาราง
มรณะไทยส�ำเร็จและประกาศให้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 กันยายน
2560 ส่งผลให้ประชาชนที่ซ้ือประกันสามารถประหยัดค่าเบี้ย
ประกันชีวิตได้มากขึ้น

7. A supportive tax policy from the government sector that
health insurance premiums bought from January 1, 2017
onwards are eligible for tax deduction of up to 15,000
baht, and when combined with life insurance premium,
must not exceed 100,000 baht per year. This measure is
good for the economy, the public, and the government,
since it motivates more people to obtain health insurance
to cover illness, and also reduces government public health
care expenses.
8. Another additional factors making people more interested
in obtaining life insurance is the implementation of new
Thai mortality tables that was effective since September
1, 2017 by the Office of Insurance Commission (OIC)
which will bring down life insurance premiums.
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ผลการดำ�เนินงานด้านการตลาด
Company Marketing Performance

ภาพรวมด้านการตลาด
ในปี 2560 บริษัทมีเบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 44,039.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.63 ในจ�ำนวนนี้เป็นเบี้ยรับจาก
ธุรกิจใหม่ (เบี้ยปีแรกรวมเบี้ยช�ำระครั้งเดียว) ทั้งสิ้น 11,946.53 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.15 และเป็น
เบี้ยรับปีต่อไปจ�ำนวน 32,092.68 ล้านบาท ใกล้เคียงกับเบี้ยรับในปี
ก่อนหน้า

Marketing Overview
In 2017, the Company received gross written premium of
44,039.21 million baht, an increase of 1.63% over the previous
year. First year premiums, include single-premium was
11,946.53 million baht for an increase of 7.15%, and renewal
year premiums were approximately the same as in the previous
year, at 32,092.68 million baht.

แผนภูมิแสดงเบี้ยรับปี 2560
Chart of Written Premiums in 2017

หน่วย : ล้านบาท
Units : Million Baht
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เบี้ยรับจากธุรกิจใหม่
First Year Premiums

โดยเบี้ยรับมาจากช่องทางจ�ำหน่ายต่างๆ ดังนี้
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เบี้ยปีต่อไป
Renewal Year Premiums

เบี้ยรวม
Gross Written Premiums

Premium income coming categorized by distribution channel
is as follows:
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แผนภูมิแสดงเบี้ยรับรวม แยกตามช่องทางจ�ำหน่ายปี 2560
Chart of Gross Written Premiums by Distribution Channel in 2017
ช่องทางขายตรง
(Direct Marketing)

0.35%

ช่องทางประกันกลุ่ม
(Group Channel)

3.31%

ช่องทางออนไลน์
(Online Marketing)

0.04%

ช่องทางธนาคาร
(Bancassurance Channel)

64.15%

ช่องทางตัวแทน
(Agent Channel)

32.15%

ช่องทางออนไลน์
(Online Marketing)
19.66 Million Baht
+1126.58%

ช่องทางตัวแทน
(Agent Channel)
14,158.89 Million Baht
-5.91%

ช่องทางขายตรง
(Direct Marketing)
153.12 Million Baht
+5.12%

ช่องทางธนาคาร
(Bancassurance Channel)
28,249.64 Million Baht
+5.22%

ช่องทางประกันกลุ่ม
(Group Channel)
1,457.89 Million Baht
+13.15%

แผนภูมิแสดงเบี้ยรับจากธุรกิจใหม่ แยกตามช่องทางจ�ำหน่ายปี 2560
Chart of New Business Premiums by Distribution Channels in 2017
ช่องทางขายตรง
(Direct Marketing)

0.44%

ช่องทางออนไลน์
(Online Marketing)

ช่องทางประกันกลุ่ม
(Group Channel)

3.88%

0.15%

ช่องทางตัวแทน
(Agent Channel)

18.21%

ช่องทางธนาคาร
(Bancassurance Channel)

77.32%

การขยายตลาดใหม่ในปี 2560 ช่องทางธนาคารยังคงเป็นช่องทาง
หลักส�ำคัญที่สร้างเบี้ยรับและการเติบโตที่ดี รองลงมาเป็นช่องทาง
ตัวแทน มีการปรับโครงสร้างสัดส่วนสินค้า โดยหันมาเพิ่มการขาย
สินค้าด้านความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพมากขึ้น ตามแนวโน้มความ
ต้องการของตลาด และสนับสนุนการวางแผนการเงินรอบด้าน รวม
ถึงลดสัดส่วนการขายสินค้าสะสมทรัพย์ระยะสั้นลงตามทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ย ส่งผลกระทบต่อเบี้ยรับที่ลดลงบ้าง แต่สามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อลูกค้าและบริษัทในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
นอกจากการขยายตลาดในสองช่องทางหลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว ช่อง
ทางอื่นๆ ได้แก่ ประกันกลุ่ม ช่องทางขายตรง และ ช่องทางออนไลน์
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้มากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ บริษัท
มีการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเริ่มมีผู้
สนใจเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

ช่องทางออนไลน์
(Online Marketing)
18.11 Million Baht
+1029.70%

ช่องทางตัวแทน
(Agent Channel)
2,175.14 Million Baht
-13.80%

ช่องทางขายตรง
(Direct Marketing)
53.03 Million Baht
+1.32%

ช่องทางธนาคาร
(Bancassurance Channel)
9,236.58 Million Baht
+13.06%

ช่องทางประกันกลุ่ม
(Group Channel)
463.66 Million Baht
+15.10%

New market expansion in 2017, bancassurance continued to
be the primary channel for generating premiums and
business growth, followed by the agent channel. Product-mix
proportions were shifted toward life and health insurance
coverage to follow market trends and support integrated
financial planning. Similarly, there was a reduction in sales of
short-term endowment products following the downward
trend in interest rates: this caused some decline in written
premium, but created good long-term benefits for customers
and the Company. Besides market expansion in these two
primary channels, others – group insurance, direct marketing,
and online – showed a tendency towards increasing growth,
especially the online channel. The Company developed new
products to meet consumer needs, and began to attract
increasing numbers of prospects.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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มั่นคง... ด้วยคำ�ยืนยัน
จากหลายสถาบัน
Secure . . . in the trust of many institutions

จากผลการด�ำเนินงานด้านการตลาด กรุงเทพประกันชีวิต ตอกย�้ำ
ความเป็นผู้น�ำธุรกิจประกัน มั่นคงทุกย่างก้าวที่เดินทางมาตลอด 66
ปี เดินหน้าพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืนระดับสากล คว้ารางวัลตลอด
ปี 2560
Bangkok Life Assurance’s marketing operations have
reinforced its standing as a leader in life insurance
business throughout 66 years of operation. The Company continued its progress in organizational development
towards global sustainability, with many awards and
recognitions received in 2017.

รายงานประจำ�ปี 2560 | Annual Report 2017
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รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017 3 ปีซอ้ น
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลองค์กรทีม่ มี ลู ค่า
แบรนด์องค์กรสูงสุดในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตประจ�ำปี
2560 ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 ตัง้ แต่ปี 2558-2560 ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร
55,188 ล้านบาท จัดโดยหลักสูตร M.S. in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศ
ให้แก่องค์กรธุรกิจทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่
มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ใน 13 หมวดธุรกิจ
Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017 Award for 3
consecutive years
In 2017, for the third year in a row (beginning in 2015)
Bangkok Life Assurance came away with the annual “Top
Corporate Brand Value” award in the insurance category,
with a corporate brand value of 55,188,000 million baht.
The event was organized by the M.S. in Marketing program
at Chulalongkorn University’s Faculty of Commerce and
Accountancy to honour business organizations listed on the
Stock Exchange of Thailand with the highest brand values
in 13 categories.
รางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี Thailand Top Company Awards
2017 กลุ่มธุรกิจประกัน 3 ปีซ้อน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top
Company Awards 2017 ประเภทอุตสาหกรรมประกันภัย ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business Plus โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทที่มีผล
ประกอบการยอดเยี่ยม ประเภทการด�ำเนินธุรกิจประกันชีวิต ที่ผ่าน
เกณฑ์ทงั้ เชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยการด�ำเนินการทีโ่ ปร่งใสถูกต้อง
ไม่ขดั ต่อศีลธรรมและหลักกฎหมาย ถือเป็นรางวัลทีก่ ารันตีความส�ำเร็จ
ในด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระดับสากล เพราะนอกจาก
จะแสดงถึงการเติบโตของธุรกิจ ยังสะท้อนความส�ำเร็จของกลยุทธ์การ
บริหารงานที่มุ่งมั่นพัฒนา ทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการ พร้อมมุ่งเน้น
ให้ความส�ำคัญกับกลยุทธ์ ในการมองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
ให้ผบู้ ริโภคมีความมัน่ คงทางการเงินอย่างเหมาะสมกับคุณค่าชีวติ ของ
ตนเอง
Three straight years: the 2017 Thailand Top Company
Awards
For the third consecutive year, Bangkok Life Assurance Pcl.
received an award in the insurance industry category at the
2017 Thailand Top Company Awards, sponsored by the University of the Thai Chamber of Commerce and Business Plus
Magazine. This award reflects the excellence operation in the
life insurance field through transparency and accuracy, with
no transgression of moral and legal principles, measured by
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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both quantitative and qualitative criteria. It affirms success in
reaching an internationally recognized level of sustainable
development, and indicates the Company’s aim at both product
and services development to support financial security for
people that suitable for their quality of life.

การพัฒนาคุณภาพตัวแทน
บริษัทยังคงสานต่อนโยบายการสร้างและพัฒนาคุณภาพของตัวแทน
อย่างไม่หยุดยัง้ ด้วยการยกระดับตัวแทนให้กา้ วขึน้ สูค่ วามเป็นมืออาชีพ
ซึ่งบริษัทพร้อมให้การสนับสนุนในหลายๆ ด้าน ทั้งการเตรียมหลักสูตร
แผนงานฝึกอบรมตามมาตรฐาน LIMRA เพื่อให้ตัวแทนและผู้บริหาร
ทีมได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการพิชติ คุณวุฒิ
ต่างๆ เพื่อเป็นเกียรติภูมิส�ำหรับตัวแทนประกันชีวิต การน�ำเทคโนโลยี
ต่างๆ มาช่วยในการท�ำงานให้มคี วามสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ที่พร้อมตอบสนองและ
ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ตวั แทนสามารถให้บริการลูกค้า
ได้อย่างครบวงจรในทุกๆ ด้าน
นอกจากนี้ยังได้สร้างทีมขาย “Professional Financial Advisors”
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวางแผนทางการ
เงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งได้พัฒนาเครื่องมือ
การท�ำงานผ่าน แอพพลิเคชั่น 3B LINK นวัตกรรมทางการเงิน ที่ช่วย
ให้ที่ปรึกษาการเงิน (FA) 3B ออกแบบแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง
เพือ่ ตอบโจทย์ลกู ค้าได้ตรงตามเป้าหมายยิง่ ขึน้ ด้วย ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั มี
ที่ปรึกษาการเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,294 คน

รายงานประจำ�ปี 2560 | Annual Report 2017

Agent Quality Development
The Company has carried out its policy of building and developing the quality of its agents, raising agents to a higher
level of professionalism, supporting this on a number of fronts.
There are training programs following the LIMRA standard
that enable agents and sales team managers to develop their
knowledge and abilities to the full, attaining qualifications.
Sales support technologies were utilized to make work faster
and more efficient; new products are also being developed
to meet the needs of different target groups, so agents can
give comprehensive service to all customer groups.
Besides this, a team of professional financial advisors has
been added to strengthen the Company’s financial planning
policy, adding financially innovative work tools, “3B LINK”
application, which helps 3B financial advisors (FA) design
investment plan along with protection and offering customers
more solutions for life planning as they prefer. The Company
now has 1,294 financial advisors.
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รางวัลแห่งความส�ำเร็จของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
ปี 2560 ทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดระดับสากล
และระดับประเทศ มีดังนี้คือ

Insurance agents and financial advisors achievement
awards in 2017 are as follows:

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Awards) จ�ำนวน 356 คน (หลักเกณฑ์ตามสมาคมประกัน
ชีวิตไทย)
“TNQA” Thailand National Quality Awards, based on the Thai
Life Assurance Association criteria: 356 persons.

IQA

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ หรือ IQA (International
Quality Awards) จ�ำนวน 339 คน (หลักเกณฑ์ตาม Limra International)
“IQA” International Quality Awards, based on Limra International guidelines: 339 person
รางวัลสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม หรือ MDRT (Million Dollar Round
Table) จ�ำนวน 86 คน รวมทั้งตัวแทนที่มีศักยภาพผลิตผลงานได้
ระดับ COT และ TOT อีกจ�ำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 88 คน (หลัก
เกณฑ์ตามสโมสร MDRT)
“MDRT” Million Dollar Round Table awards, plus honours for
two agents with productivity up to COT and TOT standards,
for a total of 88 honourees meeting MDRT Association criteria.

รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น จ�ำนวน 1 คน (หลักเกณฑ์
ตาม คปภ.)
Outstanding Quality Agent Award, the Office of Insurance
Commission (OIC) benchmark: one person
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การพัฒนาคุณภาพตัวแทนเพื่อเป็นที่ปรึกษาการเงิน
บริษัทพัฒนาศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาความพร้อม เคร่งครัด
จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน
ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการเงิน มีความมั่นคงใน
อาชีพ เป็นหนึง่ ในผูท้ นี่ ำ� ธุรกิจประกันชีวติ ให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป โดยมี
การพัฒนาตามหลักสูตรต่างๆ อันได้แก่

Agent Development to Become Financial Advisors
The Company is continuously developing the potential of its
insurance agents and financial advisors through training programs and abide by the code of ethical conduct, making them
high-quality advisors and financial planning experts secure in
their professions. The Company has shown itself to be a
leader in insurance industry growth and progress through
development in the following curricula:

หลักสูตรผู้แนะน�ำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment
Consultant) เพื่อขึ้นทะเบียนผู้แนะน�ำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ให้กับ
ตัวแทนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพที่ผ่าน
การอบรมจากสถาบันชั้นน�ำและได้รับใบอนุญาตจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จ�ำนวน 1,294
คน

Securities investment consulting courses are continuously
offered for agents to become registered investment consultants. Currently the Company has 1,294 professional financial
consultants who have taken courses at leading institutions
and are licensed by the Securities and Exchange Commission (SEC).

พัฒนาทีป่ รึกษาการเงินสูก่ ารเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® เป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพนักวางแผนการเงิน ที่สามารถให้บริการวางแผนการเงิน ซึ่ง
ประกอบด้วย แผนการลงทุน แผนการประกันชีวิต แผนภาษีและ
มรดก และแผนเพื่อวัยเกษียณ ที่ครอบคลุมทั้งการให้ค�ำปรึกษาและ
จัดท�ำแผนการเงินในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมาย
การเงินตามความต้องการ และมีชีวิตภายหลังเกษียณอย่างมีความ
สุขตามที่ ได้วางแผนไว้ โดยในปัจจุบันบริษัทมีนักวางแผนการเงิน
CFP® จ�ำนวน 17 คน

Financial advisor development to become CFP® professional
financial planners, able to give financial planning services on
investment, life insurance, tax and estate, and retirement,
providing customers with comprehensive advice and all aspects of financial planning so they can achieve desired goals
and post-retirement lives as they had planned for. Currently
the Company has 17 CFP® financial planners.

ทีป่ รึกษาการเงินระดับ AFPT เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทีป่ รึกษาการเงิน
ที่สามารถให้บริการวางแผนและให้ค�ำปรึกษาทางการเงินโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุน และที่ปรึกษา
การเงินด้านการประกันชีวติ โดยในปัจจุบนั บริษทั มีทปี่ รึกษาการเงินระดับ
AFPT จ�ำนวน 104 คน

AFPT financial advisor training: to develop professionals
with the ability to offer financial planning services and advice
on investment and life insurance. The Company currently has
104 AFPT financial advisors.

การสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร
กรุงเทพประกันชีวิต ยังมีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทด้านต่างๆ อาทิ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และการเคลื่อนไหวของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อ
มั่นและภาพลักษณ์ที่มั่นคงผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทแก่ผู้
บริโภค ผ่านช่องทางการสือ่ สารอย่างครบวงจรทัง้ ผ่านสือ่ โฆษณาประเภท
ต่างๆ และช่องทางออนไลน์ โดยผลิตภัณฑ์หลักในปี 2560 ที่ผา่ นมามี
ทัง้ การสือ่ สารผลิตภัณฑ์การสร้างหลักประกัน ประเภทคุม้ ครองชีวติ ออม
ทรัพย์ โครงการคุ้มครองด้านสุขภาพและโรคร้ายแรง รวมทั้งการ
สร้างฐานะผ่านโครงการ 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง ที่
กรุงเทพประกันชีวติ ร่วมกับบลจ.บัวหลวง และกรุงเทพประกันภัย ทัง้ นี้
ยังมีการน�ำเสนอและขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเต็ม
รูปแบบ อาทิ ผลิตภัณฑ์บีแอลเอ สมาร์ท เซฟวิ่ง 168 เป็นต้น และ

Integrated Marketing Communications
To create confidence and give consumers a strong image of
the Company’s vision and mission, Bangkok Life Assurance
communicates on a variety of topics: products, services, and
Company news. The Company’s integrated communications
is put out through advertising on multichannel as well as
online. In 2017, main product communications include life
protection, endowment, health and critical illness coverage,
as well as 3B LINK - investment with protection coverage
which was developed by 3B partners, BBL Asset Management,
Bangkok Insurance and Bangkok Life Assurance. Product
recommendations are available online through such channels

TM

TM

TM

TM
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การเปิดตัวระบบบริการลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพือ่ เพิม่ ความ
สะดวก รวดเร็วให้กับผู้บริโภค การสื่อสารในปีที่ผ่านมาจึงปีแห่งการ
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
อย่างครบครัน

as BLA Smart Saving 168 and our online customer service,
was opened for convenience of the consumer. The Company’s
communication in the past year has offered a full range of
products and customer solutions for the digital age.

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า การสร้างความใกล้ชิด และสร้างความเชื่อ
มัน่ ให้แก่ลกู ค้าของบริษทั ให้มากยิง่ ขึน้ กรุงเทพประกันชีวติ จึงมีความ
ตั้งใจในการมอบความสุขให้กับลูกค้าและครอบครัวผ่าน BLA Happy
Life Club คลับเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าของลูกค้า ด้วยการมอบ
การบริการ สิทธิพิเศษ และกิจกรรมคลับรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้า
สมาชิกคลับอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560 อาทิ

Customer Relations management
In order to strengthen relationships and confidence in the
Company with our customers, Bangkok Life Assurance aimed
to provide happiness to customers and their families through
the BLA Happy Life Club, with special privilege offerings and
various kinds of activities for club members throughout 2017
such as:

มอบบริการ กรุงเทพประกันชีวติ ผูช้ ว่ ยส่วนบุคคล BLA Assistance
Line
กรุงเทพประกันชีวติ จัดโครงการกรุงเทพประกันชีวติ ผูช้ ว่ ยส่วนบุคคล
มอบ 3 บริการใหม่ ผ่านช่องทางผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance
Line 02-777-8989 บริการข้อมูลทางโทรศัพท์แก่ผู้เอาประกัน ภัย
เหมือนมีผชู้ ว่ ยอยู่ใกล้ตลอดเวลา เปิดให้บริการข้อมูลช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ภายในประเทศ การส�ำรองเข้าใช้บริการ Basic Concierge & Lifestyle Assistance ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งการให้บริการข้อมูลส�ำรองเข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบิน
ทั่วโลก สะดวกสบายไปกับกรุงเทพประกันชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง

The Bangkok Life Assurance Personal Assistance : BLA
Assistance Line
The Bangkok Life Assurance Personal Assistance offers 3 new
services through the BLA Assistance Line at 02-777-8989:
phone-based information service for the insureds, similar to
having personal assistant constantly at your beck and call for
24-hour convenience and comfort. The new services include
domestic emergency medical assistance service, reservation
service for “basic concierge & lifestyle assistance” both domestic and international, and reservation service for airport
lounges around the world.
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เติมความสุขให้กับลูกค้าในชีวิตประจ�ำวัน
ด้วยการมอบสินค้า และมอบส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการ ณ
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำทั่วประเทศ อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม
โรงพยาบาล คลินิก โรงเรียนเสริมทักษะ

Filled Customers with Happiness
Providing special offers and discount on merchandise and
services at shops and leading department stores nationwide,
including restaurants, hotels, hospitals, clinics, and vocational schools.

กิจกรรมความสุข
Happy Living “เติมก�ำลังใจ เพิ่มพลังชีวิต”
จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับลูกค้า จ.อุบลราชธานี แนะน�ำการ
วางแผนชีวิตที่เหมาะสมด้วยธรรมเทศนาในหัวข้อ “สุขอยู่ที่ใจ ใช้ชีวิต
อย่างไรไม่ประมาท” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และแนะน�ำเคล็ด
ลับเสริมดวงตามหลักโหราศาสตร์ โดยวิทยากรชื่อดัง อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ มาฟันธงดวงชะตา 12 ราศี ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน
และรอยยิ้มของลูกค้าผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน

Activities for Happiness
Happy Living “Giving Encouragement, Adding Life Energy”
Activities designed for customer happiness in Ubon Ratchathani Province, giving advice on appropriate life planning with
inspirational talks on the topic “Happiness is Found in the
Heart: Mindful Living,” by Phra Maha Sompong Talaputto, and
advice on attracting good luck based on astrological signs
by famous scholar Ajarn Luck Rakhanithes, interpreted fate
and fortune in the 12 signs of the zodiac amid a fun-filled
atmosphere with a thousand smiling customers.

