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แบบ 56-1 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 1 

ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เริ่มตน้จาก ฯพณฯ ควง อภัยวงศ ์(อดีตนายกรฐัมนตรี)  
พระยาศรีวิศาลวาจา  คณุชิน โสภณพนิช และคหบดีผูม้ีเกียรติอีกหลายท่านไดร้ว่มกนัก่อตัง้บรษิัทประกนัชีวิต
ขึน้ โดยใชช้ื่อว่า "บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จ ากัด" และไดเ้ริ่มด าเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 
2494 เป็นตน้มา โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทไดเ้นน้ไปในดา้นสวสัดิการสงเคราะหเ์ป็นส่วน
ใหญ่ จนกระทั่งถึงปี 2520 คณุชิน โสภณพนิช ประธานที่ปรกึษาของบริษัทในขณะนัน้ไดแ้นะน าใหบ้ริษัท เริ่ม
พฒันาดา้นประกันชีวิตอย่างจริงจัง โดยไดม้อบหมายใหคุ้ณวัย วรรธนะกุล ผูซ้ึ่งมากดว้ยประสบการณ์และ
คุณวุฒิ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศมาวางโครงสรา้ง และจัดองค์กร  การบริหารโดยอาศัย
ค าแนะน าจาก Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นคณิตศาสตรป์ระกนัชีวิตของบริษัท สวิสรีอินชวัรนัส ์
คอมปะนี แห่งประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์และเมื่อวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บรษิัท กรุงสยามประกนัชีวิต จ ากดั 
ได้ท าการเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด" จากนั้นบริษัทได้   เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2552 เป็นตน้มา 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจประกนัชีวิตและบริการวางแผนทางการเงิน
อย่างรอบดา้น โดยการประกนัชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การ
สญูเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และการสญูเสียรายไดใ้นยามชรา เมื่อบุคคลใดตอ้งประสบกบัภยัเหลา่นัน้ จะไดร้บั
เงินตามเงื่อนไขขอ้ตกลงที่ตกลงกันไว ้เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นแก่ตนเองและครอบครวั โดยบริษัทจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั หรือผูร้บัผลประโยชน ์

บริษัทจะน าเบีย้ประกันภัยที่ไดร้บัไปลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน โดยจัดสรรสดัส่วนการลงทุน
ใหส้อดคลอ้งกบัหนีส้ินตามสญัญาประกนัภยัและนโยบายความเสี่ยงของบรษิัท โดยไดร้บัผลตอบแทนจากการ
ลงทนุสอดคลอ้งกบัเงื่อนไขกรมธรรมท์ี่บรษิัทรบัประกนั 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

 “ใหป้ระชาชนเห็นประโยชนก์ารประกนัชีวิต และท าประกนัชีวิตใหเ้หมาะสมกบัฐานะทางการเงินและ
คณุค่าชีวิต” 

ภารกิจ (Mission) 

 “บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าในการสรา้งความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม       
ดว้ยการปกป้องคณุค่าชีวิต การใหค้ าแนะน าดา้นการวางแผนทางการเงินและบริการที่ประทบัใจ ผ่านตวัแทน
ประกนัชีวิต คู่คา้ และพนกังานที่มีความจรงิใจ และมีความรูร้ะดบัแนวหนา้ของประเทศ” 
 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 2 