Happy Movies Festival 2017
จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับลูกค้าสมาชิกคลับที่ชื่นชอบการชม
ภาพยนตร์ กับสุดยอดภาพยนตร์ดังมากมายในปี 2560 ซึ่งบรรยากาศ
ในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มของลูกค้าและครอบครัว ใน 5
พื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม่ หาดใหญ่ โคราช ศรีราชา และ ภูเก็ต

Happy Movies Festival 2017
A fun night out, organized in 5 areas scattered around the
country: Chiang Mai, Hat Yai, Korat, Sriracha and Phuket,
giving back happiness to our movie-loving customers and
their families with 2017’s best selected films.
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Happy Travel “ย้อนรอยเมืองเก่า กับธรรมะเดลิเวอรี่”
เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานความเป็ น ไทยให้ ค งอยู ่ สื บ ต่ อ ไป
กรุงเทพประกันชีวิตน�ำลูกค้าสมาชิกคลับ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ถิ่นก�ำเนิดชาติไทย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นอกจากลูกค้า
จะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับโบราณสถานส�ำคัญ ถิน่ ก�ำเนิดชาติไทย ลูกค้า
ยังได้รับความเพลิดเพลินจากการเข้าร่วมเวิร์คชอป วาดลวดลายบน
ถ้วยกาแฟเครือ่ งสังคโลก งานหัตถศิลป์ทสี่ บื ทอดคูช่ าติไทยมากว่า 700
ปี นอกจากนี้ลูกค้ายังได้รับแนวคิดการด�ำเนินชีวิต สาระปนความ
สนุกสนานกับทอล์คโชว์จากสุดยอดพระนักเทศน์ชื่อดัง “พระมหา
สมปอง ตาลปุตโต”

Happy Travel “Return to an ancient city with Dharma
Delivery”
Helping preserve the Thai traditions, Bangkok Life Assurance
took BLA Happy Life Club members on a tour exploring
Thailand’s origins at Sukhothai Historical Park to learn about
ancient sites important in the birth of the Thai nation. Customers also got to attend a workshop and paint designs on
sangkhalok pottery cups, a craft that has been passed down
for 700 years. Also, customers had the opportunity to join an
edutainment session on how to live life, knowledgeable content mixed with fun in a talk show with the well-known and
always entertaining sermonizer Phra Maha Sompong Talaputto.
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การดำ�เนินงานตามนโยบายสังคม
และสิ่งแวดล้อม
Corporate Social Responsibility

“ชีวิตออกแบบได้”

“LIVE AS YOU DESIGN”

ทุกคนสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างที่ต้องการ ถ้าเพียงเริ่มต้น
วางแผน ดังนั้นการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงและหลัก
ประกันในชีวิตให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย จึงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ที่กรุงเทพประกันชีวิตยึดมั่นและให้ค�ำสัญญากับคนไทยที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพื่อเป็นที่ปรึกษาการเงินที่มีคุณ ภาพ มีความ
เชี่ยวชาญ พร้อมให้ค�ำแนะน�ำและวางแผนการเงินอย่างรอบด้านเพื่อ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกๆ คน
ในปีที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิตจึงมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาตัวแทน
ประกันชีวิตให้เป็นที่ปรึกษาการเงินผู้เชี่ยวชาญ ท�ำให้บริษัทมีที่ปรึกษา
การเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้
ชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งมีการออกบูธเพื่อให้ค�ำแนะน�ำการวางแผน
การเงินแก่ประชาชนทั่วประเทศ อาทิ งานมันนี่ เอ็กซ์ โป งาน SET in
the City งานไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ งานวันประกันชีวิต หรืองาน
สัปดาห์ประกันภัย เป็นต้น ทัง้ นี้ นอกจากให้ประชาชนได้รบั การวางแผน
การเงินที่เหมาะสมกับคุณค่าชีวิตแล้ว ยังเป็นการสร้างการหมุนเวียน
เงินในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น และยังมีผู้เข้ารวมรับค�ำปรึกษาที่บูธ
ตลอดปีหลายหมืน่ ราย รวมทัง้ เข้าร่วมงานต่างๆ มากกว่า 300,000 ราย
ต่อปี

Everyone can live a life as their desires: all it takes to
begin is creating a financial plan. For this reason, financial
planning for all groups, genders, and ages for Thai people’s
stability and security is an enduring part that Bangkok Life
Assurance strives to undertake. The Company continually
develops its potential and expertise as a financial advisor to
provide high-quality financial advice and integrated financial
planning services to bring a better life for all.
Over the past year, Bangkok Life Assurance has focused
on different aspects of financial planning include competency
development of insurance agents to be financial advisors,
which in turn steadily increase the number of financial advisors,
product development that meet the needs of changing lifestyles, and financial planning activities through financial exhibitions nationwide such as Money Expo, SET in the City,
Thailand Smart Money, National Life Insurance Day, and Insurance Expo etc.
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ปี 2560 นี้ แนวคิดและการจัดบูธของกรุงเทพประกันชีวิตในงาน
มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 ยังได้รับรางวัลเกียรติยศ MONEY &
BANKING AWARDS 2017 ในการแนะน�ำผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ผ่านนวัตกรรมการวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบัน

Besides providing financial planning that meet the needs
and life values for people, this also creates more money
circulation in the economy. Tens of thousands of people came
to visit the Company’s booths for financial advice and attended exhibitions in total of more than 300,000 visitors throughout the year.
Bangkok Life Assurance also won Money Expo 2017 best
design excellence award for its exhibition booth concept and
innovative financial planning solutions at the 2017 Annual
Money and Banking Awards.

“ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า”

“HAPPIER LIFE”

ด้วยแนวคิดการท�ำงานเพื่อความสุขของคนไทย กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งเน้นการสร้างความสุขผ่านการปลูกจิตส�ำนึกให้แก่ประชาชนใน
ด้านต่างๆ และลงมือปฏิบัติตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม

Bangkok Life Assurance focuses on creating happiness
for the Thai people through instilling consciousness, and
following tangible social and environmental policies.

โครงการสร้างความสุข โลกสดใสส�ำหรับผู้สูงวัย จากใจกรุงเทพ
ประกันชีวิต
กว่า 5 ปีที่ผ่านมา เราแบ่งปันความสุขแก่ผู้สูงวัยด้วยการให้บริการ
ตรวจสายตา มอบแว่นตา และการให้ค�ำแนะน�ำการดูแลสุขภาพแก่ผู้
สูงวัย ในปี 2560 เราเดินทางสร้างความสุข ลดปัญหาการมองเห็นใน
การใช้ชีวิตประจ�ำวันแก่ผู้สูงวัยในกว่า 13 อ�ำเภอทั่วประเทศ มอบ
แว่นตากว่า 4,000 ราย โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมามีผู้สูงวัยเข้าร่วม
โครงการแล้วกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ ถือเป็นการสร้างความสุข
เล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับผู้สูงวัยอย่างแท้จริง

Bangkok Life Assurance “Brighten up the Elders’ Vision”
Project
For more than five years, Bangkok Life Assurance has continued its mission to bring happiness to the elderly by providing them with vision checks, prescription glasses and health
care advice. In 2017, we went on a “happiness trip” to reduce
vision problems in the daily life of elderly people in more than
13 districts all over the country, giving out more than 4,000
pairs of glasses. Over the past five years, there were more
than 20,000 senior citizens nationwide have participated in
this project.
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โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน
สุขภาพทีแ่ ข็งแรงท�ำได้ไม่ยาก ในงาน “เดิน – วิง่ เพือ่ สุขภาพการกุศล
กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2017” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4
มหกรรมเพื่อสุขภาพครั้งนี้ประสบความส�ำเร็จอย่างล้นหลาม โดยมีผู้
เข้าร่วมวิ่งกว่า 3,500 คน กับเส้นทางใหม่ ณ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ด้วยแนวคิด “เพราะความสุขเกิดขึ้นได้จากการมีสุขภาพ
ที่ดี” หรือ “Happy Run, Happy Health” พร้อมน�ำค่าสมัครโดยไม่
หักค่าใช้จา่ ยไปสมทบทุนจัดสร้างโครงการ “สวนสุขภาพ เพือ่ ชีวติ ทีม่ คี วาม
สุข”

Bangkok Life Assurance Half Marathon 2017
Bangkok Life Assurance encouraged people to build good
health together at “Bangkok Life Assurance Half Marathon
2017 - Happy Run, Happy Health” charity event, competing
for Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
Cup. This mark the fourth year of this great event, and it was
an overwhelming success, with more than 3,500 participants
on the new route at the Department of Health, Ministry of
Public Health. All proceeds from the project, with no expenses
deducted, to fund the project “Health Parks for a Happy Life.”

โครงการสนับสนุนความพร้อมนักกีฬา
เพราะนักกีฬาคือก�ำลังส�ำคัญของประเทศ กรุงเทพประกันชีวิตจึงร่วม
สนับสนุนความพร้อมและก�ำลังใจให้กับนักกีฬา เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการฝึกซ้อม ไม่ต้องกังวลต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี

Project to Support Athlete Preparedness
Because athletes represent the spirit and strength of the
nation, Bangkok Life Assurance supported their morale and
preparation, letting them practice with more confidence without worrying about accidents all year round through insurance
coverage for:
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• สนับสนุนกรมธรรม์แก่นักกรีฑา ผู้ฝึกสอน และทีมงานจากสมาคม
กรีฑาแห่งประเทศไทย สู้ศึกกีฬาซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 5 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พร้อมตอกย�้ำแนวคิด “การ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกก�ำลังกาย เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า”
มอบกรมธรรม์ประกันชีวติ และอุบตั เิ หตุ ทุนประกันรวมกว่า 182 ล้านบาท

• Thai national athletes, trainers and staff from the Athletic
Association of Thailand to compete in the 29th SEA Games in
Kuala Lumpur, Malaysia. Promoting health and exercise for a
happier life and giving support with life and accident policies
with sum assured of 182 million baht.

• สโมสรฟุตบอลอุดรธานี เอฟซี มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ ทุนประกันรวม 36 ล้านบาท

• Udon Thani Football Club, giving support with life and
accident policies with sum assured of 36 million baht.

โครงการ “Bhappy3” ครัง้ ที่ 10 แต้มสี เติมสุข เพือ่ สุขอนามัยให้นอ้ ง
กรุงเทพประกันชีวติ ร่วมมือกับ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
และโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ จัดให้มกี จิ กรรมเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างผู้
บริหารและพนักงาน โดยจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “แต้มสี เติมสุข เพือ่
สุขอนามัยให้นอ้ ง” ขึน้ ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย จังหวัดปราจีนบุรี
สามบริษทั ได้รว่ มกันบริจาคเงินปรับปรุงโรงอาหารและโรงน�ำ้ ดืม่ ให้มขี นาด
ใหญ่ขนึ้ เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมีสขุ อนามัยทีด่ ขี นึ้ นอกจากนีผ้ เู้ ข้าร่วมงานยัง
ได้รว่ มกันท�ำกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างสุขลักษณะทีด่ ใี ห้แก่นอ้ งๆ นักเรียนบ้าน
หนองปรือน้อย อาทิ การก�ำจัดเหา สอนแปรงฟัน สอนท�ำการ์ด Pop-up
พร้อมช่วยกันปรับภูมทิ ศั น์ของโรงเรียนด้วยการทาสีแท้งค์นำ�้ และสนาม
เด็กเล่นอีกด้วย

“BHappy3” Project, 10th Edition: “Paint Happiness, for
the Well-Being of the Young.”
In cooperation with Bangkok Insurance and Bumrungrad
Hospital, Bangkok Life Assurance organized activities to reinforce relationships between management and employees
under the concept of “Paint Happiness, for the Well-Being of
the Young” at Ban Nong Prue Noi School in Prachinburi
Province. The three companies jointly donated funds for
cafeteria and drinking water facility renovation and expansion
to improve student health. There were also hygiene promotion
activities such as lice treatment and tooth brushing technique,
as well as other activities include pop-up cards making, and
painting a water tank and playground.
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โครงการสร้างความสุข สืบสานและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยให้
คงอยูส่ บื ไป
ผูบ้ ริหาร ตัวแทนประกันชีวติ และพนักงาน ร่วมสร้างความสุขสืบสาน
วัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยให้คงอยู่ ด้วยการส่งมอบความสุขแก่
ประชาชนทีม่ าร่วมงาน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี
และงานแข่งเรือยาว วัดท่าหลวง จ.พิจติ ร รวมทัง้ การสนับสนุนทีมแข่งเรือ
ยาวในสนามแข่งระดับประเทศ

Project to Build Happiness, Carry on Thai Culture and
Traditions
Executives, agents, and staff joined together to preserve and
carry on Thai heritage traditions through various cultural events,
delivering happiness to the people who join the events include
the Candle Festival in Ubon Ratchathani Province, the Longboat Races at Wat Tha Luang in Phichit Province, as well as
support the longboat racing teams at the national level.

การรวมน�้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย
ทางภาคใต้
ผูบ้ ริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคเครือ่ งอุปโภค บริโภค น�ำ้ ดืม่ และสิง่ ของ
จ�ำเป็น ส่งมอบให้กบั ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน เพือ่ น�ำไปช่วย
เหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในเขตพืน้ ทีป่ ระสบภัยภาคใต้ นอกจากนี้ กรุงเทพ
ประกันชีวติ ยังร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพือ่ เป็นก�ำลังใจให้กบั คนในท้องที่
ส�ำหรับการฟืน้ ฟูทอี่ ยูอ่ าศัยหลังจากทีน่ ำ�้ ลดแล้ว รวมทัง้ ร่วมช่วยเหลือผูเ้ อา
ประกันทีป่ ระสบอุทกภัยภาคใต้ดว้ ยการผ่อนผันเงือ่ นไขกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ ต่างๆ ในเขตพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัยทางภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง
นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร
ระนอง กระบี่ และประจวบคีรขี นั ธ์

Relief Aid for Flood Victims in Southern Thailand
Management and staff donated food, consumables, drinking
water, and necessities, delivering them to the Pathumwan
National Police Station to help flood victims in Southern
Thailand. Bangkok Life Assurance also joined in donation of
funds to rebuild housing after the water receded, helping to
raise spirits of people in the area. Additionally, the Company
also provided relief to the insured flood victims by extending
the grace period for paying the renewal premium of life insurance policies in the twelve provinces affected by floods:
Phatthalung, Narathiwat, Yala, Songkhla, Pattani, Trang, Surat
Thani, Nakhon Si Thammarat, Chumphon, Ranong, Krabi and
Prachuap Khirikhan.
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ร่วมท�ำดีถวายพ่อ มอบน�ำ้ ดืม่ 120,000 ขวด บริการประชาชน
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ด้วยความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 พระผูท้ รงสถิตอยูใ่ นดวงใจพสกนิกรชาวไทย โดยน�ำน�ำ้ ดืม่ กว่า
120,000 ขวด และผ้าเย็นกว่า 35,000 ผืน ร่วมบริการประชาชน ณ จุด
ถวายดอกไม้จนั ทน์ทวั่ กรุงเทพฯ พร้อมกันนีบ้ ริษทั ยังจัดท�ำหนังสืออันทรง
คุณค่า “9 ค�ำพ่อสอน” จ�ำนวน 20,000 เล่ม เพือ่ มอบให้กบั ประชาชนทีม่ า
เข้าร่วมพิธถี วายดอกไม้จนั ทน์ ณ สถานทีจ่ ดั พิธถี วายดอกไม้จนั ทน์ ใน
กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดท�ำหนังสืออันทรงคุณค่าทีร่ วบรวม 9 ค�ำพ่อสอน
ซึง่ เป็นเรือ่ งราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีท่ รงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพือ่
ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนานกว่า 70 ปี โดย
สร้างสรรค์เป็นหนังสือเล่าเรือ่ งประกอบภาพ ส�ำหรับพสกนิกรทัง้ ประเทศ
ในการน้อมน�ำค�ำพ่อสอนไปเป็นแนวทางปฏิบตั ิ

“Doing Good for Dad”: Donating 120,000 Bottles of
Drinking Water
Bangkok Life Assurance, In Remembrance of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej, who is always in the heart of the Thai
people, donated more than 120,000 bottles of drinking water
and 35,000 cooling towels where people came to participate
in the offering of sandalwood flowers at the replicas of the
Royal Crematorium in Bangkok in honor of His Majesty the
Late King. The Company also published and gave away 20,000
copies of “Nine Teachings from Father”, an illustration book
about the inspiring lessons from the life and activities of King
Rama IX, for beloved subjects all over Thailand to take to
heart and practice in their lives.

บีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ โกกรีน

BLA HAPPY LIFE GO GREEN

กรุงเทพประกันชีวิตด�ำเนินโครงการบีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ โกกรีน ต่อ
เนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยโครงการสร้างจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เริ่ม
จากภายในองค์กรซึ่งเป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม

For the fifth year, Bangkok Life Assurance worked to build
environmental awareness under the “BLA Happy Life, Go
Green” project. This project began from within the organization and worked toward societal change.
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โครงการประหยัดพลังงาน
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ (Smart Home)

Energy-Saving Projects
Communicated internally through electronic channels
(Smart Home)

ไฟฟ้า
โดยการเปลีย่ นการใช้หลอดไฟ T5 ภายในอาคารส�ำนักงาน ซึง่
สามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าแสงสว่างได้ประมาณ 4 เท่าต่อหลอด
การรณรงค์การปิดไฟในช่วงเวลากลางวัน การออกไปประชุม
หรือหลังเลิกงาน การติดสติก๊ เกอร์หมายเลขก�ำกับบนโต๊ะท�ำงาน
เพือ่ ควบคุมการใช้พลังงานเฉพาะพืน้ ที่ และการติดตัง้ ระบบปิด
หน้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์อตั โนมัตใิ นองค์กร

Electricity :
Switching to T5 light bulbs in office buildings can
reduce lighting energy costs by about 4 times per
bulb. Our campaign to turn off lights during the
daytime and when going out for meetings or leaving
work involves putting a numbered sticker on work
desks to control energy use in each area, and installation of an automated computer shutdown system
for the Company.

น�้ำประปา
รณรงค์ใช้หลักการประหยัดน�ำ้ โดยการการเช็ดก่อนใช้ รองก่อน
ใช้ หรือการใช้นำ�้ ซ�ำ้ การเปิด – ปิดก๊อกน�ำ้ ให้สนิทหลังการใช้งาน
แล้วทุกครัง้ และ/หรือหากพบอุปกรณ์การใช้นำ�้ ช�ำรุด แจ้งผูร้ บั
ผิดชอบทราบทันที เพือ่ ก�ำจัดจุดรัว่ ไหลในองค์กร

Water Supply :
The Company has a campaign for water saving
principles such as wiping before using water to clean,
storing water for use and reuse, securely closing
faucets after each use, and when damage is found,
immediately notifying people responsible for repair
or replacement.

โครงการประหยัดทรัพยากรกระดาษ
(โครงการต่อเนือ่ งในองค์กร)

Saving paper
(An ongoing Company project)

การจัดเก็บเอกสาร
รณรงค์ ใช้กระดาษใช้ซำ�้ (Re–use) หรือจัดเก็บไว้ ในเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แทนการถ่ายส�ำเนา หรือการจัดท�ำระบบงบ
ประมาณผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ B-Budget มาใช้แทน
การท�ำงานผ่านกระดาษ เพือ่ ลดขัน้ ตอน/กระบวนการท�ำงานและ
ลดการใช้กระดาษในองค์กร ท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
เกิดความคุม้ ค่า รวมทัง้ เป็นการลดพืน้ ที่ในการจัดเก็บเอกสาร
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงจากอัคคีภัยใน
ส�ำนักงาน

Document Storage :
This campaign involves reuse of paper, storing
e-documents instead of making hard copies, and
implementation of electronic, paperless budget management system called “B-Budget.” This has value
not only for preserving paper resources, but also in
reducing procedural steps and the need for storage
space, as well as enhances security and protects
against fire danger in the workplace.

การท�ำลายเอกสาร
โดยการน�ำส่งบริษทั /ร้านค้าเพือ่ น�ำไปท�ำลายโดยวิธกี ารต้ม ซึง่
จะสามารถน�ำมาสูก่ ระบวนการผลิตกระดาษใหม่ได้ ท�ำให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรต้นไม้อย่างคุม้ ค่า เพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

Destroying Documents :
Unneeded documents are sent for recycling, adding
to the value of our forest resources and helping
environmental conservation.
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โครงการจัดกิจกรรมท�ำความสะอาด “Big Cleaning Day”
ทุกวันศุกร์สดุ ท้ายของเดือนทีส่ นิ้ ไตรมาส โดยคณะกรรมการ คปอ. ใน
องค์กร เพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ การท�ำงานและดูแลระมัดระวังทรัพย์สนิ
ให้มคี วามเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันการเกิดอัคคีภยั ในองค์กร ซึง่ เป็น
โครงการทีป่ ฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งในองค์กร

“Big Cleaning Day”
As an ongoing project, the Board has designated the last
Friday of the month at the end of each quarter for the
organization’s Health and Safety Committee cleaning activities,
to ensure a safe, orderly workplace and protect against fire
damage to the property.

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟส�ำนักงานใหญ่และสาขาประจ�ำปี
เพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ บริษทั ได้จดั โครงการอบรมและให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการดับเพลิงขัน้ ต้นให้กบั พนักงาน ฝ่ายขาย รวมไปถึง
ประชาชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับส�ำนักงานสาขาของบริษทั ทีม่ คี วามสนใจเข้า
ร่วมโครงการ และฝึกซ้อมการอพยพเมือ่ เกิดอัคคีภยั ในส�ำนักงาน

Annual Fire Drills
For safety of life and property, the Company has organized
training on firefighting and the safety of employees, agents,
and people living near Company offices who wish to participate in practicing emergency procedures in case of office fire.

เพื่อความสุขในองค์กร กรุงเทพประกันชีวิตยังร่วมส่งเสริมการสร้าง
ความสุข ความสมดุลของชีวิตภายในองค์กร ทั้งพนักงาน ตัวแทน
ประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน ผ่านกิจกรรมการสร้างความสุขตาม
หลักการ Happy Workplace ได้แก่ Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น�้ำใจงาม) Happy Relax (ผ่อนคลาย) Happy Brain
(เพิ่มพูนความรู้) Happy Soul (การมีคุณธรรม) Happy Money (รู้จัก
ใช้จ่าย) Happy Family (ครอบครัวมีสุข) Happy Social (สังคมดี)
ซึ่งการด�ำเนินการตามหลักการของ Happy 8 นั้น บริษัทได้ด�ำเนินการ
อย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5 ดังมีกจิ กรรม เช่น งานกีฬาสานสัมพันธ์ประกัน
ชีวิต กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�ำปี กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมชม
นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กิจกรรม
สังสรรค์พนักงานประจ�ำปี กิจกรรมชมรมพนักงาน การจัดการความรู้
(Knowledge Management) โครงการสปาใจ ท�ำบุญตักบาตร กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ กิจกรรมตลาดนัดแห่งความสุข และกิจกรรมส่งเสริม
ความรักความอบอุ่นในครอบครัวในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

For the fifth consecutive year, Bangkok Life Assurance worked
to promote happiness and balance of life within the organization – for employees, life insurance agents, and financial
advisors – with happiness-building activities for a happy
workplace follow the concepts of “Happy Body,” “Happy
Heart,” “Happy Relax,” “Happy Brain,” “Happy Soul,” “Happy
Money,” “Happy Family,” and “Happy Social.” The Company’s
implementation of these “Happy 8” has been central to its
operation through activities such as Life insurance sports
event, Annual health checks, Blood donations, Exhibition of
the Royal Crematorium for the Late King Bhumibol Adulyadej,
Annual staff party, Employee club activities, Knowledge management program, the “Spa Jai” program, Merit-making
activities, Provident fund, the “BLA Happiness Market,” and
activities promoting family closeness during festival periods.
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ผลการด�ำเนินงานด้านการลงทุน
Company Investment Performance

เศรษฐกิ จ ในปี 2560 เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ ว โลก
โดยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาขยายตัวได้ดี อัตราการว่างงานลดลง
สู่ระดับที่ต�่ำที่สุดในรอบ 17 ปี อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังคง
อยู่ต�่ำกว่าเป้าหมาย รวมไปถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับเกาหลีเหนือ ท�ำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง และผลตอบแทน
พั น ธบั ต รรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าปรั บ ตั ว ลดลง แม้ ว ่ า ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 3 ครั้งใน
ปี 2560 จาก 0.50% - 0.75% เป็น 1.25% - 1.50% ก็ตาม

Economies worldwide experienced continuous growth in 2017.
US economy grew favorably with unemployment dropping to
the lowest level in 17 years. However, inflation remained below
target. There was some uncertainty about the policies of
President Donald Trump and tensions between the United
States and North Korea, which weakened the US dollar, and
US bond yields throughout the year even though the Fed
(U.S. Federal Reserve) raised policy rate three times in 2017,
from 0.50 - 0.75 percent to 1.25 – 1.50 percent.

กลุม่ ประเทศยุโรป เผชิญความเสีย่ งทางด้านการเมืองจากการเลือกตัง้
ในหลายประเทศ และความขัดแย้งในประเทศสเปนตลอดปีที่ผ่านมา
แต่เศรษฐกิจยังคงเติบโตดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 2559 ขณะที่อัตราการ
ว่างงานก็ลดลงสูร่ ะดับทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ ตัง้ แต่ปี 2552 ซึง่ ส่งผลให้เงินยูโรแข็ง
ค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต�่ำท�ำให้ธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) ยังคงด�ำรงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป
แต่จะเริ่มลดระดับการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (QE) ลง

While the European Union faced political risks from elections
in many countries, as well as a conflict in Spain, the economy,
however, continued to grow continuously from 2016, while
unemployment rate fell to its lowest level since 2009; this
resulted in a stronger Euro. Still, inflation remained low, causing
the European Central Bank (ECB) to continue an accommodative
monetary policy, though it will begin to reduce the level of
financial asset purchases through quantitative easing (QE).

ภูมิภาคเอเชีย เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจทั่วโลก ประเทศจีนยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปี 2559 พร้อม
กั บ หนี้ สิ น โดยรวมของประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาก ส่ ว นประเทศญี่ ปุ ่ น
เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นโดยที่ GDP ขยายตัว 7 ไตรมาสติดต่อกัน
ซึ่งถือเป็นสถิติดีที่สุดในรอบ 16 ปี อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังไม่สามารถ
แก้ ไขปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ ในระดับต�่ำได้ ส�ำหรับประเทศไทย
เศรษฐกิจเติบโตดีกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ เป็นผลมาจากการส่งออกทีข่ ยาย
ตัวในระดับสูง รวมไปถึงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีส่ งู ขึน้ มากในปีนี้ อย่างไร
ก็ตาม การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงขยายตัวไม่มากนัก

Throughout Asia, steady growth continued as a result of
global economic expansion. China continued its 2016 growth,
while its overall debt rose. Japan’s economy generally
improved, with GDP grew 7 consecutive quarters, marking its
longest growth streak in 16 years. However, Japan has not
yet able to drive up its low inflation rate to the set goal.
Because of a large increase in exports and a higher number
of tourists, Thailand experienced better than expected
economic growth; however there was little expansion in private
consumption and investment.

ด้านภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ในปี 2560 อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยในช่วงไตรมาสแรกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากช่วง
ปลายปี 2559 ซึง่ เป็นผลมาจากการปรับตัวสูงขึน้ ของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ท�ำให้ตลาดคาดการณ์ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ระดับที่สูงกว่าที่คาด ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ
10 ปี ขึ้นไปสูงสุดที่ 2.86% อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มเข้าสู่ไตรมาสที่สอง
นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
สภา รวมทัง้ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือทีเ่ ริม่ ทวี
ความรุนแรงขึ้น ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเริ่มมีความ

Regarding 2017 bond market investment, as a result of
President Donald Trump’s planned economic stimulus policy,
market expectations of economic expansion were higher than
previously anticipated. This led to higher yields on US
Government bonds, which in turn results in higher Thai
Government bond yields in the first quarter, which has
continued to rise from late 2016. The 10-year Thai Government
bond yield rose to its highest level at 2.86%. In any case,
entering the second quarter President Trump’s policies had
still not been approved by the Congress, and the dispute
between the United States and North Korea began to intensify.
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ส�ำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วง 8 เดือนแรก ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แกว่งตัวในกรอบแคบระหว่าง 1,530 จุด – 1,590 จุด
หลังจากนัน้ ตลาดได้รบั ปัจจัยบวกหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย การขยาย
ตัวของเศรษฐกิจไทยดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ข่าวการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
ในช่วงปลายปี 2561 สภาพคล่องที่ล้นตลาด และภาวะอัตราดอกเบี้ย
ทีอ่ ยู่ในระดับต�ำ่ ท�ำให้นกั ลงทุนต้องแสวงหาผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนกันยายน
ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี โดยขึ้นไปสูงสุดในวันสุดท้ายของปีที่ 1,753.71 จุด
หรือเพิ่มขึ้น 13.66% จากสิ้นปี 2559
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี
Yield on 10 year bonds
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ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ลงทุนจ�ำนวนทัง้ สิน้ 299,046 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 272,382 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ
9.79 ทั้งนี้ สินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
พั น ธบั ต รธนาคารแห่ ง ประเทศไทย พั น ธบั ต รรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูง เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ
75.10 เงินลงทุนในหุ้นสามัญและหน่วยลงทุนประเภทหุ้นสามัญมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 9.05 เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

Added to this, the United States Federal Reserve began to
be concerned about lower than anticipated inflation. The above
factors caused US government bond yields to decline steadily,
pressing Thai Government bond yields down as well. There
was added pressure from a high level of liquidity in the country
and significant movement of foreign capital into the Thai bond
market, causing the yield on 10-year Thai Government bonds
to drop to a low of 2.35%. However bond yields slightly
increased in the last quarter of 2017, because of a good and
continuing expansion in the Thai economy, higher inflation in
the United States, as well as President Trump’s tax reduction
plan managed to be approved by the Congress. In sum,
10-year Thai Government bond yield finished 2017 at 2.54%,
as compared to 2.67% at the end of 2016.
In the first eight months the SET Index swung in a narrow
range, between 1,530 and 1,590 points. Following that,
a great number of positive factors came in to affect the
market – greater than expected expansion of the Thai economy,
news about elections at the end of 2018and high market
liquidity. In addition, given low interest rate environment,
investors preferred to take higher risk in compensation for
higher returns. These factors caused the SET Index to rise
sharply from September until the end of the year, to reach a
high of 1,753.71 points on the last day of the year, representing
an increase of 13.66% over the end of 2016.
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
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กังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังต�่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงต่อ
เนื่อง ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยลดลงตามไป
ด้วย อีกทัง้ ยังมีความกดดันจากสภาพคล่องในประเทศทีอ่ ยู่ในระดับสูง
และการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศที่เข้าสู่ตลาดตราสารหนี้
ไทยเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
อายุ 10 ปี ลดลงไปต�่ำสุดที่ 2.35% อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2560 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึ้นเล็ก
น้อย เนื่องจากเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีต่อเนื่อง นอกจากนี้ อัตราเงิน
เฟ้อสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับประธานาธิบดี โดนัลด์
ทรัมป์ สามารถผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีได้ ทั้งนี้ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ระดับ
2.54% เทียบกับระดับ 2.67% ณ สิ้นปี 2559

At the end of 2017, the Company had total investment assets
of 299,046 million baht, an increase from 2016 of 272,382
million baht, or 9.79%. The majority of investment, accounting
for approximately 75.1%, is in Government bonds, Bank of
Thailand Bonds, State enterprise bonds, and high stability
private enterprises debt securities. Investment in common
stocks and equity funds accounted for 9.05%. Investments in
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ผลการด�ำเนินงานด้านการลงทุน
Company Investment Performance

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน REIT และกองทุนรวมตราสารหนี้
รวมร้อยละ 5.83 ส่วนที่เหลือจะอยู่ในเงินฝาก เงินลงทุนระยะสั้นและ
เงินให้กู้ยืม รายละเอียดแสดงดังตารางด้านล่าง
ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจ�ำนวน 13,258 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท หรือร้อยละ
0.01 จากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์
อย่ า งไรก็ ต าม รายได้ จ ากเงิ น ปั น ผลเพิ่ ม ขึ้ น จากการที่ บ ริ ษั ท เพิ่ ม
สัดส่วนการลงทุนในหุน้ สามัญ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและ REIT ที่ยังให้ผลตอบแทนในเกณฑ์ดี ประกอบ
กับรายได้จากดอกเบี้ยและส่วนลดรับที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ
สิ น ทรั พ ย์ ล งทุ น โดยรวมแล้ ว บริ ษั ท มี อั ต ราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 4.65 เทียบกับร้อยละ 5.20 ในปี 2559
รายละเอียดสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ้นปี
Details of Investment Assets at Year-end:

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and Cash Equivalent
เงินฝากประจ�ำ และบัตรเงินฝาก
Deposits
พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง
Bonds and Treasury Bills
หุ้นกู้ และตั๋วเงินระยะยาว
Debentures and Long-term Notes
หน่วยลงทุน
Unit Trust
หุ้นทุน, กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสาร และใบส�ำคัญแสดงสิทธิ์
Stocks and Equity Funds
เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน
Policy Loans
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ
Other Loans
อื่นๆ
Other
สินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด
Total Investment Assets
รายงานประจ�ำปี 2560 | Annual Report 2017

property funds, infrastructure funds, real estate investment
trusts (REITs), and fixed income funds totaled 5.83%, and the
remainder was in deposits, short-term investments, and loans.
Details are shown in the table below.
In 2017, the Company recorded net investment income before
gains/losses on foreign exchange of 13,258 million baht, down
87 million baht, or 0.01% from the previous year, due to a
reduction in realized gain from the sale of securities. However,
income from dividends increased because the Company
increased the proportion of investment in common stocks,
property funds, infrastructure funds, and REITs, which yielded
favorable returns. In addition, income from interest and
discounts also increased in line with growth in investment
assets. Altogether, the Company’s average return on investment
was 4.65%, as compared to 5.20% in 2016.

2560 / 2017
ล้านบาท
ร้อยละ
Million Baht
Percent
3,877
1.30

2559 / 2016
ล้านบาท
ร้อยละ
Million Baht
Percent
13,021
4.78

3,810

1.27

12,790

4.70

140,454

46.97

122,230

44.87

96,804

32.37

84,606

31.06

17,447

5.83

15,652

5.75

27,068

9.05

16,009

5.88

7,105

2.38

6,291

2.31

2,300

0.77

1,621

0.60

181

0.06

162

0.06

299,046

100.00

272,382

100.00

99

หน้าว่าง
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
Company Performance and Financial Review

เหตุการณ์ส�ำคัญ

Significant Events

ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่

New Financial Reporting Standards

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีทอี่ อกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในเรื่องมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้
ก�ำหนดทางเลือกเพิม่ เติมส�ำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยสามารถเลือกบันทึกตามวิธสี ว่ นได้เสียได้ตามทีอ่ ธิบาย
ไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า ทัง้ นี้ บริษทั และบริษทั ย่อยเลือกใช้วธิ รี าคา
ทุนในการแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินระหว่างกาล
เฉพาะกิจการซึ่งเป็นวิธีเดิมที่บริษัทปฏิบัติ จึงไม่มีผลกระทบต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรของบริษัท

During the year, the Group has adopted the revised and new
financial reporting standards issued by the Federation of
Accounting Professions which become effective for fiscal years
beginning on or after January 1, 2017. These financial reporting
standards were aimed at alignment with the corresponding
International Financial Reporting Standards, with most of the
changes directed towards revision of wording and terminology,
and provision of interpretations and accounting guidance to
users of standards. The adoption of these financial reporting
standards does not have any significant impact on the Group’s
financial statements. TAS 27 (revised 2016) “Separate Financial
Statements”, this revised standard stipulates an additional
option to account for investments in subsidiaries, joint ventures
and associates in separate financial statements under the
equity method, as described in TAS 28 (Revised 2016)
“Investments in Associates and Joint Ventures.”. The Company
has been using; therefore, it had no impact on shareholders’
equity or profit.

สรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ

The Separate Financial Statement

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลการด�ำเนินงานในปี 2560 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 42,914
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากเบี้ยประกัน ภัยรับสุทธิปี 2559 ที่
42,282 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้จากเบี้ยประกันรับสุทธินั้น
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นผ่านช่องทางธนาคารเป็นหลัก
เบี้ยประกันภัยรับปีแรกมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 7 โดยมีเบี้ยประกัน
ภัยปีแรกจ�ำนวน 11,947 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีเบี้ยประกัน
ภัยปีแรกจ�ำนวน 11,149 ล้านบาท โดยในปี 2560 บริษัทเน้นสัดส่วน
การขายที่แบบประกันที่มีระยะเวลาความคุ้มครองระยะยาวมากขึ้น
ซึ่งเป็นแบบประกันที่มีอัตราก�ำไรสูง ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้เอา
ประกันได้รบั ความคุม้ ครองสูง ส่งผลให้บริษทั มีเบีย้ ประกันภัยรับปีแรก
เพิ่มขึ้น
รายงานประจ�ำปี 2560 | Annual Report 2017

Operating Result Summary
For the operating result in 2017, the Company had total net
premium written of 42.91 billion baht increasing by 2 percent
from 42.28 billion baht in 2016, as an result of an increase in
net premium received from bancassurance channel.
First year premiums in the year of 2017 amounted to 11.95
billion baht, a 7% increase from 11.15 billion baht in the same
period of 2016. The Company focused on the sale of a
portion of long-term products in 2017 that have high margins.
Thus, the first year premiums increased.
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เบี้ยประกันภัยรับรวมของปี 2560 จ�ำนวน 44,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 จากเบี้ยประกันภัยรับรวมของปี 2559 จ�ำนวน 43,334
ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบี้ยประกันภัย
รับรวมทุกช่องทางของปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ในขณะ
ที่เบี้ยประกัน ภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี้ยประกัน ภัยรับรวมทุก
ช่องทางมีสัดส่วนร้อยละ 32 (2559: ร้อยละ 62 และร้อยละ 35
ตามล�ำดับ)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 11,602 ล้านบาท ก�ำไรจากการขายเงินลงทุน
1,362 ล้านบาทและก�ำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน 101
ล้านบาท รวมเป็นรายได้ 13,066 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า
จ�ำนวน 194 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 ซึ่งมาจากก�ำไรจากการขายเงิน
ลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นส่วนใหญ่
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินส�ำรองประกัน ภัยผลประโยชน์จ่ายตาม
กรมธรรม์ประกัน ภัยและค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยอื่น และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน โดยใน
ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 52,204 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับปี 2559 ที่ 49,384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2,820 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6
ก�ำไรจากก่อนหักภาษีเงินได้ลดลง 1,937 ล้านบาทหรือร้อยละ 29
โดยในปี 2560 บริษัทมีก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำ� นวน 4,161
ล้านบาท และมีกำ� ไรก่อนภาษีเงินได้ ในปี 2559 จ�ำนวน 6,098 ล้านบาท
แม้ว่าเบี้ยประกัน ภัยรับปีแรกมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7
ซึ่งส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และบริษัทมีรายได้
เงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ท�ำให้รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยเฉพาะผลประโยชน์
จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย และค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
29 ส่งผลให้กำ� ไรในปี 2560 ลดลง ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ ปี 2560
จ�ำนวน 516 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่ 976 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน
460 ล้านบาท เนื่องจากก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ที่ลดลง ทั้งนี้ เมื่อหักภาษี
เงินได้คงเหลือเป็นก�ำไรส�ำหรับปี 2560 3,645 ล้านบาท ลดลงจากปี
2559 ที่ 5,122 ล้านบาท จ�ำนวน 1,477 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 หรือ
คิดเป็นก�ำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.14 บาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมี
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 3.00 บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินรวมมีก�ำไรส�ำหรับปี 2560 ที่ 3,627 ล้านบาท ลดลงจาก
ก�ำไรส�ำหรับปี 2559 ที่ก�ำไร 5,100 ล้านบาท จ�ำนวน 1,473 ล้านบาท
หรือร้อยละ 29 จากสาเหตุที่กล่าวในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
และเนือ่ งจากรวมผลขาดทุนของบริษทั ย่อยเข้ามา จากบริษทั บีแอลเอ
อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด (“BLAIB”) ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น
ร้อยละ 99 และ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.
ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 52 ตามล�ำดับ

Total premiums of the year of 2017 amounted to 44.04 billion
baht, increase 2% from the total premiums of the year 2016
which amounted to 43.33 billion baht. The proportions of
premiums from bancassurance and agent channels to total
premiums were 64% and 32%, respectively. (2016: 62%
and 35%, respectively)
Net investment income was 11.60 billion baht. Gains on
investments were 1.36 billion baht and gains on revaluation
were 101 million baht. Total investment income amounted to
13.07 billion baht, an increase of 0.20 billion baht or 2% from
the same period of the previous year. The main reason is from
gains on sell of available-for-sale investments.
Underwriting expenses consisted of life policy reserves,
benefit payments under life policies and, claims, commissions
and brokerage expenses, other underwriting expenses and
operating expenses. In 2017, expenses were 52.20 billion baht,
an increase of 2.82 billion baht or 6% when compared to
those of 2016 which were 49.38 billion baht.
Profits before income tax expenses decreased by 1.94 billion
baht or 29%. Profits before income tax expenses in 2017
and 2016 were 4.16 billion baht and 6.10 billion baht,
respectively. Even though first year premiums had a growth
of 7% which contributed to a 2% rise in net premiums, gains
on investments rose by 9%. These resulted in a slight change
in the Company’s total income. Meanwhile, expenses increased
by 6%. Benefit and claims paid, in particular, increased as
much as 29% causing profits for the year of 2017 to decrease.
Income tax expenses in 2017 were 0.52 billion baht, a decrease
of 0.46 million baht, from 0.98 billion baht in 2016 which
was a result of a decrease in profits before income tax
expenses. After deducting tax expenses, profits for the year
were at 3.65 billion baht, decreasing by 1.48 billion baht or
29% from 2016 in which profits were 5.12 billion baht. Basic
earnings per share were 2.14 baht compared to 3.00 baht in
2016.
The Consolidated Financial Statement
The consolidated financial statement for year of 2017 posted
a profit of 3.62 billion baht. It decreased from a 5.10-billionbaht profit posted for the year of 2016 by 1.47 billion baht or
29%, as explained in the separate financial statement part.
The consolidated operating result included the losses posted
by BLA Insurance Broker Co., Ltd. (“BLAIB”) of which the
Company holds a 99% stake and Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Plc. of which the Company holds a 52% stake,
respectively.
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
Company Performance and Financial Review

ภาพรวมฐานะการเงิน

Financial Position Summary

งบการเงินเฉพาะกิจการ

The Separate Financial Statement

งบการเงินเฉพาะงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ประกอบด้วยสินทรัพย์ 308,729 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 จาก
ปี 2559 ที่มีสินทรัพย์ 282,359 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ลงทุนรวม
295,169 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากการด�ำเนินงานของ
บริษัท

For statements of financial position as at December 31, 2017,
the Company had total assets of 308.73 billion baht, a 9%
increase from 282.36 billion baht in 2016, which consisted of
the investment assets of 295.17 billion baht, accounting for
96% of the total assets. This was a result of an increase
in investment assets from the Company’s operation.

บริษทั มีหนีส้ นิ 269,943 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ร้อยละ 8 รายการ
ส�ำคัญคือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยเป็น 265,978
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จ�ำนวน 22,880 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเติบโตของ
การด�ำเนินงานของบริษทั ในส่วนของการรับประกันชีวติ ท�ำให้บริษทั ต้อง
กันเงินส�ำรองเพิ่มขึ้น

The Company had total liabilities of 269.94 billion baht,
increasing by 8% from 2016. The significant increase was
from insurance contract liabilities which were recorded at
265.98 billion baht or 99% of total liabilities in 2017. These
increased 22.88 billion baht in 2016, as a result of growth of
the Company’s performance from life insurance which required
the Company to set higher life policy reserve.

ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของ
เจ้าของ 38,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2559 ที่มีส่วนของ
เจ้าของ 33,341 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากก�ำไรจากผลการด�ำเนิน
งาน จ�ำนวน 3,645 ล้านบาท และผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผือ่ ขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ จ�ำนวน 3,054 ล้านบาท ทัง้ นี้ มีเงินปันผล
ที่จ่ายไปในระหว่างปี จ�ำนวน 1,273 ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสนิ ทรัพย์จำ� นวน 308,729
ล้านบาท และหนี้สินจ�ำนวน 269,964 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของ
เจ้าของตามงบการเงินรวมต�่ำกว่าส่วนของเจ้าของตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ�ำนวน 22 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรวมผลขาดทุน
ของบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด (“BLAIB”) และ
Bangkok Life Assurance (Cambodia) (“BLAC”) Plc. ตามล�ำดับ

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษัทมีอัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับในปี 2558 ถึงปี 2560
เท่ากับ 14.01 วัน 16.50 วัน และ 17.03 วัน ตามล�ำดับ ดังจะเห็นได้
ว่า อัตราการหมุนเวียนของเบี้ยประกันภัยค้างรับดังกล่าว ยังต�่ำกว่า
นโยบายของบริษัท ที่ให้ระยะเวลาผ่อนผันในการช�ำระเบี้ยประกันภัย
รายงานประจ�ำปี 2560 | Annual Report 2017

As at December 31, 2017, the Company recorded owners’
equity of 38.79 billion baht, a 16% increase from 33.34 billion
baht in 2016. The main reasons for the increase were the
profits of 3.65 billion baht and gains on valuation of availablefor-sale investments - net tax amounting to 3.05 billion baht.
Dividend paid during the year amounted to 1.27 billion baht.
The Consolidated Financial Statement
As of December 31, 2017, the Company had total assets of
308.73 billion baht and total liabilities of 269.97 billion baht.
Owners’ equity in the Group’s consolidated financial statements
was lower than owners’ equity in the separated financial
statements in the amount of 22 million baht which was due
to aggregated losses for the period posted by BLAIB and
BLAC, respectively.

Financial Ratios
Liquidity Ratio
Premium receivable turnovers in 2015-2017 were 14.01 days,
16.50 days and 17.03 days, respectively. Premium receivable
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เป็นเวลา 30 - 60 วัน นอกจากนั้น อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้าง
รับในแต่ละปีมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงถึงการรักษาอัตราในการ
เรียกช�ำระเบี้ยประกันภัยของบริษัท และการรักษาอัตราความคงอยู่
ตามกรมธรรม์
อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร

turnovers were lower than 30-60 days allowed by the
Company’s policy. Similar premium receivable turnovers in each
year indicated the effectiveness of the Company’s premium
receivable and its capacity to maintain the persistency ratio.
Profitability Ratio

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลงทุนในปี 2558 ถึงปี 2560
เท่ากับ ร้อยละ 5.06 ร้อยละ 5.20 และ ร้อยละ 4.65 ตามล�ำดับ โดย
เฉลี่ยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5
ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเล็ก
น้อยในแต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลต่อก�ำไร
จากการขายเงินลงทุนของบริษัท

Returns on investments in 2015-2017 were 5.06%, 5.20%, and
4.65%, respectively. The Company had return on investments
averaging at 5%. Return on investment may increase or
decrease slightly each year, depending on the state of the
stock market which affects profits from the sale of investments
of the Company.

อัตราก�ำไรสุทธิ ในปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ากับ ร้อยละ 7.43 ร้อยละ
9.19 และร้อยละ 6.43 ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนในปี 2560
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 เกิดจากเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์จ่ายตาม
กรมธรรม์และค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

Net profit margins in 2015-2017 were 7.43%, 9.19%, and
6.43%, respectively. Net profit margins decreased this year as
a result of a increase in benefit and claims paid of the
Company.
Efficiency Ratio

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2558 ถึงปี 2560
เท่ากับร้อยละ 1.77 ร้อยละ 1.93 และร้อยละ 1.23 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
อัตราส่วนที่ลดลงในปี 2560 นี้ มีสาเหตุส�ำคัญจากก�ำไรส�ำหรับปีที่
ลดลง
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

Returns on total assets in 2015-2017 were 1.77%, 1.93%, and
1.23%, respectively. Return on total assets decreased this
year as a result of the decrease in profits for the year.
Financial Ratio

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน ในปี
2558 ถึงปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.90 เท่า 0.89 เท่า และ 0.89 เท่า ตาม
ล�ำดับ จะเห็นได้วา่ บริษทั มีความสามารถเพียงพอทีจ่ ะสามารถช�ำระหนี้
สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับผู้เอาประกัน

Insurance contract liabilities to investment assets were 0.90,
0.89, and 0.89, respectively. The Company had adequate
capacity to repay the obligation to be incurred in the future
of the insured.

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
Return on Total Asset

อัตราก�ำไรสุทธิ
Net Profit Margin
2558
2015

7.43

2558
2015

1.77

2559
2016

9.23

2559
2016

1.93

2560
2017

6.47

2560
2017

1.23
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แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2561
Life Insurance Business Trends for 2018

เบีย้ ประกันภัยยังคงมีการเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยช่องทางการ
ขายหลักที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตยังคงเป็นช่องทางธนาคารและ
ตัวแทน ความท้าทายของธุรกิจประกันชีวติ ยังคงมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่ยังคงไม่ฟื้นตัวเต็มที่ อัตราดอกเบี้ยที่ยังมีความผันผวน และทรงตัว
อยู่ในระดับทีต่ ำ�่ ซึง่ ส่งผลต่อการลงทุน การปรับใช้ตารางมรณะใหม่ของ
ส�ำนักงานงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�ำให้บริษทั ประกัน
ชีวิตยังคงให้ความส�ำคัญกับสินค้าที่เน้นความคุ้มครอง และสัญญา
สุขภาพที่เป็นไปตามแนวโน้มความต้องการของลูกค้ามากขึ้น รวมไป
ถึงการรักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ ให้ ได้ ในระดับสูงในสภาวะ
ดังกล่าว
ส�ำหรับแนวโน้มในอนาคต คาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย
อัตราการเข้าถึงกรมธรรม์ (Penetration rate) ของประชาชนยังคงอยู่
ในระดับต�่ำ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส่งเสริมจากภาครัฐ เช่น การปรับปรุง
หรือออกกฎระเบียบให้รองรับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ให้มี
ความยืดหยุ่น เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล การส่งเสริม
ด้านการน�ำเบี้ยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล โดยล่าสุดมี
มติเห็นชอบเพือ่ ส่งเสริมการประกันสุขภาพ โดยสามารถน�ำเบีย้ ประกัน
สุขภาพมาลดหย่อนภาษีได้ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
เมื่ อ รวมกั บ เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต แล้ ว ได้ สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 100,000 บาท
นอกจากนี้ยังคงมีปัจจัยและแนวโน้มอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้

1. แนวโน้มประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ประเทศไทยมี แ นวโน้ ม จ� ำ นวนประชากรผู ้ สู ง อายุ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่องและมีอายุยืนยาวขึ้น โดยประชากรไทยจะมีอายุขัยเฉลี่ย
อยู่ที่ 74.9 ปี ผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ยที่ 71.9 ปี และผู้หญิงมีอายุขัย
เฉลี่ยที่ 78 ปี ในขณะที่อัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลง การเตรียม
วางแผนการเงินหลังเกษียณจึงมีความจ�ำเป็นมากขึ้นในอนาคต

The insurance premiums continue to grow steadily, with
bancassurance and agents still the primary sales channels.
The state of the economy, which has not undergone a
complete recovery, remains challenging for the life insurance
business. Fluctuating interest rates holding at low levels are
affecting investment. The use of new mortality tables by the
Office of Insurance Commission (OIC) makes the life insurance
business focusing more on life protection products and
health coverage while maintaining high persistency rate of
insurance policies under current conditions.
Regarding future trends, it is expected that the insurance
industry will continue growing steadily as life insurance
penetration rate of general public still at a low level. There
are additional encouraging factors from the government, such
as improvements of regulations that support flexibility in
dealing with current and future conditions, facilitate business
operations in the digital age. A recently passed resolution,
which offers personal income tax deduction for life insurance
premium payment, promotes health insurance sales, enabling
health insurance premiums to be deductible for personal
income tax of up to 15,000 baht, and when combined with
life insurance premium, must not exceed 100,000 baht per
year. Besides what mentioned above, other trends and factors
are having an impact on the life insurance business, as follows.