1.1 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคญั 

ในปี 2563 การด าเนินธุรกิจของบริษัทไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (โควิด-19) สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั และอตัราดอกเบีย้ที่
ปรบัตัวลดลง ซึ่งท าใหบ้ริษัทตอ้งท าการทบทวนเพื่อปรบัเปลี่ยนพอรต์ผลิตภณัฑ ์และพอรท์การลงทุนใหม่ ให้
เหมาะสม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่ อรองรับ การก ากับจากหน่วยงานภาครัฐผ่านประกาศ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการออก การเสนอ
ขายกรมธรรมป์ระกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและปฏิบติัหนา้ที่ของตัวแทนประกนัชีวิต นายหนา้ประกันชีวิต 
และธนาคาร พ.ศ. 2561 (Market Conduct), การบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และ 17  
การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และ การด ารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC2) บริษัทจึงไดท้ าการปรบัเปลี่ยนกลยุทธใ์นหลายดา้นเพื่อเป็น
การรกัษาศกัยภาพของบรษิัทและเพื่อการเติบโตในอนาคตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน อาทิ 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล (Participating Product) และเตรียม
ความพรอ้มการออกผลิตภณัฑก์รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ (Unit Linked) 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหต้อบโจทยล์ูกคา้ในแต่ละช่องทาง โดยมุ่งเน้นการเสนอขายผลิตภัณฑท์ี่เน้น
ความคุม้ครอง เพิ่มสดัส่วนของการแนบสญัญาเพิ่มเติม และลดสดัส่วนการขายสินคา้ระยะสัน้ลง  
รวมถึงการปรบัปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ เสนอขายผ่านทางช่องทางธนาคารใหม่ และการพัฒนา
ผลิตภณัฑพ์รอ้มแอปพลิเคชั่นเพื่อสง่เสรมิการดแูลสขุภาพผ่าน BLA Healthy Life Application ซึ่ง
เป็นแอปพลิเคชั่นที่สนันสนุนใหลู้กคา้ออกก าลังกาย และสะสมคะแนนเพื่อน าไปแลกสิทธิพิเศษ
ต่างๆ ได ้

- พัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตและการสรา้งทีมที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ มีความ
เชี่ยวชาญ  ปรบัปรุงโครงสรา้งการบริหารตัวแทนและที่ปรกึษาทางการเงิน ออกแบบโครงการเพื่อ
สรรหาตัวแทนใหม่ และพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ความรูด้้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันศักยภาพ
บคุลากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

- สรรหาพนัธมิตรทางการคา้ใหม่ๆ เพื่อสรา้งความสมดลุใหก้บัช่องทางการขาย 
- เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน BLA Happy Life Mobile Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นบนมือถือที่

ลูกคา้สามารถเขา้มาใชบ้ริการต่าง ๆ ของบริษัทไดค้รอบคลุมมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ
ขอ้มลูโรงพยาบาล การคน้หาแบบประกนัที่เหมาะสม การช าระเบีย้ประกันภัย รวมถึงการรบัสิทธิ
ประโยชนต่์าง ๆ ของลูกคา้ และส่งเสริมการใชบ้ริการทางดิจิทัลมากขึน้เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บับริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น บริการรับกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy), บริการรับ
ใบเสร็จรับเงินเบี ้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt), บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูล



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 3 

กรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Pos), บริการเรียกรอ้งสินไหมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim), 
บรกิารช าระเบีย้ประกนัภยัแบบไรเ้งินสด (Non-cash payment)  

 นอกจากนีย้ังมุ่งเน้นการเพิ่มการใชง้านการจดัท าใบค าขออิเล็กทรอนิกส ์(Smart App) ที่ช่วยอ านวย
สะดวกตวัแทนและที่ปรกึษาทางการเงินในการขายไดค้รบถว้นทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การเสนอขาย จดัท าใบค าขอ 
ไปจนถึงการช าระเบีย้ประกัน และการปรบัระบบการจดัท าใบค าขออิเล็กทรอนิกสใ์หร้องรบัการเสนอขายแผน
ประกนัภยัแบบ Digital face to face ตามประกาศคปภ. เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์
ประกนัภยัของบริษัทประกนัชีวิต ประกนัวินาศภยั และการด าเนินการของตัวแทนประกนัชีวิต ประกนัวินาศภยั 
นายหนา้ประกนัชีวิต ประกนัวินาศภัย และธนาคาร เพื่อลดอุปสรรค และเพิ่มประสิทธิภาพของการเสนอขาย
ประกนัชีวิตในระหว่างสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (โควิด-19) 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษัิท ขยายความสามารถในการเสนอขายสินคา้และบริการ ใหม้ี
ความหลากหลายในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดา้นการประกันภัยใหร้อบดา้น และถือเป็นการ
สนับสนุนใหต้วัแทนประกันชีวิตของบริษัทเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ครบวงจร บริษัทจึงร่วมลงทุนในบริษัท    
บีแอลเอ อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทนายหนา้ประกนัวินาศภยั  โดยจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเมื่อ
วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โดยถือหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 99 มีทนุจดทะเบียนช าระแลว้ทัง้สิน้ 24 ลา้นบาท 