1. An Augmentation of Aging Population
The trend in Thailand is toward a steadily increasing number
of aged population who are living longer. Thais have an
average life span of 74.9 years, with men averaging 71.9 and
women 78, while the birth rate is decreasing, suggesting an
increasing necessity for retirement planning.

2. อัตราการถือครองกรมธรรม์ ในประเทศไทยยังอยู่
2. Life Insurance Penetration of Thais Remains
ในระดับต�่ำ
Low
อัตราการถือครองกรมธรรม์ยังอยู่ในระดับต�่ำจากข้อมูลอัตราการถือ
ครองกรมธรรม์ของประชากรไทย ยังอยู่ในระดับต�่ำที่ 37.3% ณ สิ้นปี
2559 เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจประกันชีวิต โดยเฉพาะในเขต
ภูมิภาค
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The number of policies in force in Thailand at the end of 2016
showed that life insurance penetration remained low at 37.3%,
indicating an opportunity for business expansion, especially
in low-penetrated provinces.
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3. ความต้ อ งการการวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล 3. A Need for Personal Financial Planning
(Financial Planning Need)
Future trends show that people worldwide are focusing on
แนวโน้มในอนาคตทัว่ โลกทีค่ นให้ความสนใจในการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล เป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจด้านการเงิน และสามารถช่วย
ให้บรรลุเป้าหมายในชีวติ ของแต่ละบุคคล จึงเป็นการเพิม่ โอกาสให้กบั
ธุรกิจประกันชีวิตในการขยายตลาด

personal financial planning as a benefit in making financial
decisions and enabling them to achieve their personal goals
in life. This offers the life insurance business an opportunity
to expand.

4. การเข้าสู่เศรษฐกิจของโลกดิจิทัล

4. Entering a Global Digital Economy

การที่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีหรือการ
บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ช่วยให้บริษทั สามารถพัฒนาการบริการ
ให้ลกู ค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนีเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ
สามารถทีจ่ ะน�ำมาช่วยในการขาย การช�ำระเงิน หรืออืน่ ๆ เพือ่ ให้ลกู ค้า
ได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทก็จะต้อง
มีการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่ ข้ามา และการแข่งขันทีร่ นุ แรง
เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากอาจจะมีคแู่ ข่งในธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ามาสูธ่ รุ กิจประกัน
เพิ่มมากขึ้นด้วย

The great speed of digital technology is expanding as
technologies offer new types of financial service assisting the
Company in developing services to meet customer needs.
New technology can be used to support sales and make
payments together with other services to provide convenience
to customers. In any case, the Company must adapt to the
new and coming technology as well as to stronger levels of
competition, as an increasing number of other competitors
are moving in this direction.

จากข้อมูลข้างต้นบริษัทได้ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาในด้านต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นด้านบุคลากรทีจ่ ะต้องพัฒนาบุคลากรเดิมให้มคี วามรูค้ วาม
สามารถเพื่อทันต่อเทคโนโลยีที่เข้ามา และดึงดูดบุคลากรใหม่เข้ามา
ท�ำงานกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาในด้านการบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในทุกๆ จุดที่มาใช้บริการ เพื่อให้เกิดความ
ประทับใจและประสบการณ์ทดี่ เี ลิศกับบริษทั ซึง่ เป็นการช่วยสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งนี้รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมา
ช่วยในการบริการและการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิม่ มากขึน้ มีตน้ ทุนทีต่ ำ�่ ลง ส่งผลให้เกิดการเพิม่ ขีดความสามารถของ
บริษัทในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้เพิ่มมากขึ้น และสร้างการ
เติบโตในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Based on this information, the Company has focused on
various aspects of development, whether developing
knowledge and abilities of existing personnel to keep pace
with upcoming technology, drawing in new skilled personnel
to work with the Company, as well as developing services to
meet the needs of customers at every point. The use of
digital technology helps improve services, increase
operational efficiency and effectiveness in order to improve
ability to compete with its competitors, and to build a strong
and sustainable future growth.
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance Committee Report

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ด้วยคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และตามแนวทางปฏิบตั ขิ องสากล ซึง่ ได้ถอื ปฏิบตั แิ ละมีการติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั พัฒนาส่งเสริมให้กรรมการ
ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท น�ำหลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ด้วยมุ่งหวังสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม รวม 3 ครั้ง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการ และ
จรรยาบรรณของบริษัท ทั้งในด้านการก�ำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และการประเมินผล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สรุปสาระส�ำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องสากล อาทิ
1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.2 ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์
1.3 คู่มือจรรยาบรรณ ส�ำหรับบุคคลขององค์กร
1.4 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการแจ้งและรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
2. ติดตามการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของพนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต
3. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันก�ำกับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงาน
ความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ด้วยบริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทได้รับรางวัลและการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้รับการ
จัดอันดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance rating, CG rating) ในระดับ “ดีมาก” หรือ
“4 ดาว”
2. การประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (Annual General Meeting, AGM) ประจ�ำปี 2560 ในระดับ “ดีเยีย่ ม” โดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. การรับรองต่ออายุให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต)
4. รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (CALL CENTER) ประจ�ำปี 2560 จากส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.)
นอกจากการก�ำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัดแล้ว คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดียังมุ่งมั่นพัฒนาในการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ให้กับบริษัทในระยะยาวอันเป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อไป
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Dear Shareholders,
The Good Corporate Governance Committee, entrusted by the Board of Directors in taking an oversight role over the
Company’s corporate governance as guided by the Principles of Good Corporate Governance (“the principle”) and
international best practices, has accomplished its duties through monitoring of the Company’s business practice as well as
promoting an adoption of the principle by the Directors, Executives, and all personnel towards their business conducts. This
has provided shareholders, investors, and all groups of stakeholders a level of comfort that the Company is being managed
with great emphasis on efficiency, transparency, and accountability.
In 2017, the Good Corporate Governance Committee held three meetings to exercise its oversight on the
Company’s management and ethical conducts which included proposing improved corporate policy, practical guides
and assessments. The Committee also conducted periodic reviews of practical guides to ensure their suitability and
consistency with sustainable business practices. A summary of important actions is listed below:
1. Improved corporate policies and practical guidelines according to the good corporate governance principles
and the international best practices:
1.1 Privacy protection policy and practical guidelines
1.2 Inside information and securities trading regulation
1.3 Code of Conduct
1.4 Whistle blowing manual
2. Monitored ethical compliance of all personnel
3. Monitored the Company’s management conduct to ensure compliance with the principles of good governance issued
by institutions and supervisory agencies and reported working progress and key findings to the Board of Directors
Having conducted business according to our business ethics and good corporate governance, alongside
continuously fulfilling our responsibilities towards the community, society, and the environment, the Company has been
presented awards and commendations by various organizations, as follows:
1. Rated as a Thai listed company with a “very good” or “four-star” corporate governance by the Thai Institute of
Directors
2. “Excellent” quality on the organization of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, presented by the
Thai Investors Association and the Securities and Exchange Commission
3. Re - certified member of Collective Action Coalition against corruption (CAC), by the CAC Council
4. “Outstanding” Consumer Complaint Solutions Center Award for 2017, presented by the Office of Consumer
Protection Board
Besides promoting a strict compliance with the Company’s Good Corporate Governance Policy and the Code of
Conduct, the Committee also strives for a continuous development of good corporate governance practices with an aim for
the Company’s organizational strength and long-term sustainable growth, which will benefit all stakeholders.

				
				

Mrs. Komkai Thusaranon
Chairman of the Good Corporate Governance Committee

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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นโยบายบรรษัทภิบาล

Corporate Governance Policy

คณะกรรมการให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับให้องค์กรมีระบบบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความมุง่ มัน่ ในการ
ประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ และเป็นธรรมต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ควบคูไ่ ปกับการรักษาผลประโยชน์ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้
เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

The Company’s Board of Directors takes priority towards
having a management system that is efficient, transparent,
and accountable. The Board is committed to conducting a
business with integrity for the development of a just and
sustainable society and the benefits of the shareholders and
all concerned stakeholders.

การยึดมั่นในหลักการก�ำกับกิจการที่ดี

Adherence to Good Corporate Governance

คณะกรรมการ และบุคคลในองค์กรต้องยึดมั่นในหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี 6 ประการ ดังนี้
Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระท�ำ
ของตนเอง และสามารถชี้แจงหรืออธิบายการ
ตัดสินใจนั้นได้
Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ และภาระงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถ
สูงสุด ด้วยความรอบคอบ ภายใต้กฎระเบียบ รวม
ถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
Equitability
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและมีค�ำอธิบายได้
Transparency
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานทีต่ รวจสอบได้ และ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
Ethics
การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ภายใต้กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของ
องค์กร และมีแนวประพฤติปฏิบัติทางธุรกิจที่
ซื่อสัตย์เป็นมิตร และยุติธรรม
Corporate Social การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
Responsibility

แนวทางปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตระหนักและให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยมีน
โยบายที่จะปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น จะไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้
ใช้สิทธิของตน อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายงานประจ�ำปี 2560 | Annual Report 2017

The Board and all personnel must adhere to the Six Principles
of Good Corporate Governance:
Accountability Being responsible for one’s own decisions
and actions and able to explain or justify
the decisions taken.
Responsibility Performing the assigned duties with utmost
knowledge, expertise and diligence as well
as taking into account the regulatory
requirements and the highest interests of
the organization.
Equality
Treating all stakeholders equitably and
fairly in a justifiable manner.
Transparency
Ensuring transparency through examinable
business operations and fair disclosure to
all concerned parties.
Ethics
Upholding moral and professional ethics
while conducting business, within the
regulatory boundaries and the organization’s
best interests, and observing the Codes of
Conduct that promote honesty, harmony
and fairness.
Corporate Social Taking responsibility to address society’s
Responsibility area of concerns.

Guidelines on Corporate Governance
Section 1: Rights of Shareholders
The Board of Directors recognizes the importance of the
shareholders’ rights by establishing a set of corporate policies
that aim to protect those rights from any discriminatory actions
or infringements. The Board also encourages shareholders to
make use of their fundamental rights that are listed below:
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1. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

1. Basic Rights of Shareholders Under the Law

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง
ในก� ำ ไร/เงิ น ปั น ผล การรั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ พี ย งพอและ
ทันต่อเหตุการณ์ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เพื่ อ อนุ มั ติ เรื่ อ งที่ส�ำคัญและมีสิทธิแสดงความคิด เห็น ซักถามใน
การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
เข้าร่วมประชุมแทนตน การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการและก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนกรรมการ และการแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละก� ำ หนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
2. การให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

Shareholders have their basic rights to buy, sell, or transfer
shares. They are entitled to a share of the organization’s profit/
dividends and to receive sufficient and up-to-date business
information. They also have their right to attend shareholders’
meetings in order to take part of approving important matters,
provide opinions, ask questions, and assign an independent
Director or any other persons as a proxy to attend the meeting
on their behalf. They also can appoint or impeach Directors,
determine Directors’ remuneration, and appoint financial
auditors and determine their remuneration.

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในวาระ
การประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 ในการจั ด การประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2560 เมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทได้จัดส่งหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ฉบั บ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน พร้อม
ด้วยรายละเอียดประกอบวาระการประชุม อาทิ รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา รายงานประจ�ำปี แนว
ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
และการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ ล งประกาศการจั ด การประชุ ม ใน
หนั ง สื อ พิ ม พ์ และได้ เ ผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (www.bangkoklife.com) อีกทั้งบริษัท
ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2) บริษัทจัดท�ำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ก�ำหนดวาระ
การประชุมไว้เป็นเรือ่ งๆ อย่างชัดเจน มีการระบุวตั ถุประสงค์
เหตุ ผ ล และความเห็ น ของกรรมการของแต่ ล ะวาระ
ยกตัวอย่างเช่น
1. วาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ มีการระบุชอื่ พร้อมประวัติ
ย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง
2. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดชื่อผู้สอบบัญชี
บริษทั ทีส่ งั กัด ประสบการณ์ความสามารถของผูส้ อบบัญชี
รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
และค่าบริการของผู้สอบบัญชีไว้ ให้ชัดเจน
3. วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่าย
เงินปันผล จ�ำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย อัตราเงินปันผล
ที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

2. Rights to Attend the Shareholders’ Meeting
Before the Shareholders’ Meeting
1) The Company allows the shareholders submit inquiries
on meeting agenda and data in advance.
 For the 2017 Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) which was held on Thursday,
27th April, 2017, the Company distributed the
meeting notifications in both Thai and English
languages twenty-one (21) days in advance, along
with a copies of minutes of the previous shareholders’
meeting, annual report, and guidelines on
shareholders’ meeting attendance, proxy right
assignments and voting rights. This was to allow
shareholders ample time to study the information
beforehand. Additionally, the Company posted the
notification of the meeting in the newspaper and on
its website (www.bangkoklife.com). No additional
agenda was introduced for approval during the
meeting other than those specified in the meeting
notification.
2) The Company’s meeting notification clearly itemized
the meeting agendas along with their objectives,
reasons, and the Board’s opinions, such as:
1. For a consideration of the Director appointments,
names and curricula vitae of all nominees were
provided.
2. For a consideration of an auditor appointment,
name of auditor, name of the audit company,
level of auditor’s experience along with their
independence and their service fees were
provided.
3. For an authorization of dividend distribution, the
dividend distribution policy, the total and per share
amounts proposed to be distributed along with
reasons and supporting information were provided.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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วันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทมีการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดสถานที่
ประชุมให้เหมาะสม สะดวกแก่การเดินทาง และบริษัทเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนได้
2) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั มีการก�ำหนดเวลาทีเ่ หมาะสมและ
เพี ย งพอที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น จะได้ มี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ
ซักถาม พร้อมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีระบบการลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นและระบบการนับคะแนนด้วยบาร์ โค้ด (Barcode)
เพื่อให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็ว สามารถแจ้งผลการลง
คะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทันที และมีบุคคลที่เป็นอิสระเข้า
ร่วมสังเกตการณ์ เพื่อตรวจสอบการประชุมให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง
3) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล
4) กรรมการและผู้บริหารให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วมประชุม
เว้นแต่ติดภารกิจส�ำคัญจนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 27 เมษายน 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารร่วมชี้แจงตอบ
ข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
บริษทั ได้คณ
ุ เลิศศักดิ์ สุธรรมพร และคุณปวริศร์ ฟุง้ เฟือ่ งวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากส�ำนักงานกฎหมายคนึง แอนด์
พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด เข้ามาท�ำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษทั เปิดเผยคะแนนเสียงอย่างชัดเจน โดยแยกคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยเปิดเผยหลัง
การประชุมเสร็จสิ้นผ่านระบบ SET Community Portal
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บน
เว็บไซต์บริษัทอย่างช้าในวันท�ำการถัดไป
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Shareholders’ Meeting Day
1) The Company made it convenient to shareholders to
exercise their rights and voice opinion by holding the
meeting at an easily accessible location. Those
shareholders, who were unable to attend the meeting,
could assign their proxy rights to the independent
Director or others to cast votes on their behalf.
2) During the meeting, the Company allowed adequate
amount of time for shareholders to express opinions
or ask questions. The Company used barcode
technology to register shareholders and to count the
votes. With the technology, the vote counting was
conducted accurately and quickly to allow prompt
announcements to the shareholders of the vote results.
In addition, there is a monitoring conducted by
independent observers to ensure the meeting was
conducted correctly.
3) The Company allowed shareholders to exercise their
rights in electing Directors, individually.
4) The Board of Directors and Executives considered
attending the shareholders’ meeting a top priority,
however, other important circumstances could
possibly cause the attendance impossible. At the 2017
Annual General Meeting of Shareholders on Thursday,
27th April, 2017, 14 Directors were present. The
President and Executives provided explanations,
answered enquiries and listened to suggestions made
by the shareholders. Besides, the Company also
invited Khun Lertsak Suthamporn and Khun Pawarish
Fungfuangwong, independent legal advisors from
Khanung & Partners Law Firm, to act as independent
observers. This was to ensure that the meeting was
carried out transparently and in compliance with the
related laws and internal regulations.
After the Shareholders’ Meeting
1) The Company clearly disclosed the voting results by
presenting the number of approvals, disapprovals, and
abstentions via the “SET Portal” system of the Stock
Exchange of Thailand, and published the sameinformation
on its website no later than the next business day.
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2) บริษัทจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษทั โดยรายงาน
การประชุมได้บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และ
วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด�ำเนินการ
ประชุม รวมถึงบันทึกค�ำถาม ค�ำตอบ และผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ อีกทั้งบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
และกรรมการที่ลาประชุมด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ โดยมุ่งเน้นการป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น การก�ำกับ
ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน โดยบริษัทด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริ ษั ท ก�ำ หนดให้ มี ก ารให้ ข ้ อ มู ล และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ
ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบการประชุมที่ชัดเจนและ
เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน นอกจากนีบ้ ริษทั ได้นำ� หนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ฉบับสมบูรณ์ขนึ้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) คณะกรรมการดูแลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวม
ทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุมใดต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ และงดเว้นการ
มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนั้น
4) บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ท�ำการแจ้งล่วงหน้าแก่
ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะวาระที่ส�ำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่มีข้อมูล
และเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจ
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายราย ถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่
จะเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณา
แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวัน
สิ้นสุดรอบบัญชี โดยมีวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการพิจารณาเปิดเผย
บนเว็บไซต์บริษัท ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560
บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชือ่ บุคคล เพือ่ รับการพิจารณา
แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้า ในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม
- 31 ธันวาคม 2559 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ที่ www.bangkoklife.com
และได้ แ จ้ ง ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทราบผ่ า นระบบข่ า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย

2) Fourteen (14) days after the date of meeting, the
Company published a minute of the shareholders’
meeting on the Company’s website. The minute
documented the explanation of voting method and
the vote tabulation procedures which was given before
the meeting began, questions and answers, each
agenda’s voting results, and attendance records of
the Board members.

Section 2: Equitable Treatment
The Company’s policy requires that all shareholders be
treated with equality and fairness, regardless of whether they
are major shareholders, minority shareholders, institutional
shareholders, or foreign shareholders. The Company protects
the shareholders against any rights’ violations and ensure
equitable treatment by,
1. Providing Information Prior the Shareholders’ Meetings
1) The Company provided the shareholders with clear
and adequate information as well as relevant
regulations before the meeting took place at least
twenty-one (21) days in advance. In addition, the
Company published on its website a complete set of
the meeting notification in both Thai and English for
at least thirty (30) days in advance.
2) The Board of Directors ensured that the Company
informing shareholders of the meeting’s regulations,
voting procedures, and voting rights whereby one
share counts as one vote.
3) During the meeting, Directors who had conflicting
interest attributable to any meeting agenda
acknowledged the shareholders and excluded himself
from considering the matters under such agenda.
4) No additional agendas were introduced to the
shareholders without prior notice, especially on
important agendas, because the shareholders would
not have sufficient data or time to study relevant
information before making decision.
2. Protection of Minority Shareholders
The Company provided an opportunity for individual or
multiple shareholders that in aggregation hold no less than
5% of all Company’s voting rights to propose meeting
agenda(s) and to nominate directorship candidate(s) in
advance, which is at least three months prior to the end of
the fiscal period. Nominating methods and procedures were
published on the Company’s website. For the 2017 Annual
General Meeting of Shareholders, the Company provided an
opportunity for the minority shareholders to nominate persons
for the directorship role during the period from October
1 - December 31, 2016. The Company’s commination was
conducted via www.bangkoklife.com and the Securities
Exchange of Thailand’s news system.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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3. การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์
เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ หรือ
อยู่ ในฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส�ำคัญของบริษัท
อันเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ (Insider
trading) บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดการใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน และการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องน�ำ
ข้อมูลภายในของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่
ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์
หรือชักชวนให้บคุ คลอืน่ กระท�ำการดังกล่าว เพือ่ ประโยชน์ของ
ตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก
2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นบุคคล
ซึง่ รูห้ รือครอบครองข้อมูลภายในรวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องกระท�ำการ
ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 30 วัน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน และ 1 วันหลังการเปิดเผยงบ
การเงิน
3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
ที่รู้ข้อมูลภายในที่ไม่ใช่ข้อมูลงบการเงิน กระท�ำการซื้อขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้น 1 วันหลังการเปิด
เผยข้อมูล
4) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ การรายงานให้รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์
โดยนิตบิ คุ คลทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารเป็นผูถ้ อื หุน้ เกินร้อยละ
30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียง โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียง
ของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมีส่วนได้เสีย
บริษัทก�ำหนดมาตรการป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยด�ำเนินการดังนี้
1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการมี
อ�ำนาจหน้าที่ตามต�ำแหน่งงานในการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน และให้หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการใดๆ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
รายงานประจ�ำปี 2560 | Annual Report 2017

3. Use of Inside Information and Securities Trading
To protect against use of classified information by those
insiders who have access, the Company issued a written
regulation on the use of classified information of which key
requirements are as follows:
1) It is prohibited for Directors, Executives, employees
and their related persons to use the Company’s inside
information that come into knowledge to buy or sell,
or offer to buy or sell, or persuade others to do so for
personal gains, related persons’ gains or for others.
2) It is prohibited for Directors, Executives and persons
presumed to have knowledge of or take possession
of inside information, including their related persons,
to buy, sell, transfer, or receive transfers of securities
during the 30-day period prior to and 1 day after the
public disclosure of the Company’s financial statements.
3) It is prohibited for Directors, Executives and employees,
including their related persons who have knowledge
of inside information other than the financial statements
to buy, sell, transfer or receive transfers of securities
until reaching 1 day after the public disclosure of the
inside information.
4) Directors, Executives and their related persons have
a duty to report their security holdings and changes
in their holdings in accordance with the Securities
and Exchange Commission Act B.E. 2535 to The
Securities and Exchange Commission. In this regards,
the report is to include securities holdings of any
juristic persons in which Directors and Executives own
voting shares in excess of 30 percent of total voting
shares. The percentage of securities holding shall be
aggregated with those shares held by spouses, de
facto husbands/wives and children who are still under
legal age.
4. Conflicts of Interest
The Company has established the following standards to
protect against possible conflicts of interest:
1) Directors, Executives and employees are prohibited
from abusing their authority for their personal gains
and from taking part in any transactions that pose a
conflict of interest against the Company.
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2) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ รายการกั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ มี
ความเกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติของ
คณะกรรมการ ผู้ซึ่งต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ ราคาตลาด
และเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป โดย
กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นๆ
จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
3) ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดท�ำและน�ำส่งรายงาน
การมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของตนและบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
แก่เลขานุการบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับต�ำแหน่ง
หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และให้เลขานุการบริษัท
ส�ำเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ ได้รับรายงาน เพื่อประโยชน์ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังที่กล่าวข้างต้น

หมวดที่ 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย อัน
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า/ผูถ้ อื กรมธรรม์ พนักงาน ตัวแทนประกันชีวติ และ
ทีป่ รึกษาการเงิน คูค่ า้ พันธมิตรทางธุรกิจ และคูแ่ ข่งทางการค้า ตลอด
จนชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ มัน่ ในการผสานประโยชน์รว่ ม
กันของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ
1. บริษัทมีแนวทาง และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม ค�ำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้น
และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเหตุการณ์
 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของบริษัท เช่น ข้อมูลรายงาน
งบการเงินประจ�ำปี ข้อมูลการประเมิน มูลค่าธุรกิจ (Embedded
Value) ข้อมูลองค์กร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร และกิจกรรม
ของบริษัทบนพื้นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ และเพียงพอมีช่องทางใน
การเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย
ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์
ให้บริการและรักษาประโยชน์ของลูกค้า/ผู้ถือกรมธรรม์ดังนี้
 บริ ษั ท ก� ำ หนดเบี้ ย ประกั น ภั ย และผลประโยชน์ ข องกรมธรรม์ ที่
เป็นธรรม
 บริษัทเน้นย�้ำให้พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการ
เงินต้องให้บริการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ และรักษาผลประโยชน์ของ
ลูกค้า/ผู้ถือกรมธรรม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องรักษาความลับของ
ลูกค้า/ผู้ถือกรมธรรม์
 บริษท
ั ยึดมัน่ ในการบริหารงานด้วยความจริงใจ รับผิดชอบดูแลลูกค้า
ให้ได้รับสิทธิความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
อย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มรี ะบบจัดการข้อร้องเรียน เพือ่ แก้ไขเรือ่ ง
ร้องเรียนด้วยความยุติธรรม และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

2) In the event the Company has to conduct a
transaction with its related-parties, the transaction
must be approved by the Board who must
consider the Company’s best interest, fairness and
reasonableness of the transaction, and market price
and other condition under a normal course of business.
The Directors or Executives who may gain or lose
benefits in that particular transaction shall not
participate in the approval process.
3) Directors and Executive officers are required to
submit the report on their interest and that of their
related persons to the Company’s secretary within 14
days after they assume their position or the day the
change occurs. For the benefit of exercising the above
duties, the Company’s secretary shall forward a copy
to the Chairman of the Board and the Chairman of
the Audit Committee within 7 days of receiving the report.

Section 3: Rights of Stakeholders
The Company understands its responsibilities towards the
stakeholders, namely shareholders, clients/policy holders,
employees, insurance agents and financial advisors, business
partners, and trade competitors, as well as to the community,
society, and environment. The Company believes in offering
joint benefits among its stakeholders will ensure sustainable
growth of its business.
1. The Company Implemented the Following Practice
Towards the Stakeholders:
Shareholders
Treat shareholders fairly and equally, consider shareholders’
rights, and disclose the Company’s matters accurately,
completely and timely.
 Shareholders can access the Company’s data, such as,
annual financial statements, business valuation (embedded
value analysis), organizational data, product information,
and other valuable news. The Company takes priority of
the quality, adequacy, and easy access of data.
Clients/Policyholders
Provide clients/policyholders with service and at their best
interest
 The Company offers fair insurance premiums and benefits.
 The Company insists that its employees, insurance agents
and financial advisors must provide consistently good
service and safeguard the interests of clients/policyholders,
especially in regards to maintaining customer confidentiality.
 The Company is committed to maintaining trustworthy
management, taking responsibility to ensure its clients
receive fair coverage and benefits under their policies, with
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นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการลูกค้า ที่จะคอยดูแลให้ความช่วยเหลือ
เมื่อลูกค้าประสบปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
ตัวแทนประกันชีวิต/ ที่ปรึกษาการเงิน
ให้การฝึกอบรมและพัฒนาคุณ ภาพของตัวแทนประกันชีวิตและที่
ปรึกษาการเงิน รวมถึงเน้นย�้ำจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
 บริษัทส่งเสริมการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
ผู ้ เป็ น ส่ วนส� ำ คั ญ ต่ อ ธุรกิจ ให้มีความก้า วหน้า และมีความมั่นคง
ในอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนประกันชีวติ
และที่ปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
 บริ ษั ท ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและจั ด ให้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ความหลากหลาย เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
สามารถน� ำ ไปเสนอต่ อ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม และตรงความ
ต้องการ
พนักงาน และผู้บริหาร
สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรูส้ ม�ำ่ เสมอ ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคน
ด้วยความเสมอภาค
 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ สถานศึกษา
 บริษท
ั จัดให้มกี ารพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยการจัดฝึกอบรม
การสัมมนา และอื่นๆ อันจะท�ำให้พนักงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถ มีประสิทธิภาพในการท�ำงาน ส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคง
อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นบริษัทยังมีการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม
 บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน และการเลื่อนต�ำแหน่ง
เป็นประจ�ำทุกปี จากผลการปฏิบัติงานและความสามารถ
 บริษท
ั ให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยการจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานของสถานประกอบกิจการ และมีการจัดอบรมหลักสูตร
ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหาร
เช่น หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงเบือ้ งต้น หลักสูตรความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นต้น รวมถึง
กิจกรรมด้านความปลอดภัย เช่น Safety Workplace Day
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a system in place to deal fairly with complaints, and
measures for protecting those who make the complaints.
Additionally there is a customer service centre which assist
clients with any problems and meet the needs of
customers to their highest satisfaction.
Insurance Agents/Financial Advisors
Improve the capabilities of insurance agents and financial
advisers by means of training and development, stressing
adherence to the Code of Ethics.
 The Company promotes the development of insurance
agents and financial advisors, who are essential to the
business growth, so they can achieve and attain stability
in their profession. Also, insurance agents and financial
advisors are offered potential for continuing development.
 The Company sets appropriate compensation and makes
available a wide-range of products so that our insurance
agents and financial advisors can offer clients a
comprehensive and responsive solution.
Employees and Executives
Support employees’ continuous learning and development and
offer equal opportunity to all.
 The Company treats all employees equally, and does not
discriminate based on race, nationality, gender, age, religion,
disability, or academy.
 The Company offers employees development programs,
special training, seminars, and other activities to improve
knowledge, capabilities and efficiency which are required
for sustainable business. Other than that, the Company has
provided reasonable compensation and benefit schemes.
 The Company offers compensation and annual promotions
based on ability and work performances.
 The Company recognizes the importance of employee
safety by setting up Safety, Hygienic and Environmental
Subcommittee. Other than that, the Company also provides
safety-in-workplace related trainings such as fire drills,
safety in workplace etc., and a safety related activity such
as Safety Workplace Day.
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บริษทั จัดให้มนี ำ�้ ดืม่ ทีส่ ะอาด ห้องสุขอนามัยทีเ่ พียงพอ ห้องพยาบาล
รวมทั้งจัดให้มีพยาบาล และแพทย์คอยดูแลพนักงาน นอกจากนั้น
ยังจัดให้มีการท�ำความสะอาดส�ำนักงานเพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดี
 ในปี 2560 บริ ษั ท มี ก ารจั ด อบรมให้ กั บ พนั ก งานทั้ ง ภายในและ
ภายนอก เรียนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนการส่งไปสัมมนา/ดูงาน
ต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 298 หลักสูตร มีจ�ำนวนชั่วโมงในการอบรม
เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 24.30 ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมเป็น
จ�ำนวนเงินกว่า 9,918,819 บาท


นอกจากนี้ บริษัทยังค�ำนึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการ
ส่งเสริมการจัดการความรูภ้ ายในองค์กร (Knowledge Management)
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อพัฒนาไป
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในอนาคต
คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่าเทียมกันและด�ำเนิน
ธุรกิจการค้าร่วมกันอย่างเป็นธรรม
 บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ คู ่ ค ้ า และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
โดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั วิ า่ เป็นคูค่ า้ รายใหญ่หรือรายเล็ก และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ
 ปฏิบต
ั ติ อ่ คูค่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และตัง้ มัน่
อยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู ้ ด ้ า นการประกั น ชี วิ ต ให้ แ ก่ คู ่ ค ้ า และ
พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คู่แข่งทางการค้า
แข่งขันอย่างเป็นธรรมด้วยวิธีสุจริต
 บริษัทไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่
ไม่สุจริต ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
 บริษัทไม่ท�ำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะ
เป็นการลดหรือจ�ำกัดการแข่งขันทางการค้า หรือส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
 ละเว้นการกล่าวถ้อยค�ำวาจา หรือเอกสารใดๆ รวมถึงการใช้ส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการโจมตีผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ของคูแ่ ข่งอย่างไม่ยตุ ธิ รรม โดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบใดๆ อันท�ำให้ผเู้ ห็น
หรือผู้ฟังเกิดความส�ำคัญผิด
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม		
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน และให้ความรู้
ด้านการวางแผนทางการเงินแก่เด็กนักเรียนและบุคคลในชุมชน
 บริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสังคม
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อด�ำเนินกิจกรรม
ให้เกิดประโยชน์อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
 บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน และสั ง คมในด้ า น
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานของ
บริษัทในการท�ำกิจกรรมต่างๆ

To ensure a hygienic environment, the Company provides
employees with clean drinking water, adequate sanitation
facilities and a medical station staffed with nurses and
doctor, and arranges for office cleaning.
 In 2017, the Company provided employees both internal
and remote trainings through online, seminars and practical
training abroad. The total number of trainings offered was
298 courses and the number of training hour of each
individual employee was at an average of 24.30 hours per
person. These programs cost the Company Baht 9,918,819.


Additionally, the Company also takes into consideration the
development of sustainable enterprises, improving knowledge
management by supporting various procedures whereby
administrators and workers take part in passing on and
exchanging their own knowledge and experience. This is a
development towards becoming a learning organization.
Partners/Business Allies
Business partners are treated equally and fairly.
 The Company gives equal attention to all its partners,
without discrimination as to large or small business partners.
Good relationships are continually being developed.
 The Company treats business partners with fairness and
equal sharing of benefits.
 The Company promotes and develops knowledge in the
field of life insurance for business partners in order to
increase their effectiveness.
Competitors
Compete fairly and honestly.
 The Company does not engage in dishonest, unlawful, or
inappropriate search for competitors’ inside information or
trade secrets.
 The Company makes no deals with competitors or persons
which have the effect of restricting or reducing competition
or individual which could create unfair competition.
 To refrain from attacking competitors’ products or services,
verbally or in writing, through comparison of any kinds that
could cause a misunderstanding on the part of the audience.
Community, Society and the Environment
Support activities which create financial stability and high
quality of life, and protect the environment.
 As part of its business plan the Company has established
policies to create continuous and continuing benefit for the
environment and participate in social assistance programs.
 The Company has a firm commitment to assist the
community with continuing education by the participation
of its employees in various activities.
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บริษัทส่งเสริม รักษา และธ�ำรงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ทีด่ งี ามของชาติ โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายและกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม
โดยรวม
 บริ ษั ท ด� ำ เนิ น การในการให้ ค วามรู ้ ด ้ า นต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่
ประชาชนอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 บริษัทค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
และก่อให้เกิดผลกระทบด้านความเสียหายต่อสังคม สิง่ แวดล้อมให้
น้อยที่สุด
 บริษัทสนับสนุนลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
สร้างจิตส�ำนึกให้แก่พนักงานของบริษัทในการลดการใช้พลังงาน


ส�ำหรับในปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในหัวข้อ “การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม” ในรายงานประจ�ำปี หน้า 88
2. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) ในการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลใดๆ ที่กระท�ำการ
แทนบริษัท
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บุ ค คลใดที่ ท ราบเบาะแส หรื อ สงสั ย โดยสุ จ ริ ต ว่ า มี ก ารกระท� ำ ผิ ด
กฎหมาย การทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ไม่ว่า
ตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม สามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน ได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
audit_committee@bangkoklife.com
2. ฝ่ายตรวจสอบ
โทรศัพท์ 0-2777-8233-4 โทรสาร 0-2777-8237 หรือ
auditor@bangkoklife.com
3. ส�ำนักก�ำกับการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0-2777-8861 โทรสาร 0-2777-8605 หรือ
compliance@bangkoklife.com
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The Company works to improve, maintain, and preserve the
Thai traditions and culture. It supports the policies and
activities of both governmental and private sectors for
the benefit of society as a whole.
 The Company provides education in various fields which
are of continuing benefit to the public in achieving
sustainable development.
 The Company considers utilizing natural resources for good
course only and minimizes imposing negative impact to the
society and environment.
 The Company supports a reduction of energy and natural
resources consumption and an enhancement of employee
awareness on the need to conserve energy.


In 2017, the Company generated many activities to promote
sustainable business. More information on this topic can be
found under the subject heading “Activities for Society” in the
Annual Report page 88
2. Whistle Blowing
The Board of Directors provides all stakeholders an
opportunity to whistle blowing when the laws or the ethic
codes are being violated by Directors, Executives, employees,
insurance agents, financial advisors or any Company’s
representatives.
Whistle-Blowing Channels
Persons who learn of or honestly suspect unlawful acts,
misconduct, violation of the business ethics, regardless
whether they are affected by such acts, can submit their
complaints through any of the following channels:
1. The Chairman of Audit Committee
audit_committee@bangkoklife.com
2. Internal Audit Department
Tel. 0-2777-8233-4, or Fax. 0-2777-8237 or
auditor@bangkoklife.com
3. Compliance Office
Tel. 0-2777-8861, or Fax. 0-2777-8605 or
compliance@bangkoklife.com
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วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

Methods of Whistle-Blowing

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจน ได้แก่ ชื่อผู้ร้อง
เรียน (จะเปิดเผยตนเองหรือไม่ก็ ได้) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและ
เวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลข
โทรศัพท์หรืออีเมล (E-mail) (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อกลับ เพื่อที่
ผู้ด�ำเนินการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อประโยชน์ ใน
การตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้อง
เรียนในเรื่องดังกล่าวข้างต้น

The whistle blowers or complainants must provide clear
information which includes his name (optional), address,
telephone number, e-mail address (if any), the incident’s date,
time, place, and details. The contact details are for the person
in charge to contact the complainant for carrying out a
fact-finding investigation. For the year 2017, there were no
whistle blowing occurred.

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

Measures to Protect Whistle blowers or Complainants

บริษทั จะปกปิดชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งเบาะแส
หรือผูร้ อ้ งเรียน หากเป็นข้อมูลนอกเหนือจากนี้ บริษทั อาจมีการเปิดเผย
เท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูแ้ จ้ง
เบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเป็นส�ำคัญ

The Company will keep name, address, or any other information of the whistle blower or complainant confidential. Any
other information will only be disclosed as necessary. The
Company takes into account safety of and effect to the
whistle blower or complainant, sources of information, and
other persons concerned.

บริษัทจะไม่กระท�ำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้อง
เรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่
ท�ำงาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือกระท�ำการ
อื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส
ผู้ร้องเรียน หรือผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. การต่อต้านการทุจริต
1) บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้การรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition)
2) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ของประเทศไทย โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้ “บริษทั ไม่ยอมรับการให้หรือการรับของ
ขวัญหรือผลประโยชน์อนื่ ใด ทีม่ เี จตนาจูงใจให้กระท�ำการใดๆ
เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย”
นอกจากนีน้ โยบายนีย้ งั ครอบคลุมการห้ามให้หรือรับสินบนทุก
รูปแบบ รวมถึงก�ำหนดให้มคี วามโปร่งใสในการบริจาคเงินเพือ่
การกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ การให้การสนับสนุนใน
กิจกรรมใดๆ เพื่อไม่ให้เป็นการกระท�ำเพื่อหวังผลประโยชน์
อย่างใดๆ ไม่ว่าจะกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
1. การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่อสาธารณชน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ต่อสาธารณชน ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการ
เงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยบริษทั จะท�ำการสือ่ สาร
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

The Company will not treat the whistle blower or complainant
unfairly. Unfair treatment includes changing position, job
features, workplace, work suspension, threatening, disturbance,
dismissal, or any other acts which are unfair to the whistle
blower or complainant or those who cooperate in the fact-finding investigation.
3. Anti-Corruption
1) The Company has pledged to participate in the
Collective Action Coalition and has been gotten
certification of the Collective Action Coalition from
Thai Institute of Directors.
2) The Board of Directors issued the Anti-Corruption
Policy which reads as follows: “The Company agrees
not to give or receive gifts or any other benefits
intended to influence its actions in unlawful ways.”
The Policy also covers combatting against corruption
and influence-peddling of all sorts. It also calls for a
transparency in charitable donations, gift giving,
sponsoring activities to prevent seeking returns from
public or private sectors.

Section 4: Information Disclosure and Transparency
1. Disclosing Important Information to the Public
The Company recognizes the importance of disclosing its
important information, both financial and non-financial
information on an accurate, complete, and timely basis and
in accordance with the requirements of the Securities and
Exchange Commission (SEC), the Stock Exchange of Thailand
(SET), and the Office of Insurance Commission (OIC). The
Company discloses its information via the following channels:
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญๆ อย่างเป็นทางการทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางนีเ้ ป็นหลัก ตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่าง
สะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
2) รายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ
56-1)
คณะกรรมการจัดให้มกี ารท�ำรายงานประจ�ำปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่เปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเป็นข้อมูลทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการด�ำเนิน
ธุรกิจ และผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผ่ี า่ นมา
3) เว็บไซต์บริษัท www.bangkoklife.com
คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร และเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทันเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีการพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
4) ช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ทั้งข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มหี น่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่ ให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสารความเคลื่ อ นไหวของบริ ษั ท ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ซึ่งในปี 2560 บริษัทมีการน�ำเสนอ
ผลการด�ำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน
แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ
สรุปได้ดังนี้
 Company Visit จ�ำนวน 11 ครั้ง
 Conference call จ�ำนวน 9 ครั้ง
 ประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน จ�ำนวน 5 ครั้ง
 การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน จ�ำนวน 1 ครั้ง
(ในงาน SET in the City 2017)
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1) The Stock Exchange of Thailand’s Electronic Media
(SET Community Portal)
The Company formally discloses important information
required by the Stock Exchange of Thailand
primarily through this channel in both Thai and English
in order to allow every group of investors and
stakeholders an easy and equitable access to the
Company’s information.
2) Annual Report and Form 56-1
The Board of Directors publishes the Company’s
Annual Report and Form 56-1 with information that
is accurate, clear, and meets the requirements of the
Stock Exchange of Thailand, in order to pass on to
shareholders and the various stakeholders useful
information on the past year’s business conduct and
results.
3) The Company’s website: www.bangkoklife.com
With the Company’s website, the Board of Directors
has established a channel of communication and
dissemination of up-to-date information of the
Company in both Thai and English language.
Improvements have been made to the website so
it stays current and easy to use, and offers
comprehensive, complete, and useful information to
shareholders and stakeholders.
4) Channels for Investors:
The Board has set up Investor Relations Unit with a
duty of offering services and distributing to all
interested parties news and data that may be of use
regarding changes in the Company. This would
benefits all group including minority, institutional, and
general investors, securities analysts and domestic
and international fund managers. In the year 2017,
the Company disclosed operating results and both
financial and non-financial information to shareholders
analysts and both of Thai and foreign investors with
the details which could be summarized as follows:
 Company Visit 11 times
 Conference call 9 times
 Analyst meeting 5 times
 SET in the City 2017 1 time
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ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
คุณปิยรัตน์ กาญจนศิริพัฒน์ โทรศัพท์ : 0-2777-8846
อีเมล์ : ir@bangkoklife.com
2. การจัดท�ำงบการเงิน และคุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อคุณภาพของงบการเงิน และค�ำอธิบาย
ประกอบทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินของบริษทั จัดท�ำขึน้ ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย โดยการเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในงบการเงินของบริษัท
ทัง้ นี้ในการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ
มอบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบท� ำ หน้ า ที่ ส อบทานรายงาน
ทางการเงินของบริษัทให้มีการจัดท�ำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการ
บัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และการมีระบบควบคุมภายในส�ำหรับกระบวนการ
รายงานทางการเงินที่พอเพียง
ในปี 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยค่ า สอบบั ญ ชี ใ ห้ กั บ บริ ษั ท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ำกัด ดังต่อไปนี้
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 1,800,000 บาท และค่าบริการอื่น
(Non-Audit fee) 2,800,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,200,000 บาท
 บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 50,000 บาท
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (กัมพูชา) จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 10,200 ดอลลาร์สหรัฐ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการบริษัท
กรรมการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง ดูแลการบริหารกิจการของบริษัท
ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยมี
แนวทางปฏิบัติที่ส�ำคัญ 4 ประการคือ
 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 การปฏิบต
ั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น โปร่ ง ใส
เท่าเทียม และทันเวลา (Duty of Disclosure)
1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายของบริษัท
โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยง และวางแผนการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้ง

Investor Relation Section
Khun Piyarat Kanchanasiripat Telephone : 0-2777-8846
E-mail : ir@bangkoklife.com
2. Financial Statements and Quality of Financial Report
The Board is responsible for the quality of the Company’s
financial statements and financial information presented in the
annual report. The financial statements are prepared in
accordance with the generally accepted accounting standards
of Thailand. The Company consistently applies appropriate
accounting policies and discloses sufficient important
information in its financial statements.
To provide an assurance on the fair presentation of the
financial reports, the Board entrusts the Audit Committee a
review duty to ensure that the financial reports are prepared
correctly in conformity with the generally accepted accounting
standards and that adequate internal controls over financial
reporting process are in place.
In 2017, the Company and subsidiary paid the auditor fees
to Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. with
the details which could be summarized as follows:
 Bangkok Life Assurance Pcl.
Audit fee amount 1,800,000 baht and Non-Audit fee of
2,800,000 baht, total fees paid out was 4,200,000 baht.
 BLA Insurance Broker Co., Ltd. (subsidiary)
Audit fee paid out was 50,000 baht.
 Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. (subsidiary)
Audit fee paid out was 10,200 us dollars.

Section 5: Responsibilities of the Board of
Directors
5.1 Board of Directors
All Directors have the duties and responsibilities to fulfill their
work assignments with honesty and prudence in order to
ensure that the administration of the Company maximizes the
benefits of the shareholders (fiduciary duty) with 4 main
practice guidelines which are
 Fulfilling duties with prudence (Duty of Care)
 Fulfilling duties with honesty to safeguard the benefits of
the Company and those of the shareholders (Duty of Loyalty)
 Fulfilling duties in line with legal requirements, objectives,
obligations and resolutions of the Meeting of the
Shareholders (Duty of Obedience)
 Disclosing information to the shareholders accurately,
comprehensively, transparently, equally, and in a timely
manner (Duty of Disclosure)
1) Structure of the Board of Directors
The Board consists of members who are equipped with
knowledge, expertise, and experience. They play an essential
role in setting the Company’s policies and work with top
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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ระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และการด�ำเนินงานของบริษัท
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้มกี รรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน ซึง่ แต่งตัง้
และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ประกอบไปด้วยกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
การแต่งตั้งกรรมการด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอต่อคณะกรรมการ
และหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติ และ
ก�ำหนดให้มกี ารเปิดเผยประวัตคิ ณะกรรมการ ทัง้ นี้ บริษทั มีการก�ำหนด
นโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี และด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ไม่เกิน 5 แห่ง
2) ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และรับผิดชอบ
2. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และมีการแสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการก�ำหนดทิศทางของบริษัท
3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายทีส่ ำ� คัญ
รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ า หมายทางการเงิ น และแผนงาน
ของบริษัท พร้อมทั้งก�ำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมี
การปฏิบัติตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
4. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการ
ฝ่ายบริหาร พนักงาน โดยมุ่งสร้างส�ำนึกความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ สร้างความเข้าใจ และให้ยดึ ถือปฏิบตั ติ าม
โดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
5. จัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี
ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ รวมทั้ ง ดู แ ลให้ มี ก ระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายงานประจ�ำปี 2560 | Annual Report 2017

Executives to establish business directions, risk management,
and short-term and long-term plans. They also oversee top
Executives’ performance and the Company’s operations in
order to ensure that they are in line with the corporate plan
The Company’s articles of association state that there shall
be no fewer than 5 Directors. Directors are appointed and
impeached by the shareholders’ meeting. The Board consists
of Executive Directors, Non-Executive Directors, and
Independent Directors.
Director’s appointment is a transparent process. The
Nomination and Remuneration Committee proposes director
candidates to the Board of Directors to consider and/or to
the shareholders for voting. However, the Company limits
Directors’ age to no more than 75 years old and must not
hold a directorship role at no more than 5 SET-listed
companies.
2) Scope of Duties of the Board of Directors
The Board’s duties are as follows:
1. Overseeing the Company’s operations to ensure that
they are in line with the applicable laws, the
Company’s articles of association, and the resolution
of the shareholders’ meeting while upholding
honesty, prudence, and accountability.
2. Setting the Company’s vision, mission, and strategy,
providing opinions and seeking information that are
useful for directing the Company.
3. Reviewing and granting approval on key strategies
and policies as well as financial targets, business plan
and ensuring that management manages towards the
designated plan.
4. Establishing corporate governance policy and code
of conduct which include practical guidelines for
Directors, Executives, and employees with the emphasis
on their work responsibility and understanding of and
compliance with the Company’s rules and regulations
and ensuring fairness for all groups of stakeholders.
5. Arranging for reliable accounting system, financial
reporting, financial audits, as well as having appropriate
internal control assessment, and efficient and effective
internal audit.
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6. พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งส� ำ คั ญ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และก� ำ หนด
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และ
ครอบคลุม ก�ำกับดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการ
แสวงหาโอกาสทางธุ ร กิ จ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากความเสี่ ย ง
ดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผล
7. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยรวม
8. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่าง
เหมาะสมและก�ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามี
ความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชือ่ ถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
9. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและ
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่ำเสมอ
10. จัดให้มรี ะบบหรือกลไกการก�ำหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับ
สูงของบริษทั ทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน เพือ่
ก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
11. เป็นผู้น�ำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท
12. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต� ำ แหน่ ง บริ ห ารที่ ส� ำ คั ญ ทุ ก ระดั บ อย่ า งเหมาะสม และมี
กระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม
13. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการที่ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะ
กรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
14. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ
15. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยให้
มีการจัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ เป็น
แนวทางการปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
3) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ร่วมกับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับ
ข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และทั น เหตุ ก ารณ์ ก ่ อ น
การประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม

6. Determining risk factors that may arise, setting
complete and thorough risk management approaches,
ensuring efficiency of risk management process,
finding business opportunities from risks, and putting
in place adequate and efficient internal control.
7. Monitoring related-party transactions, solving conflicts
of interest that may occur, safeguarding the best
interest of shareholders and stakeholders.
8. Arranging for appropriate communication channels
with each group of shareholders, overseeing information
disclosure to make certain that the information is
accurate, clear, transparent, creditworthy, and of the
highest standard.
9. Evaluating and reviewing own performance and that
of the President on a regular basis.
10. Putting in place an appropriate system or mechanism
for remunerating the Company’s top management by
taking into account the Company’s production with
the aim of creating short-term and long-term
motivation.
11. Being a leader and a role model of upholding ethics
and the corporate governance policy.
12. Selecting suitable personnel to be in charge of
important management roles and putting in place a
transparent and fair recruiting process.
13. Attending the Board’s meetings and shareholders’
meeting unless there are unavoidable events – in
which case Directors must inform the Chairman of
the Board or the Company secretary in advance.
14. Enhancing knowledge and capability continually by
joining training or seminars on director’s duties.
15. The Company encourages all of its Directors,
Executives and employees to form a thorough
understanding of ethical standards to which the
Company adheres in all of its business conducts by
producing a code of business conduct in writing as
a practice guideline and it also monitors for strict
adherence to the aforementioned code of business
conduct.
3) Roles and Duties of Chairman of the Board of Directors
The Chairman of the Board of Directors have the following
duties:
1. Setting agendas for the Board of Directors’ meeting
with the President and ensuring that Directors receive
accurate, complete, and timely information before the
meeting.
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2. เป็นผูน้ ำ� คณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย ภายใต้การจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านในการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย รวมทัง้ มีการสรุปมติทปี่ ระชุมเพือ่ ด�ำเนินการต่ออย่าง
ชัดเจน
3. เป็นผูน้ ำ� ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อ
บังคับของบริษัทและกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่า
เทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างทีด่ ีในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัท
ภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับ
ฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. ก�ำกับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล และการจัดการอย่างโปร่งใส
ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้าง และองค์
ประกอบที่เหมาะสม
8. ก�ำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดย
รวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษทั แต่ละคน เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
9. ก�ำกับดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ น�ำผลไปพัฒนา และปรับปรุง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของ
กรรมการ
4) อ�ำนาจอนุมัติของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั เิ รือ่ งต่างๆ ของบริษทั ตามขอบเขตหน้าที่
ทีก่ ำ� หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก�ำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์
นโยบาย กลยุทธ์ ในการด�ำเนินงาน แผนหลักในการด�ำเนินงาน แผน
งบประมาณ และแผนการด�ำเนินธุรกิจประจ�ำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง
การก�ำหนดเป้าหมาย การติดตาม และการประเมินผลการด�ำเนินงาน
โดยเทียบกับแผนที่ได้ก�ำหนดไว้ก่อนแล้ว และการดูแลรายจ่ายลงทุน
(Capital Expenditure) และการเข้าร่วมลงทุน
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2. Acting as the leader of the Board of Directors;
chairing the Board of Directors’ meeting; ensuring that
the meetings run according to the agendas, articles
of association, and the applicable laws; allotting
sufficient time for each meeting; encouraging all
Directors to participate in the discussion and to
exchange opinions; taking into account the best
interest of all parties concerned; summarizing
resolutions of the meeting for further implementation.
3. Chairing the shareholders’ meeting according to the
agendas, the articles of association, and the
applicable laws; allotting sufficient time for the
meeting; giving equitable opportunities for shareholders
to give their opinions; ensuring that answers to the
shareholders’ questions are given appropriately and
transparently.
4. Supporting and being a role model in complying with
corporate governance and business ethics.
5. Promoting good relations between the Board of
Directors and Executives and supporting the President
and Executives in implementing the Company’s
policies.
6. Ensuring transparent information disclosure and
solution in the event of conflict of interest.
7. Ensuring appropriate structure and components of
the Board of Directors.
8. Ensuring the efficiency and effectiveness of the
overall Board of Directors, sub-committees, and
individual Director.
9. Ensuring that a performance appraisal is done on the
Board of Directors, individual Director, Chairman of
the Board of Directors, and the sub-committees so
that the result is applied to improve and enhance the
Directors’ performance, knowledge, and capability.
4) Authority of the Board of Directors
The Board has authority to approve various matters according
to the scope of duty stipulated by laws, the Company’s
articles of association, the charter of the Board, and the
resolution of the shareholders’ meeting. Their duties include
establishing and reviewing vision, policy, strategy, business
plan, budget and yearly business plan, medium-term business
plan, and target. The Board also monitors and evaluates the
performance result in comparison with the plan and monitors
capital expenditure and investments.
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5) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อรับทราบ และร่วมกันตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
การจัดประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปสามารถร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ได้ และประธานกรรมการต้องก�ำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่
วั น ที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งขอ การประชุ ม คณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม ทัง้ นี้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ วาระการประชุม
ซึ่ ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัด การใหญ่พิจารณาร่วมกัน
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจ�ำเป็น
เร่งด่วน จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นและก�ำหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ ได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งท�ำหน้าที่ประธานใน
ที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม
ประชุม และไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ หากคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชีข้ าด ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อความเป็นอิสระในการอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ เว้นแต่
ในบางวาระทีฝ่ า่ ยจัดการได้เข้าร่วมประชุม เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์
เพิ่มเติม
6) การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการกับ
ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย
และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะ
ที่ฝ่ายจัดการท�ำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ก�ำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จึงเป็น
บุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

5) Meetings of the Board of Directors
Company Directors shall attend the Board meeting regularly
to stay informed of and make decisions on the Company’s
business matters. The Board holds at least 6 meetings a year.
A minimum of any 2 Directors can request Chairman of the
Board of Directors to call for a Board of Directors’ meeting
and the Chairman is required to set a meeting date within 14
days from the date on which such a request has been received.
The Board of Directors’ meetings require a minimum of no
less than half of the total number of the members of the Board
of Directors be present to form a meeting quorum. In calling
for the Board of Directors’ meetings, Chairman of the Board
of Directors or an assigned person is to send an invitation to
the meeting, together with a list of meeting agendas which
has been jointly considered by the Chairman and the President,
to all the directors no less than 7 days prior to the meetings,
except for where there is an urgent matter in which case, the
meeting can be called for, using different methods and
within a shorter timeframe.
When considering each matter, the Chairman of the Board
chairs the meeting and allocates sufficient time for it. The
Chairman also gives opportunities for the Directors to voice
their opinions independently. Resolutions are reached by a
majority vote whereas each Director has one vote and the
Directors having a vested interest in that particular matter
must refrain from attending the meeting and/or abstain from
voting on that matter. In the event of tied votes, the Chairman
shall have a separate deciding vote. In the case wherein the
Chairman of the Board of Directors is not present during the
meeting or wherein he cannot fulfill his duties, the Vice
Chairman is to preside over the meeting on his behalf. If the
Vice Chairman was not present or if he cannot fulfill his duties,
members of the Board of Directors who are present at the
meeting are to elect a member to act as the Chairman of the
meeting.
No management joins the Board meeting so that the Board
can discuss management-related problems independently.
During certain meeting agendas, however, management is
allowed to join the meeting to provide additional information.
6) Segregation of Roles between the Board of Directors
and Management
The Company clearly separates the roles and responsibilities
between the Board and management. The Board’s duty is to
establish policies and oversee management’s work at the
policy level. Management’s duty is to administer the
Company’s operations in accordance with the established
policies. The Chairman of the Board of Directors and the
President are a different person. Both of which are selected
by the Board of Directors.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำกับ
ดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่าง
ชัดเจน
7) การสรรหากรรมการ และวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระ
หรือในกรณีอนื่ ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาบุคคลทีจ่ ะ
ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลจากผู้ทรงคุณวุฒิ และความ
เชี่ยวชาญจากหลายๆ อาชีพ มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็น
ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการท�ำงานโปร่งใส รวมทั้งมี
ความสามารถในการแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระ อี ก ทั้ ง มี
การก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณา
จากความรู้ ความช�ำนาญที่จ�ำเป็นแต่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ
กรรมการบริษัทมีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการเพื่อทดแทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะมีวาระการปฏิบัติหน้าที่เท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ครบ
วาระการปฏิบัติหน้าที่และพ้นต�ำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งอีกก็ ได้
กรรมการสามารถลาออกจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระได้ โดยให้ยนื่ ใบลา
ออกต่ อ บริ ษั ท การลาออกมี ผ ลนั บ แต่ วั น ที่ ใ บลาออกไปถึ ง บริ ษั ท
นอกจากการพ้ น ต� ำ แหน่ ง จากการครบวาระการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ล้ ว
กรรมการอาจพ้นต�ำแหน่งด้วยสาเหตุอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในข้อบังคับ
บริษัท และ/หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาความรู้
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำแบบประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
เป็นประจ�ำทุกปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลซึ่งกรรมการ
แต่ละท่านเป็นผู้ประเมิน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยในแบบรายคณะ
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The Chairman of the Board of Directors is not an Executive
Director and is not involved in the Company’s business
administration. This is to ensure that the policy-level oversight
function and the administration level are clearly separated.
7) Nomination of Directors
The Nomination and Remuneration Committee has its duty to
find highly competent candidates to replace the Directors who
retire by rotation or leave their post in any other cases. The
committee then proposes the candidates for the Board’s
consideration. The Board then passes the proposal to the
shareholders’ meeting for an election. The Nomination and
Remuneration Committee selects candidates taking into
account their competence, expertise in various fields,
leadership, vision, integrity and ethics, past work experience,
transparency, and ability to voice their opinions independently.
The qualifications of desirable Director is set based on the
knowledge and necessary skill that the current Board is missing.
Directors hold tenures which last 3 years each term from the
date on which they are appointed by an annual meeting of
shareholders with the exception of Directors appointed to fill
a position of a Director which becomes vacant due to reasons
other than retirement by rotation who will hold a tenure which
lasts the remaining time of the tenure of the Director whom
they replace. However, Directors who retire by rotation may
still be re-nominated for re-election.
Directors may voluntarily resign from their positions at any
time before the end of their tenures by submitting a letter of
resignation to the Company. The resignation will be deemed
effective from the date on which the letter of resignation is
received by the Company. In addition to retirement by rotation,
retirement of directors may be due to any reasons expressly
stated in the Company’s regulations and/or a lack of
qualifications or possession of characteristics forbidden by
related laws to hold a directorship.
8) Performance Appraisal and Knowledge Enhancement
The Board of Directors has created an annual self-evaluation
form for itself and its committees, with both individual
Directors and the each committees performing evaluations.
This includes an assessment of the duties of the Chairman,
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ซึ่งรวมถึงการประเมินการท�ำหน้าที่ของประธานกรรมการ เพื่อให้
กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการ เนื่องจากท่านเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย
และก�ำกับดูแลกิจการ โดยผลการประเมินจะถูกน�ำมาใช้ ในการวิเคราะห์
และหาข้ อ สรุ ป เพื่ อ ก� ำ หนดมาตรการในการพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและ
เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ทัง้ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) และสถาบันอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจถึงหลักการ
ของการก�ำกับกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีการเชิญวิทยากรภายนอกให้มา
บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก�ำหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ชัน้ น�ำ
ในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการ
ด� ำ เนิ น งานของบริษัท และมีก ารเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือ หุ้น
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ
10) เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษทั ท�ำหน้าที่ให้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื
หุน้ อีกทัง้ ติดตามและประสานงานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
และมติ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล รายงาน
สารสนเทศของบริษัทตามระเบียบ และข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 6 คณะ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบองค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ มีดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระไม่ตำ�่ กว่า 3 ท่าน โดย
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้ความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์การท�ำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยท�ำ
หน้าที่สอบทานการด�ำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อ
บังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล ส่งเสริมให้พฒ
ั นาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็น

with each Director having the opportunity to evaluate the
Chairman’s performance, since he plays such an important
role in setting policy and overseeing the business. Evaluation
results are analyzed and conclusions drawn from them so as
to determine future standards of development and improvement
in work efficiency of the Board and its Committees.
Additionally the Company supports the Board continuing
education and training through various courses offered by the
Thai Institute of Directors Association (IOD) and other
institutions, which build knowledge and understanding in the
fundamentals of good corporate governance. Also, each year
outside experts are invited to share their knowledge and
exchange ideas with the Board, so as to efficiently develop
and exchange visions about performance of the duties of the
Board.
9) Remuneration for the Board and the Sub-Committees
The Nomination and Remuneration Committee sets reasonable
remuneration for the Board and the sub-committees. The
remuneration is compared with that of other leading
companies listed on the Stock Exchange and in the same
industry. The Committee also takes into consideration of the
Company’s operating result when determining the remuneration
before the remuneration proposal is passed to the shareholders’
meeting for approval.
10) Company Secretary
The Company Secretary provides advice on the applicable
laws, rules, regulations, corporate governance principles, and
scope of responsibilities of the Board. He also arranges
activities of the Board, organizes the meeting of shareholders,
and coordinates with other functions to ensure that the
resolutions of the Board and the shareholders’ meeting are
implemented. He also ensures that the Company’s information
is disclosed in accordance with the requirements of the
Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange
of Thailand.
5.2 Sub-Committees
The Board has appointed 6 sub-committees to carry out
specific tasks and propose matters for the Board to approve
or acknowledge. Each sub-committee’s components and
duties are as follows:
1) Audit Committee
The Audit Committee consists of no fewer than 3 Independent
Directors. At least one of them has knowledge, understanding
of, and experience in accounting or finance. The Committee’s
role is to review the Company’s practices in compliance with
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ไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ทัง้ นีฝ้ า่ ยตรวจสอบ และส�ำนักก�ำกับการปฏิบตั งิ านเป็นหน่วยปฏิบตั งิ าน
ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในขณะเดียวกัน คณะ
กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจาก
ผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
2) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท มีอ�ำนาจหน้าที่ใน
การบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น นโยบาย หรือค�ำสั่ง
ใดๆ ทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด และมีอำ� นาจอนุมตั แิ ละ/หรือเห็นชอบแก่
การด�ำเนินการใดๆ อันจ�ำเป็นต่อการบริหารกิจการของบริษัท อีกทั้ง
มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อพิจารณาต่างๆ ที่จะมีการน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง อย่างน้อย 5 ท่าน ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นผูม้ คี วามรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ก�ำหนดกรอบนโยบาย และ
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวม และติดตามก�ำกับดูแลความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสีย่ งรวมตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ
บริษัท โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารและประธานคณะกรรมการ
เป็นกรรมการอิสระ ท�ำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองผู้จัดการใหญ่
ในกรณีครบวาระ ลาออก หรือพ้นสภาพในทุกกรณี นอกจากนั้นมี
หน้าที่ก�ำหนด และทบทวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของ
รายงานประจ�ำปี 2560 | Annual Report 2017

the regulatory bodies’ policies, regulations, laws, and
requirements. The Committee also supports the improvement
of the financial reporting system in line with international
standards and reviews the internal control system and the
risk management system to ensure their appropriateness and
effectiveness. The Audit Committee performs its duties and
voices its opinions independently.
The Internal Audit and the Compliance Office report directly
to the Audit Committee. The Audit Committee also joins at
least one meeting with the auditor without the presence of
management so as to seek the auditor’s opinions on various
matters.
2) Executive Board of Directors
The Executive Board of Directors has the authority to manage
the Company’s business as assigned by the Board to ensure
that it is in line with the Company’s objectives, requirements,
the resolutions of the shareholders’ meeting, the policies or
orders put in place by the Board. The Executive Board of
Directors also has the authority to grant approval and/or
consent to any actions necessary for the business. It also
considers and screens matters before presenting them to the
Board for approval and/or consent.
3) Risk Management Committee
The Risk Management Committee consists of Directors and
top Executives of at least 5 members who have knowledge
on and understanding of the Company’s risks. The Committee
sets the scope of risk management policy and strategy and
monitors the efficiency and effectiveness of the risk
management system, according to the policy stipulated by
the Board.
4) Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration Committee consists of
Company Directors. All members of the Committee are not
an Executive of the Company. The Chairman of the
Committee is an Independent Director. The Committee
considers qualified candidates for the posts of Director,
President, and Vice President in the event that those posts
are vacated as a result of rotation, resignation, or any other
cases. The Committee also determines and reviews the
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คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ารอง
ผูจ้ ดั การใหญ่ ให้มคี วามเหมาะสมกับอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ต่อองค์กร
5) คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับ
สูงจากสายลงทุน จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านใน
คณะนีล้ ว้ นแล้วแต่เป็นผูม้ คี วามรูเ้ รือ่ งการลงทุน ธุรกิจประกันชีวติ และ
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน คณะกรรมการลงทุนมีหน้า
ที่ก�ำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมที่เกิด
จากการลงทุน พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน ติดตาม และก�ำกับดูแล
การลงทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับ
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติต่อไป
6) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ปี ระกอบด้วย กรรมการบริษทั และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ กรรมการคณะนีเ้ ป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ
ประกันชีวิต และหลักการของการก�ำกับกิจการเป็นอย่างดี คณะ
กรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ห น้ า ที่ เ สนอนโยบาย ค� ำ แนะน� ำ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และส่งเสริมการเผยแพร่ค่านิยมด้านจริยธรรม และจรรยา
บรรณในการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ
7) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นผูพ้ จิ ารณาก�ำหนดแนวทาง
ขั้นตอน และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานปกติของบริษัท
5.3 ฝ่ายบริหาร
1) โครงสร้างของคณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงาน โดยมีกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นประธานของคณะผู้บริหาร และเป็นผู้น�ำบริษัท
2) การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อืน่ ของผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัท
1. บริษทั ไม่ขดั ข้องในกรณีทผี่ บู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ในองค์กรที่ ไม่แสวงหาก�ำไรหรือองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้น
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2. บริษัทไม่ขัดข้องในกรณีที่ผู้บริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการใน
องค์กรภายนอกทีต่ ง้ั ขึน้ เพือ่ การค้า และไม่ขดั กับผลประโยชน์
ของบริษัท และผู้บริหารไม่ใช้เวลาเกินความเหมาะสมจน
เป็นผลเสียแก่บริษัท

remuneration and benefits provided for the Board and other
top Executives higher than or equivalent to the Vice President
to ensure that they reflect those positions’ duties and
responsibilities of the organization.
5) Investment Committee
The Investment Committee consists of Directors and top
Executive officer(s) of the Investment Division of at least 3
members. All of the Committee members have knowledge of
investment, life insurance business, and investment risk
management. The Committee has its duty to set the investment
policy and the overall investment risk management policy, to
grant approval for investment plans, and to monitor the
Company’s investments to make certain that they are in line
with the regulators’ laws and requirements before presenting
them to the Board for approval.
6) Good Corporate Governance Committee
The Good Corporate Governance Committee consists of
Directors and top Executives. All members of the Committee
have knowledge and understanding of the life insurance
business and the principles of corporate governance. The
Committee’s duty is to propose the good corporate governance
policy, suggestions, and guidelines to the Board and monitors
the Company’s practices to ensure that they are in accordance
with the corporate governance principles. It also promotes
ethical values and code of conduct across all levels of the
organization.
7) Performance Assessment and Evaluation Committee
The Performance Assessment and Evaluation Committee
establishes guidelines, procedures and methods for evaluation
of performance of the President. The committee shall assess
and evaluate the President’s performance twice a year
according to company’s regular employee performance
procedure.
5.3 Management
1) Structure of the Executive Officers
The Company’s Executive officers include its top management
i.e. President, vice President, and Divisional Heads. The
President is the head of the Executives and the Company’s
leader.
2) Top Executive Officers Assuming a Director Post at
Other Companies
1. The Company has no objection against the event that
its Executive officers serve as a Director for not-forprofit organizations or private organizations established
for the public interest.
2. The Company has no objection against the event that its
Executive officers serve as a Director for outside
organizations whose business does not conflict with
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3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในบริษัท
จดทะเบี ย นหรื อ ไม่ จ ดทะเบี ย นที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ แ ข่ ง ขั น
กับบริษัท
3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
บริษทั มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่ง
งานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การประเมินผล และค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้บริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง ประกอบด้วย
เงินเดือน และโบนัสประจ�ำปีที่พิจารณาจาก
1. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของบริษทั
การด�ำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ การ
บริหารงานภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคม ความ
สามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานให้ดีขึ้นในแต่ละปี
2. การเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงในกลุม่
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความสอดคล้องกับแนวทางการ
เติบโตของผลก�ำไร และมูลค่าธุรกิจของบริษัท

แนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณส�ำหรับบุคคล
ขององค์กร
ในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณส�ำหรับบุคคล
ขององค์กรจากคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยา
บรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ฉบับปี 2557 และเพิ่มเติมเนื้อหาให้เทียบ
เคียงกับมาตรฐานสากลมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
แนวทางปฏิบตั อิ นั จะส่งผลสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ให้บรรลุ
เป้าหมายและภารกิจในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ส�ำหรับรายละเอียดจรรยาบรรณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก
บนเว็บไซต์บริษัท www.bangkoklife.com
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the Company’s interest and does not consume
extensive time of the Executives.
3. The President shall not be in any posts in any listed
or non-listed companies whose business is in
competition with the Company.
3) Selection of Top Executive Officers
The Company has a process to select persons to fill
important management positions in all levels on an
appropriate and transparent basis. The Company ensures that
the selected Executive officers are professional and able to
manage the business effectively.
4) Evaluation and Remuneration of President and Top
Executive Officers
The remuneration of the President and the top Executive
officers consists of a salary and an annual bonus which are
determined from:
1. Their roles and responsibilities, the Company’s
operating result, work carried out according to the
policies stipulated by the Board, their management
performance under the social and environmental
circumstances, and their ability to improve the
business and work efficiency each year.
2. Comparisons with the remuneration paid for top
Executive officers in the same industry, profit growth
trend, and value of business.

Practice Principles for Code of Conduct for
All Personnel
In 2017, The Company had revised the Code of Conduct
Handbook for all personnel from the Good Corporate
Governance and Code of Ethical Conduct and Business
Practices Handbook (2014). Additional contents are
added to allow compliance with international best practices
and to lead towards good corporate governance achievement.
For more details, please visit the company’s website,
www.bangkoklife.com.
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจาก
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 5 ครั้ง มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชี เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปสาระส�ำคัญ
ของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีที่ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และรวมถึงรายงานความเห็น
อย่างไม่มเี งือ่ นไข โดยประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณาถึงนโยบายบัญชีทสี่ ำ� คัญรวมถึง ความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงิน และรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลและปัญหาที่มีความส�ำคัญในการ
จัดท�ำงบการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระส�ำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีรายงานทางการเงินที่
เชื่อถือได้ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน มีการหารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในเกีย่ วกับข้อสังเกตในรายงานของฝ่ายตรวจสอบ หารือกับผูส้ อบ
บัญชีเกีย่ วกับการควบคุมภายในและความเสีย่ งของบริษทั ในส่วนทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอบเขตงานของผูส้ อบบัญชี และได้พจิ ารณาการประเมิน
ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งตามที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนด รวมถึงมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับทราบสรุปข้อร้องเรียนที่บริษัทให้บุคคลภายนอกและพนักงานที่แจ้งเบาะแสใน
ช่องทางต่างๆ รวมถึงสามารถแจ้งร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ โดยตรงตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เห็นว่าบริษทั
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการก�ำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม สนับสนุนให้การด�ำเนินงานของ
บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมมีประสิทธิผล ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
ของฝ่ายตรวจสอบ และติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจ การด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าระบบการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระเพียงพอ แผนงานตรวจสอบประจ�ำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท
มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ำกับ
การปฏิบตั งิ าน ซึง่ มีความอิสระและขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลติดตามและประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ
ภายในบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับรายงานทุกไตรมาสถึง
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงผลกระทบและการด�ำเนินการของบริษัทจากการประกาศใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่าน
มาบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและทันเวลา
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5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง รวมทั้งการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2560 น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยได้ประเมินจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ ในธุรกิจประกันชีวติ
ความช�ำนาญในวิชาชีพ ความอิสระและความเป็นกลางของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของ
ค่าสอบบัญชีเป็นประการส�ำคัญอีกด้วย ทั้งนี้เห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีในระดับสากล
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การท�ำรายการดังกล่าวของบริษัทเป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปด้วยความเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ เช่นเดียวกับที่ท�ำกับบุคคล
ภายนอกทั่วไปด้วยราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ รวมทั้งมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการท�ำหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 เพื่อทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมของโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ซึ่งผล
สรุปโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่าง
ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม มีกระบวนการก�ำกับการปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจอย่างเหมาะสม และรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส
และเชื่อถือได้

				
				
				

สุนทร อรุณานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.

132

Audit Committee Report
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

Dear Shareholders,
The Audit Committee consists of three independent directors appointed by the Company Board of Directors. All
are fully qualified under the requirements of the Stock Exchange of Thailand, have excellent financial accounting expertise
or experience, and perform their assigned duties and responsibilities knowledgably, skillfully, and diligently. They act with
sufficient independence, are under no restrictions in obtaining information from management, staff, or stakeholders, and may
express opinions and give advice for the equal benefit of all groups of stakeholders.
In 2017 the Audit Committee convened five times, there were meetings with management, internal auditors, compliance
office, and external auditors for consultation and exchange of views on relevant agenda items. Important issues may
be summarized as follows:
1. Reviewed quarterly and annual financial statements which had previously been audited/reviewed by external
auditors, and reported on them, expressing free and unfettered opinions. Executives and external auditors involved
attended meetings to consider important accounting policies along with the accuracy and completeness of
quarterly financial statements and significant factors having negative impacts on finances. There was also a single
meeting with external auditors without management in attendance so that there could be free and open discussion
of important information and problems in preparation of financial statements, where external auditors expressed no
important concerns. The Audit Committee’s conclusion was that the Company’s financial statements are reliable,
accurate, complete, and in prepared accordance with generally accepted accounting principles, and with sufficient
and appropriate disclosure.
2. Performed a review of internal control systems and discussed observations about internal control made in the
Internal Audit Department reports, and about Company risks subject to internal control, which fell under
the purview of external auditors. Made assessments of the adequacy of internal controls and risk management
done according to the rules of the Securities and Exchange Commission (SEC), including reviewing compliance
with policies and measures against corruption and money laundering, as well as acknowledging complaints filed
with the Company by outside persons and whistleblowers through various channels, including directly notifying the
Audit Committee. Investigations on compliance with principles of good corporate governance have concluded that
the Company has had adequate internal control and careful risk management to support Company operations in
achieving their objectives efficiently and effectively.
3. Assessed the Company’s internal audit systems to determine whether they were appropriate and effective.
Considered and authorized the Internal Audit Department’s audit plan and monitored its work operations and audit
results from quarterly reports to ensure recommendations were being implemented. The assessment
found that the Company’s internal audit system is sufficiently independent, the yearly auditing plan is consistent
with Company risks and objectives, and auditing performance is developing steadily to conform to international
professional internal auditing standards.
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4. Reviewed the Company’s compliance with the law in connection with the Securities and Exchange Commission,
Stock Exchange of Thailand’s regulations, and laws related to the Company’s business operations. Considered and
approved work plans of the compliance office, which is independent and reports directly to the Audit Committee
and whose job is to monitor and coordinate with various departments within the Company to ensure strict
compliance with ethics rules, regulations, and related systems. The Audit Committee was informed of all
regulatory changes and of Company operations from the adoption of such regulations. In this period, the Company
has complied with all relevant regulations and requirements in a proper and timely way.
5. Considered, nominated, and suggested remuneration amounts for external auditors in 2017, presenting them to the
Board of Directors for approval at the shareholders’ meeting. Assessments were based on nominees’ knowledge,
ability, understanding of and experience in the life insurance business, professional expertise, and
independence and impartiality. Additionally, the Committee considered appropriate comparisons of financial auditing
costs. For its independence, world-class expertise, knowledge, and experience in auditing Deloitte Touche
Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. was chosen as the Company’s external auditor.
6. Reviewed and gave opinions on related transactions and cases involving potential conflicts of interest as specified
in relevant notices and rules. Company transactions were found to be in compliance with regulatory guidelines of
the Stock Exchange of Thailand, fair, to the benefit of the Company, and with pricing at reasonable levels, exactly
as for outside third parties. Disclosures made were adequate, accurate and complete.
7. The Audit Committee made quarterly reports to the Board of Directors on the results of its work, providing opinions
and suggestions that are beneficial for management administration, and including a self-evaluation of its own
performance in 2017, reviewing its own charter and giving consideration to the suitability of its structure and
composition and the fulfillment of its own duties, and has concluded that its own performance has met the
overall criteria and best practices guidelines of the Stock Exchange of Thailand.
The Audit Committee concluded that the Company has produced accurate financial reports and offered complete
disclosure of important information, and that there have been adequate and timely internal controls with tight security.
Company governance has followed the law relating to appropriate business practices, and dealt with related transactions and
potential conflicts of interest in ways that put the Company’s interests first. This good governance has extended to risk
management and operations control systems that are effective, transparent, and reliable.

				
				
				

Mr. Sunthorn Arunanondchai
Chairman of the Audit Committee
February 2018
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การควบคุมภายใน

Internal Controls

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญต่อการป้องกันบริหาร
จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย จึงจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุมเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด�ำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

Bangkok Life Assurance recognizes the importance of internal
control systems as an important strategy for protecting and
managing risks or losses of various kinds which might be
incurred by the Company or its stakeholders. Therefore an
appropriately strict and efficient system of internal controls
has been established. Such a system creates proper confidence
that Company operations will achieve their goals.

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ซึ่งประยุกต์ ใช้ตามกรอบแนวทางควบคุมภายในของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO 2013) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร รวมถึงการติดตามประเมินผล
ซึง่ เห็นว่าบริษทั มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ สนับสนุนให้การด�ำเนิน
งานของบริษัท บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และรายงานให้กรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม�่ำเสมอ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
1.1 คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ให้ความส�ำคัญกับการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน
ทีด่ ี ได้รว่ มกับฝ่ายบริหารทุกระดับสร้างบรรยากาศ ในระดับสูง
(Tone at the Top) ภายในบริษัทและบริษัทย่อย ที่แสดงถึง
การให้ความส�ำคัญของคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต บริษัทมีโครงสร้างองค์กร
ที่เอื้ออ�ำนวยให้ระบบการควบคุมภายในด�ำเนินไปได้ตามที่
บริ ษั ท มุ ่ ง หวั ง อย่ า งชั ด เจนและเป็ น รู ป ธรรมมี ก ารสื่ อ สาร
นโยบายการก�ำกับกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณส�ำหรับ
บุคคลขององค์กร (Code of Conduct) ให้ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนลงนามรับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติใน
ทางเดียวกัน
1.2 คณะกรรมการบริ ษั ท มี บ ทบาท อ� ำ นาจหน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบซึ่งก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
เช่ น พิ จ ารณาและเห็น ชอบในเรื่อ งส�ำคัญ ที่เกี่ย วกับ การ
ด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ก� ำ หนดนโยบาย
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสีย่ ง แผนงาน และ
งบประมาณ ในการด�ำเนินงาน ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการ
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The Audit Committee has reviewed the adequacy of the internal
control systems utilized according to internal control guidelines
advanced by The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO 2013). The framework has
five components: the overall control environment, risk
assessment, control activities, management of information
and communications, and monitoring and evaluation. It was
concluded that the Company has sufficient internal controls
to support Company operations in efficiently and effectively
achieving their objectives. The committee regularly reported
to the Board as detailed below:
1. Control Environment
1.1 The Bangkok Life Assurance Pcl. Board of Directors
places high importance on having a good internal
control environment, and works with management to
create a rarified atmosphere (“tone at the top”) both
within the Company itself and its subsidiaries which
exemplifying the importance of honesty and morality
in conducting the life insurance business. The
Company’s business structure empowers systems
of internal control to clearly operate as the Company
intended and good corporate governance policies are
communicated through a manual outlining the Code
of Conduct which management and staff sign,
acknowledged and universally adhere to.
1.2 Roles, duties, and powers of the Board of Directors
are spelled out in the Charter. The Board gives
consideration and approval to important matters
relating to the operations of the Company and its
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ด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ทุก
หน่วยงานด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันยึดตามปรัชญา
ภารกิจ และผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ มีการก�ำหนดบทบาท
หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร ภายใต้กฎหมาย
กฎบัตร และข้อบังคับของบริษัท
1.3 บริษัทได้ก�ำหนดโครงสร้างสายการรายงาน และแบ่งแยก
อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม มีความ
สอดคล้ อ งกั บ สภาพทางธุ ร กิ จ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สนั บ สนุ น ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานและการควบคุ ม ภายในมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.4 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่
มีความรู้และความสามารถ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติด้าน
บุคลากรทีช่ ดั เจน ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงาน ตาม
ค่านิยมขององค์กรในเรื่อง “การพัฒนาตน” ที่ยึดหลักว่า
บุคคลจะต้องมีการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ บริษัทมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดผล
การด�ำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator)
ซึ่งมีแผนและกระบวนการสรรหา ผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
(Succession Plan) อีกทั้งให้ทุนการศึกษาในหลากหลาย
สาขาวิชาชีพ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและรักษาบุคลากรของ
บริษัท
2. การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment
2.1 บริษทั มีนโยบายบริหารความเสีย่ งทีจ่ ดั ท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณากลั่นกรองก�ำหนดกรอบ และ
ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง มีการสื่อสารนโยบายให้ทราบ
ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร มี คู ่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น แนวทาง
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งก�ำหนดให้พนักงานมีการอบรมเพื่อ
ให้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท
2.2 บริษทั มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งและแผนธุรกิจ มีฝา่ ย
บริหารความเสี่ยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนด
ขอบเขตและการยอมรับความเสี่ยง เช่น เรื่องการบริหาร
เงินกองทุน การก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตาม
แนวทางมาตรฐาน ERM (Enterprise Risk Management)
ทั้งนี้ในสายงานเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ส่วนงาน
ฝ่าย และสายประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการด�ำเนินงาน
ควบคู ่ ไ ปกั บ แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้นบริษัทยังก�ำหนดวิธีการ
ด�ำเนินการเพื่อตอบโต้ต่ออุบัติภัยร้ายแรง เพื่อไม่ ให้เกิด
การหยุดประกอบการติดต่อกันเป็นเวลานาน (Disruption)
ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวของบริษัท ได้รับมาตรฐานระบบ
การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO/IEC 22301

subsidiaries, determining policy, vision, mission,
strategy, goals, risks, business plans, and budgets
designed for all departments to conduct operations
and move in a common direction based on a common
philosophy and providing customers with the same
benefits. The committees and administrators have
specified roles under the law and the Company
Charter, and regulations of The Company.
1.3 The Company has established a reporting and
command structure where lines of responsibility are
clear, appropriate, and in accord with relevant business
and legal requirements in support of efficient and
effective internal control.
1.4 The Company is committed to providing, developing,
and retaining knowledgeable and capable personnel.
Personnel policies and procedures are clear, with a
focus on employees such that staff becomes more
valuable to the Company through “self-development,”
which is based on the principle that employees should
be constantly learning. For its recruitment procedures
and succession plans for filling important positions
the Company has a system in place to assess
performance based on pointers such as the Key
Performance Indicator (KPI). Scholarships in various
fields are provided for both domestic and foreign
study towards bachelor’s and master’s degrees.
2. Risk Assessment
2.1 The Company’s risk management policies are
approved in writing by the Board of Directors, which
established the Risk Management Committee to review
proposals to determine their framework and scope.
Risk management policies are communicated to
everyone in the organization through a manual
containing risk guidelines for work procedures, and
there is mandatory staff training to create a clear
understanding of risks the Company may incur
internally.
2.2 The Company has a risk management plan and the
business plan assigns groups to work with relevant
departments to determine the scope of risk exposure
and acceptable boundaries, such as investment fund
management, risk appetite assessment under the ERM
(Enterprise Risk Management) standard; these include
those in similar lines of work involving departments,
divisions, work teams, and ad hoc meetings to plan
operations in conjunction with risk management plans
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Business Continuity Management System (BCMS)
ตั้งแต่ปี 2559
2.3 การประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริต อยู่ในกระบวนการที่บริษัท
ได้ด�ำเนินการ เพื่อให้มีการจัดการต่อการท�ำทุจริตครอบคลุม
ทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การสูญเสีย
ทรัพย์สิน การจัดท�ำรายงานทางการเงินเท็จ รวมทั้งการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและด้านการป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
3.1 บริษัทมีนโยบายการควบคุมภายในซึ่งเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์
(Website) และระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Smart Home)
ของบริษัท ในกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลักอันได้แก่
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก�ำหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัย การเก็บเบีย้ ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย
การจัดการค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ การประกันภัยต่อ และการลงทุนประกอบธุรกิจอืน่
ก�ำหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายในที่ชัดเจน เชื่อมโยง
อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
3.2 บริษัทก�ำหนดมาตรการเป็นระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุ ม ทั่ ว ไปด้ า นเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอด
เวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ที่ ไม่เกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยมีการควบคุมและบริหาร
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เครื่องแม่ข่าย (Server)
และระบบการส� ำ รองข้ อ มู ล มี ก ารบริ ห ารและควบคุ ม
การเปลี่ยนแปลงของระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(Change Management) ควบคุมและบริหารด้านความ
ปลอดภัย ป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกและภายใน
การก� ำ หนดสิ ท ธิ์ เ ข้ า ถึ ง ระบบและแก้ ไ ขข้ อ มู ล มี ข ้ อ ห้ า ม
ไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทได้รับ
การประกาศรั บ รองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:
2013 เรื่ อ งการจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ
(Information Security Management System
(ISMS)) นอกจากนี้ยังมีการควบคุมกระบวนการได้มาโดยมี
คณะกรรมการในการจั ด ซื้ อ จั ด หา ตลอดจนมี ก ารพั ฒ นา
รายงานประจ�ำปี 2560 | Annual Report 2017

and report quarterly to the Risk Management
Committee, which in turn reports to the Board.
Additionally, to avoid long-term disruption the
Company has established operational methods for
disaster recovery, as Company operations are in
accordance with universal business systems
management standards for continuous operation:
ISO/IEC 22301 Business Continuity Management
System (BCMS) for 2016.
2.3 The Company has established procedures to assess
potential corruption in order to deal with all forms of
dishonesty, both internal and external, such as loss
of assets and preparation of false financial reports,
and has measures to protect against corruption
and money laundering.
3. Control Activities
3.1 The Company’s internal control policies are published
on its website and its “Smart Home” internal network
(intranet) for financial activities and primary operations
including product design and development, actuarial
premium calculation, insurance premium collection,
underwriting, claim management, reinsurance, business
investment, and other business require having clear
and adequately effective internal control procedures
consistent with the Company’s acceptable level of risk.
3.2 The Company has specified technology control
measures for orderly conduct to ensure that
technological systems and information are available
for use at all times and safe from intrusion by
unauthorized persons, and support achievement of
this goal by maintaining control and management of
technology infrastructure such as the Company
network, system server, and backup systems,
extending to management and a system known as
“change management,” controlling changes in
computer or information systems and related matters,
controlling and managing security, blocking improper
internal and external access or data modification, and
prohibiting illegal publication of data. The Company
has been awarded ISO/IEC 27001:2013 certification
in Information Security Management Systems (ISMS).
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ระบบงานที่รวมถึงการควบคุม และบริหารจัดการกรณีจ้าง
ผูพ้ ฒ
ั นาระบบจากภายนอก (Outsource) และการบ�ำรุงรักษา
ของระบบเทคโนโลยี
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพื่อใช้ ในการ
ตัดสินใจอย่างเพียงพอ ถูกต้องและทันเวลา จัดท�ำหนังสือ
นัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลส�ำคัญ
ทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจก่อนการประชุม
ข้อมูลทางบัญชีมีการส�ำรอง โดยจัดเก็บไว้นอกบริษัท อย่าง
สม�่ำเสมอ บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และ
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานน�ำข้อมูล
ภายในไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์
4.2 การสื่ อ สารภายในบริ ษั ท มี ร ะบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-mail) ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Smart Home) เพื่อ
เป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบค�ำสั่ง
และคู่มือปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ปฏิบตั งิ านหรือสอบทานรายการต่างๆ ได้ การสือ่ สารภายนอก
มีระบบ อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ www.bangkoklife.com
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัท
4.3 บริษทั มีชอ่ งทางการสือ่ สารพิเศษ (Whistle-blower Hotline)
ให้บุคคลภายในบริษัท หรือ บุคคลภายนอกบริษัท แจ้งเรื่อง
เกี่ยวกับการฉ้อฉล ทุจริต การกระท�ำที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือรายงานทางการเงินไม่
ถูกต้อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงด้วยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือส่งไปรษณีย์ ตามที่ปรากฏใน
เว็บไซต์ของบริษัท และยังมีช่องทางการร้องเรียน แจ้ง
ข้อบกพร่อง และปัญหาการด�ำเนินงานส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่านทางเว็บไซต์บริษทั หรือส่งไปรษณียม์ าทีส่ ว่ นบริการลูกค้า
บริษัทมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (Complain Unit) และ
ส� ำ นั ก ก�ำกับการปฏิบัติง านเพื่อประสานงานกับ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)
5.1 บริษทั มีการจัดท�ำรายงานการด�ำเนินงาน และพิจารณาเปรียบ
เทียบผลการด�ำเนินงานกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ มีการน�ำ
เสนอให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้กระบวนการติดตามของบริษัท
เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่องค์กรควรจะมี ไม่ว่าจะเป็น
การรายงานสิ่งผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา การสอบทานของ
ผู้รับมอบอ�ำนาจ การสอบทานจากส�ำนักก�ำกับการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบ และติดตามจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทยังด�ำเนินไป
อย่างมีประสิทธิผล

Additionally, procedures are controlled through a
Procurement Committee, as well as systems of control
and management third party system developer hiring
(outsourcing).
4. Data/Information and Communications
4.1 The Company has information and data communications
systems which are used to make appropriately
accurate and timely decisions and prepare meeting
announcements and documents with vital information
for consideration before meetings. Backup accounting
data is stored offsite on a regular basis. The Company
also has a disclosure policy, and a system to ensure
that the use of inside information for sales and
purchasing of assets or securities trading is prohibited
from use for personal gain by Directors, executives,
or staff. There are severe penalties assessed against
anyone found to use inside information for personal
gain.
4.2 For internal communication the Company has an
electronic mail (e-mail) system, “Smart Home,” an
intranet service for publications, policies, commands,
and operations manuals, and various news items
needed for operations or queries. For external
communications, The Company has an internet system
and its own website, www.bangkoklife.com, which
disseminates information about the Company’s
movements.
4.3 The Company has an exclusive communication
channel, the “Whistle-blower Hotline,” for individuals
within the Company or outsiders to report acts of
embezzlement, corruption, violations or failure to
comply with laws or regulations, or false financial
reports. Reports may be made to the Audit Committee
through direct electronic mail (e-mail) shown on the
Company’s website or by post to Customer Service.
The Company has a Complaint Unit and Compliance
Office, which coordinates work with the Office of
Insurance Commission (OIC).
5. Monitoring Activities
5.1 The Company prepares regular business operations
reports comparing performance with predefined goals,
and these are submitted to the Executive Committee
and the Board of Directors. Also monitoring procedures
in accord with generally accepted organizational
standards are in place for reporting irregularities
to persons in charge and review by someone with
power of attorney or the Compliance Office, or for an
internal audit evaluation to ensure that the Company’s
internal control system is operating effectively.
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Controls and Auditing

5.2 หากผลการด�ำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
ฝ่ายบริหารจะประเมินสาเหตุ และด�ำเนินการแก้ไขในระยะ
เวลาที่ เ หมาะสม และมี ค ณะกรรมการตรวจสอบที่ ไ ด้ รั บ
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญจากฝ่ายตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี เป็น
ประจ�ำทุกไตรมาส รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
กฎหมายจากส�ำนักก�ำกับการปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง การก� ำ หนดสั ญ ญาณ
เตือนภัยจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการ
ความเสี่ ย งได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกไตรมาสเช่น
เดียวกัน
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ประจ�ำปี 2560 จากรายงานผลการ
ประเมินที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความ
เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
บริษทั จัดให้มบี คุ ลากรอย่างเพียงพอ ทีจ่ ะด�ำเนินการตามระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการน�ำไปใช้ โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอ�ำนาจ ตลอดจนการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงได้ เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการ
ด�ำเนินการกับธุรกิจอืน่ ทัว่ ไป เพือ่ มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การตรวจสอบภายใน
บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบซึ่งมีความอิสระในการปฏิบัติงาน และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่ประเมินความ
เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระบบการบริหาร
ความเสี่ยง การติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท มีการ
จัดท�ำแผนการตรวจสอบ โดยประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีการใช้ปัจจัย
ความเสี่ยง (Risk Factor Approach) และยังพิจารณาจากเป้าหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ กลยุ ท ธ์ และปั จ จั ย เสี่ ย งอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของบริ ษั ท
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้ง ฝ่ายตรวจสอบ
ยังมีกฎบัตรที่ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งสิทธิ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ไว้อย่างชัดเจน มีคู่มือการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ใช้เป็น
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5.2 If operational outcomes differ from operating targets,
management will determine the causes for this and
take corrective action in a timely manner. The Auditing
Internal Audit Department and external auditors
provides the Audit Committee with quarterly reports
evaluating the state of internal control along with
recommendations on important matters, including
regulatory and legal compliance from Compliance
office and risk management and evaluation. Risk
management includes danger warnings put in place
by the Risk Management Department so as to have
the ability to manage risk effectively, with quarterly
reports made to the Risk Management Committee as
well.
At the Board of Directors Meeting No. 1/2018, held on
February 23, 2018, the Board reviewed the adequacy of internal
controls for the year 2017. The annual assessment report was
reviewed by the Audit Committee, who found the controls to
be adequate and appropriate, as the Company had provided
for sufficient staff to effectively implement the system,
with ability to protect assets from being utilized wrongfully or
without authorization, or by persons who have or may have
a conflict of interest, or persons connected with the
business operations of other companies, so that there could
be no conflicts of interest.

Internal Auditing
To assess the adequacy and effectiveness of the internal
control system and to ensure Company operations are in
compliance with its good corporate governance policy and
Code of Conduct, the Company has established an independent
Internal Audit Department which reports directly to the
Audit Committee. An auditing plan has been prepared for risk
assessment using the “risk factor approach” which takes into
account goals, objectives, strategies, and other relevant risk
factors under the vision, mission, goals, objectives, duties, and
obligations authorized by the Audit Committee’s charter,
including auditing rights clearly spelled out in a manual
which auditors use as a guideline for complying with
international professional standards for internal audits:
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แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ ทั้ ง นี้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ผูต้ รวจสอบภายในจะยึดหลักตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA) ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานส�ำคัญ 3 ประการ
คือ 1. มาตรฐานด้านคุณลักษณะ (Attribute Standards) 2. มาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) 3. มาตรฐาน
ด้านการน�ำไปใช้ (Implement Standards) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
ไปตามอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

“IIA, International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing.” This manual has three key headings:
1) Attribute Standards, 2. Performance Standards, and
3) Implementation Standards, all aimed at improving
operational efficiency and effectiveness.
According to the Charter of the Audit Committee as approved
by the Board of Directors, appointment, transfer, or dismissal
of the chief internal auditing executive must be approved
by the Audit Committee, which alone has this authority
and responsibility.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.

140

รายการระหว่างกัน
Related Transactions

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

Nature of Related Transactions

บริษัทและบริษัทย่อยมีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการ
บางส่วนร่วมกัน โดยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทค�ำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์ที่
แท้ จ ริ ง มากกว่ า ที่ เ ป็ น ไปตามรู ป แบบของกฎหมาย หรื อ สั ญ ญาที่
ก�ำหนดให้เป็นรายการส่วนใหญ่ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็น
ปกติ ข องธุ ร กิ จ และเป็ น ไปตามราคาที่ คิ ด ในอั ต ราทั่ ว ไป ซึ่ ง ได้
มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ปี 2560

The Company and its subsidiaries have business transactions
involving related shareholdings, or participation of shareholders
and/or Directors, when relationships between people or those
related transactions are considered. In such cases, the
Company takes into account the true nature of the relationships
to a greater extent than the legal forms they take or the
contracts behind them. Most of these transactions come about
in the ordinary course of business, with prices at the usual
rates. These are disclosed in the list “Related Transactions,”
in the Notes to Financial Statements for 2017.

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
บริษัท เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัท รวมทั้งช่วยเสริม
สร้ า งธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งมั่ น คง ซึ่ ง ได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปด้วยความเป็นธรรม
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ เช่นเดียวกับที่ท�ำกับบุคคล
ภายนอกทั่วไป ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับ ตามลักษณะของรายการ
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
นโยบายในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท ด� ำ เนิ น การกั บ กิ จ การอื่ น
ทั่วไป เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท�ำรายการ
ระหว่างกัน คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายเพือ่ ให้การพิจารณา
อนุมัติธุรกรรม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ
ถื อเสมื อ นเป็ น รายการที่ก ระท�ำกับบุคคลภายนอกและกระท�ำโดย
ผู้ที่ ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ทั้งนี้ ได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่าย
จัดการมีอ�ำนาจเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้ มี
การก�ำหนดขั้นตอน และอ�ำนาจอนุมัติตามประเภทและมูลค่าของ
รายการทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ยึดถือและปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ฯ ในเรื่ อ งการเปิ ด เผยและการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท
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Necessity and Reasonableness of Related
Transactions
Related transactions such as these help support the Company’s
operation as in maintaining and expanding its customer base.
They also help build Company business, moving it steadily
forward. They are reviewed by the Audit Committee so as to
ensure compliance with the law and related constraints, and
are in the best interests of the Company in just the same way
as are reasonably priced transactions with third parties in
general, and undergo full, accurate, and complete disclosure.

Approval of Related Transactions
The Company has a multi-level internal control system,
organized by type of transaction, to verify compliance with
law, regulations, and business operation policies which the
Company applies to all transactions in general. To avoid
conflict of interest in related transactions the Board of Directors
has established authorization policies which first and foremost
take into account the best interests of the Company, viewing
related transactions as if made with outside persons with no
vested interests. In this way, authorization proceeds under
governing principles giving management the authority to enter
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จดทะเบียนในรายการ ทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเคร่งครัด และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม และความสมเหตุสมผล
ของรายการ มีรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อรายงานต่อที่
ประชุม คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทีบ่ ริษทั จะมีตอ่ ไปในอนาคตเป็น
ไปตามความจ�ำเป็น และความสมเหตุสมผลที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้น และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียด ความสมเหตุ
สมผลของรายการ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน โปร่งใส และ
ยุตธิ รรมต่อลูกค้า คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนรักษาผลประโยชน์สงู สุดของ
บริษัทเป็นส�ำคัญ

into transactions in general following the normal steps toward
approval according to type and value created, strictly adhering
to the orders, regulations and guidelines issued by the Stock
Exchange of Thailand for disclosure in related transactions by
listed companies. The Audit Committee then reviews the
suitability and reasonableness of such transactions, and
includes summary information in its quarterly reports to the
Board of Directors.

Future Policies on Related Transactions
Future related transactions undertaken by the Company will
be necessary and reasonable as outlined above, and include
detailed evaluation by the Audit Committee. The Company
will comply with Securities and Exchange regulations,
notifications, and orders or requirements of the Stock Exchange
of Thailand and the Securities and Exchange Commission
regarding these matters.
In all cases, the Company is committed to conducting its
business with transparency and fairness to customers, partners,
and shareholders, while always following the best interests of
the Company.
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee Report

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ภายใต้ โครงสร้างการก�ำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง ที่บริษัทได้ด�ำเนินการตามแนวทางมาตรฐานสากล อาทิ การบริหาร
ความเสีย่ งแบบองค์รวม (ERM) และการบริหารความเสีย่ งตามแนวทางประเมินความเสีย่ งและความมัน่ คงทางการเงินของบริษทั (ORSA) โดย
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง ตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ฝ่ายบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีป่ ระเมินความเพียงพอของมาตรการและประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจน
ติดตามการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อบริษทั อย่างใกล้ชดิ และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา พร้อมให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายจัดการของบริษัทเพื่อให้การด�ำเนินการต่างๆ สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างรอบด้าน
และครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ ดังนี้
1. การด�ำรงเงินกองทุนและอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
2. การบริหารความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนี้สิน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการลงทุน
3. การประเมินอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ ในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
4. การประเมินและจัดล�ำดับความเสีย่ งขององค์กรอย่างรอบด้านและครอบคลุมกิจกรรมหลักของธุรกิจประกันชีวติ โดยหน่วยงานเจ้าของ
ความเสี่ยง
5. การรายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
6. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001
จากการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
เป็นไปภายใต้แนวทางการก�ำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อจ�ำกัดและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส

นายประพันธ์ อัศวอารี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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Dear Shareholders,
Under the compliance and risk management framework put in place by the Company, following the international
standards such as Enterprise Risk Management (ERM) and Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) guidelines, the
Risk Management Committee comprised of Company Board of Directors and executives, and its assignment is to review
oversight and control risk management tasks and reported to the Board of Directors on a regular basis.
In 2017, in accordance with the approval of risk management framework and policy of the Board of directors, the
Risk Management Committee convened 4 times, which Risk Management Department had assessed the adequacy of risk
management measures and efficiency, including closely monitoring changed in risk factors that might impact the Company,
and reported its progress to the Committee for consideration and advice to Executive management to ensure
operations comply with risk management framework. The Committee made quarterly reports to the Board of Directors on
comprehensive risk management, covering all significant risks as follows:
1. Maintaining capital fund and capital adequacy ratio
2. Asset and liability management and investment risk analysis
3. Evaluating the Company’s financial ratios that can be used to provide early warning system
4. Assessing and prioritizing corporate risk across company, covering major activities of the life insurance business
by risk owners.
5. Reporting on operational risk
6. Maintaining business continuity management in accordance with ISO 22301 standards and information technology
risk management following ISO/IEC 27001 standards
With actions as outlined above, the Company continued to operate in accordance with international standards and the
oversight of the relevant regulators. The Risk Management Committee is confident that the Company has the
continuously effective risk management needed to enable it to achieve the organization’s objectives and goals under existing
limitations and risk factors, bringing proper benefits to all stakeholders equally and transparently.

Mr. Phraphant Asava-aree
Chairman of the Risk Management Committee

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
Risk Management and Risk Factors

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตาม
กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แนวทางมาตรฐานสากลและของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นการน�ำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

The Company’s risk management continued operation and in
line with the risk management policy framework, developed
in accordance with internationally accepted standards and the
guidelines of relevant regulators. Risk management policies
were reviewed to ensure it was appropriate for current
situations, and with the most effective practice.

ปี 2560 บริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า
เช่น ภาวะอัตราดอกเบีย้ ทีม่ แี นวโน้มลดลงและอยู่ในระดับต�ำ่ ข้อจ�ำกัด
ในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัท
ได้ประเมินผลกระทบ และวางแผนการด�ำเนินงานและมาตรการต่างๆ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน อุตสาหกรรมประกันชีวิตมีภาวะการ
แข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทตระหนักและได้มุ่งเน้นในการพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ ให้พร้อมรองรับกับการแข่งขัน ได้แก่
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขาย
ที่มีอยู่ การเพิ่มช่องทางการขายใหม่ผ่านช่องทางขายออนไลน์
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้กระชับ รวดเร็ว การพัฒนา
และประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ ทั้งด้าน
การบริการลูกค้า ด้านการบริการตัวแทน ฯลฯ รวมถึงการเพิ่ม
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ให้บริษัทและผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทเป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงแผนรองรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ของช่องทางธนาคาร
2. ความเสีย่ งด้านช่องทางการขาย บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งจาก
การพึ่งพิงยอดขายจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไปมาโดย
ตลอด จึงได้พยายามพัฒนาศักยภาพเพือ่ เพิม่ สัดส่วนยอดขายจาก
ช่องทางอื่นๆ ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและมีแนวโน้มที่ดี
ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แม้ชว่ งปลายปีจะมีการประกาศเพิม่ พันธมิตรใหม่
ในธุรกิจประกันชีวิตของธนาคารกรุงเทพ แต่บริษัทก็ยังคงได้รับ
การสนันสนุนจากธนาคารกรุงเทพในการน�ำเสนอขายผลิตภัณฑ์
หลักของบริษัทให้กับลูกค้าซึ่งเป็นสัดส่วนของยอดขายส่วนใหญ่
ของช่องทางธนาคารในปัจจุบัน และบริษัทได้พัฒนาช่องทางการ
ขายอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคตเช่นเดียวกัน

In 2017, the Company faced with risk factors continuing from
the previous year, including the downward trend of interest
rates, which remained low, limitations on fixed assets
investment returns, and the changing rules and requirements
of relevant regulators. The Company assessed the impact of
these risk and prepared the management plans and measures
to manage significant risks:
1. Competitive Risk: Due to high levels of competition in the
life insurance industry, the Company focused on building
its potential and competitiveness in the following areas:
 Product design and development to achieve the
customers’ various need.
 Increasing the effectiveness of existing sales channels,
expanding into other channels such as online.
 Improving productivity and processing time, developing
and utilizing information technology in operational areas
such as customer service, agent services, etc.
 Increasing communications to make the Company and
its products and services better known to the public.
 Preparing plans to handle potential risks that may arise
from products of new bancassurance partnership of
Bangkok Bank.
2. Sales Channel Risk: The Company is always realized
risks arising from too much reliance on a single sales
channel, and therefore, the Company attempted to
increase the proportions of sales volume from other
channels which has brought satisfactory results and
showed consistently better trends. Though at the end
of the year, there was an announcement of Bangkok
Bank’s new bancassurance partner, but the Company
still get support from the Bank by selling the Company’s
major products, which is the majority sale volume of this
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3. ความเสีย่ งจากแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ปี 2560 อัตราดอกเบีย้
มีแนวโน้มลดลงและอยู่ในระดับต�่ำ แม้ไตรมาส 4 อัตราดอกเบี้ย
จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย แต่กส็ ง่ ผลกระทบต่อบริษทั ในหลายด้าน
ดังนี้
3.1 เงินกองทุนและอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอยู่ในระดับต�่ำท�ำให้ระดับเงินกองทุน
(Total Capital Available: TCA) และอัตราส่วนความเพียง
พอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) ลด
ลง บริษทั ได้พยายามบริหารจัดการ เพือ่ ลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ด้วยการบริหารให้สินทรัพย์
และหนีส้ นิ มีความอ่อนไหวของมูลค่าต่อการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยในระดับที่ใกล้เคียงกัน (Duration Matching)
ซึง่ ด�ำเนินการควบคูก่ บั การบริหารกระแสเงินสดของสินทรัพย์
และหนี้สินให้สัมพันธ์กัน (Cash Flow Matching) ในขณะ
เดียวกันยังคงรักษาระดับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
3.2 ความผันผวนของงบการเงิน โดยบริษัทจ�ำเป็นต้องตั้งเงิน
ส�ำรองพิเศษ (LAT Reserve) จากกฎเกณฑ์การทดสอบความ
เพียงพอของภาระผูกผันตามสัญญาประกันชีวิต (Liability
Adequacy Test: LAT) จากภาวะอัตราดอกเบี้ยในระดับต�่ำ
ส่งผลให้งบก�ำไรขาดทุนมีผลการด�ำเนินงานขาดทุนในบาง
ช่วงเวลา บริษัทได้บริหารสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product
Mixed) ให้ เ หมาะสมกั บ สภาวะการณ์ พ ร้ อ มทั้ ง เพิ่ ม การ
สื่อสารความรู้ด้านเทคนิคเกีย่ วกับ LAT Reserve แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียรวมถึงนักวิเคราะห์การลงทุน
3.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ จากภาวะ
อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวส่งผลให้เงินลงทุนใหม่มีแนวโน้มที่จะ
ได้ผลตอบแทนลดลง โดยเฉพาะการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ในขณะที่ ก ารลงทุ น ตราสารหนี้ ภ าคเอกชนที่ ใ ห้ อั ต ราผล
ตอบแทนมากกว่ามีปริมาณสินทรัพย์ ให้ลงทุนอย่างจ�ำกัด
บริ ษั ท จึ ง พยายามเพิ่ ม ผลตอบแทนจากการลงทุ น ด้ ว ย
การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
ควบคูไ่ ปกับนโยบายควบคุมไม่ให้อตั ราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้รับผลกระทบจากการลงทุนมากเกินไป
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการก�ำกับ โดย
เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางการเข้าสู่มาตรฐานสากล
ซึ่งหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
หรือออกกฎระเบียบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ติดตามข้อมูล
ข่ า วสารอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
และได้พัฒนาระบบงาน รวมถึงกระบวนการท�ำงานให้สอดคล้อง
ตามแนวทางดังกล่าวตลอดจนเพิม่ การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

channel, and the Company has developed other sales
channels to support business expansion in both the
present and the future.
3. Interest Rate Risk: In 2017, Interest rates declined and
remained at a low level, although went up slightly in the
4th quarter. This impacted the Company as below :
3.1 Capital and Capital Adequacy Ratio: Lower interest
rates resulted in a decrease in total capital available
(TCA) and capital adequacy ratio (CAR). The Company
attempted to reduce the impact of interest rate
fluctuation by using duration matching of assets and
liabilities. Concurrently with cash flow matching, which
is a technique of the administrative of asset and
liability cash flow relation while maintaining appropriate
levels of return.
3.2 Financial Statement Fluctuation: Due to the low
interest rates, based on a liability adequacy test (LAT)
it was necessary for the Company to create an extra
reserve (LAT reserve) to ensure the adequacy of life
insurance obligations. This resulted in some periods
showing losses in income statement. The Company
managed the product mix that suited for the
environment, while providing more technical knowledge
about the LAT reserve for stakeholders and also
investment analysts.
3.3 Return on Fixed Assets Market Investment:
Due to the interest rate situation as mentioned
earlier, caused low return on new investment fund,
especially investment in government bonds; while
investment in corporate bond, which higher rates of
return, has a limited volume. Therefore, the Company
attempted to increase the return on investment by
allocating an appropriate proportion of risky assets.
At the same time, maintaining capital adequacy ratio
to manage and control the impact of investment so
it was not too high.
4. Legal and Compliance Risk: According to change in the
directions to get into the international standards, and new
regulations continually being announced by the relevant
regulators, the Company closely monitored information
and news on these matters, prepared itself for changing
and developed new systems and operational process
to be in line with the new guidelines. At the same time,
employee development has increased to enhance their
knowledge and skills continuously.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) | Bangkok Life Assurance Pcl.
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee Report

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีประธานและกรรมการอีก 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ แต่ละท่านมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับวาระ
การเป็นกรรมการบริษัทนั้น
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฏบัตรและขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสรุป
สาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. การสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดและสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของทางการ เพื่อสามารถให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ มีประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพ มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระจ�ำนวน 4 ท่าน และได้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสืบ
ต่ออีกวาระหนึ่ง ข้อเสนอดังกล่าวได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน�ำเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกจ�ำนวน
2 ท่านโดยได้เสนอแต่งตั้งคุณโชน โสภณพนิช เป็นกรรมการแทนนางสาวพจณี คงคาลัย และได้เสนอแต่งตั้งคุณชลลดา โสภณพนิช
เป็นกรรมการแทนนางรัชนี นพเมือง รวมถึงเสนอนายพนัส ธีรวณิชย์กุล เป็นกรรมการอิสระ ท�ำให้ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน
ข้อเสนอดังกล่าวได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. การพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ลาออก ได้ด�ำเนินการ
สรรหาทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกโดยได้เสนอแต่งตั้งนายวิพล วรเสาหฤท เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. การพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณา
เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษัทชั้นน�ำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่
คณะกรรมการก�ำหนด สามารถสร้างผลประโยชน์ระยะยาวที่เหมาะสมแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ และได้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว
4. ระบบการประเมินผลมีการประเมินผลทั้งในส่วนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีให้มี
ความโปร่งใส ชัดเจน และน�ำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
โดยในส่วนของกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้งการประเมินราย
คณะโดยรวมและการประเมินของกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีทั้งหมด 3 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ส่วนการประเมินผลของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยค�ำนึงถึงสภาวะความเป็นผู้น�ำ ความสามารถในการบริหาร ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ตลอด
จนผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ดร. ศิริ การเจริญดี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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Dear Shareholders,
The Board of Directors of Bangkok Life Assurance Pcl. has appointed Nomination and Remuneration Committee which
consists of 3 Directors, with the Chairman and one Director being Independent Directors. Each committee member holds
tenures which equal his/her tenure as a company Director.
In 2017, the Nomination and Remuneration Committee performed duties in accordance with the charter and the scope
of duties and responsibilities assigned by the Board of Directors. The Committee held three meetings to fulfil the assigned
responsibilities which could be summarized as follows:
1. Nominating candidates for directorships: the Nomination and Remuneration Committee considered candidates
according to prescribed guidelines and in compliance with legal requirements so as to be able to appropriately
offer opinions on relevant business operations for the benefits of all stakeholders. The Committee proposed
qualified candidates with experience in a variety of professions, who are moral, ethical, mature and professional,
and are able to devote sufficient time to the Company to fill the positions of 4 Directors who were due to retire
by rotation. In this connection, the Committee nominated the 4 retiring Directors for re-election for another term.
This recommendation was made to the Board of Directors for its endorsement prior to being submitted for the
approval of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders.
In addition, the Committee also nominated qualified candidates for the Company’s directorships to replace 2
Directors who had resigned. In this connection, Mr. Chone Sophonpanich was nominated to replace Ms. Pochanee Kongklai,
and Ms. Chollada Sophonpanich was nominated to replace Mrs. Ruchanee Nopmuang. The Committee also nominated Mr.
Panus Thiravanitkul to be an Independent Director which effectively caused the current number of the Company’s Independent
Directors to be five in total. These nominations were proposed to the Board of Directors for its approval.
2. Nominating a qualified candidate for the position of President by considering both internal and external candidates
and recommending Mr. Vipon Vorasowharid for the position of President with the effective date of March 1, 2017.
The nomination was also proposed to the Board of Directors for its approval.
3. Determining appropriate remuneration for the Directors and the President. The Nomination and Remuneration
Committee considered the level of compensation which is commensurate with duties and responsibilities of each
position, is comparable to that offered by other leading companies listed on SET and those in the same industry,
and is sufficient in motivating the Directors and the President to achieve performance targets set by the Board of
Directors in order to create sustainable long-term benefits for the Company and its shareholders. In this connection,
the 2017 Annual General Meeting of Shareholders passed a resolution to approve the remuneration of Directors
and high-level Executives in the amount of not exceeding 16.7 million baht, as shown in details under the topic of
Remuneration for Directors and High-level Executives published in this annual report.
4. Assessing the performance of both the Directors and the President for the purpose of transparency and clarity in
order to improve performance efficiency and to be in compliance with principles of good corporate governance.
The Committee arranged for self-assessment of the Board of Directors and sub-committees, both for each
committee as a whole and for each individual Director. The assessment was done under three categories: structure
and qualifications of the committees, performance at meetings, and committee roles, duties and responsibilities.
Performance Assessment and Evaluation Committee had been established to perform assessment and evaluation of
the President’s performance, taking into consideration leadership and administrative abilities, relationships with various groups
of stakeholders, and performance on assigned duties and responsibilities.

Dr. Siri Ganjarerndee
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน
Board of Directors’ Responsibility for Financial Report

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
งบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก�ำหนด ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ”) เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข ระยะเวลาในการจัดท�ำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดท�ำ
ขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
สะท้อนฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความส�ำคัญและก�ำกับดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพื่อให้ข้อมูล
ทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน อีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลรายงานทางการ
เงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยรายการ
ข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งได้แสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน
ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการถูกต้องในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งผู้สอบบัญชีอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งตรวจสอบ
และแสดงความเห็นไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว

ดร. ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการ
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Dear Shareholders,
The financial statements of Bangkok Life Assurance Pcl. and its subsidiaries have been prepared in
accordance with international financial reporting standards and reporting guidelines prescribed by the Office of Insurance
Commission (“OIC”), regarding criteria, procedures, terms and conditions for preparation and submission of financial
statements and operating performance reports dated March 4, 2016, which has been effective since January 1, 2016 onwards.
The Board of Directors is responsible for the financial statements of Bangkok Life Assurance Pcl. and its subsidiaries,
as well as financial information presented in the annual reports. Consolidated and separate financial statements of the
Company and subsidiary for the year ending December 31, 2017 were prepared in order to ensure confidence that the
financial position represented has been examined using appropriate financial accounting policy, consistently applied, with
careful judgment and reasoned calculations, and that all information has been adequately disclosed in Notes to the Financial
Statements so as to accurately and transparently reflect the Company’s financial position, performance, and cash flow for the
benefit of shareholders and investors.
The Board of Directors recognizes the importance of establishing internal control systems and a strong risk
management team in order to ensure that financial information is sufficiently accurate, complete, and reliable to maintain
assets and prevent fraud or significantly irregular operations. To this end, the Board has appointed an Audit Committee
consisting of independent Directors who are responsible for reviewing financial reports and ensuring that internal controls,
internal audit risk management, and disclosure of related transactions are sufficient, complete, and appropriate, and
that this is all reflected in the current annual report.
The Board of Directors attests that overall internal control systems of Bangkok Life Assurance Pcl. and subsidiaries
give confidence that their financial statements of December 31, 2017 correctly and accurately present both separate
and consolidated financial positions, financial performance, and cash flow in all material respects and in accordance with
financial reporting standards and that this is affirmed by the Company’s approved auditing firm, Deloitte Touche
Tohmatsu Jaiyos Audit, Ltd., whose assessment is included in the auditing section of this annual report.

Dr. Siri Ganjarerndee
Chairman of the Board of Directors

Mr.Vipon Vorasowharid
President
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s Report
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