 
1.3 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

โปรดศกึษารายการกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มเติม หนา้ 79-82 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 4 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละการให้บริการ 
บริษัทพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเ์พื่อตอบสนองความต้องการของลกูคา้ที่มีความหลากหลายในแต่ละ

ช่วงวัย และก่อใหเ้กิดประโยชนก์ับลูกคา้สูงสุด โดยใหผ้ลประโยชนก์บัผูเ้อาประกันภัยในสองรูปแบบหลกั คือ 
ผลประโยชนท์างดา้นความคุม้ครองชีวิตเพื่อเป็นหลักประกัน และผลประโยชนท์างดา้นการออมทรพัยเ์พื่อ
สรา้งฐานะ โดยบริษัทจะช าระเงินค่าความคุ้มครองชีวิตให้กับผู้รบัประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยเสียชี วิต 
ส าหรบัประโยชนท์างดา้นการออมทรพัย ์ผูเ้อาประกันภัยจะไดร้บัเงินผลประโยชนใ์นระหว่างระยะเวลาของ
สญัญาประกนัภยั และไดร้บัทนุประกนับวกเงินโบนสัพิเศษตามเงื่อนไขกรมธรรมเ์มื่อครบอาย ุ

ทัง้นีบ้รษิัทด าเนินธุรกิจประกนัชีวิตโดยมีแหล่งเงินทนุจากการช าระเบีย้ประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภัย 
และบริษัทส ารองเงินประกันชีวิตไวส้่วนหน่ึงเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายชดเชยตามเงื่อนไขขอ้ตกลงที่ตกลงกันไวต้าม
กรมธรรม ์อาทิ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์หากกรมธรรม์ครบก าหนด เงินเวนคืนกรมธรรม ์ค่าสินไหม
ทดแทนอันเนื่องจากการเสียชีวิต  การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ การสูญเสียรายได้ในยามชรา หรือการ
เสียชีวิต เป็นต้น อีกทั้งบริษัทไดน้ าเบีย้ประกันภัยส่วนหนึ่งไปลงทุน เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนที่มั่นคงแก่ผู้เอา
ประกนัภยัหรือผูร้บัผลประโยชนต์ามภาระผูกพนัต่างๆ ขา้งตน้  นอกจากแหล่งเงินทุนที่บรษิัทไดร้บัมาจากการ
ช าระเบีย้ประกันภัยจากผูเ้อาประกันภัยแลว้ บริษัทตอ้งด ารงเงินกองทุนตามประกาศส านักงาน คปภ. โดย
บริษัทต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อประกันความเสียหายจากการลงทุน ซึ่ง ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วน
หนี ้สินจากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน ในปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 0.88 เท่า จะเห็นได้ว่าบริษัทมี
ความสามารถเพียงพอที่จะสามารถช าระหนีส้ินที่จะเกิดขึน้ในอนาคตใหก้บัผูเ้อาประกนั 

ปัจจุบันบริษัทมีแบบประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยแบ่งตามประเภทการ
ประกนัชีวิตได ้3 ประเภทดงัต่อไปนี ้

 

ประกันชีวิตสามัญ  ประกันชีวิตกลุ่ม  แบบคุ้มครองสินเชื่อ 
▪ เป็ นการป ระกัน ชี วิตที่ ให้
ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง แ ก่ ผู้ เอ า
ประกันภัยรายบุคคล โดยมี
แบบประกนัดงันี ้
- แบบตลอดชีพ 
- แบบบ านาญ 
- แบบชั่วระยะเวลา 
- แบบสะสมทรพัย ์
- สญัญาเพิ่มเติม 

 ▪ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ กั น ชี วิ ต ที่
ก ร ม ธ ร ร ม์ ห นึ่ ง มี ผู ้ เ อ า
ประกันภัยร่วมกัน ส่วนมาก
จะเป็นกลุ่ มของพนักงาน
บรษิัท   

▪ อัตราเบี ้ยประกันภัยอัตรา
เดียว 

▪ เบีย้ประกนัภยัสว่นใหญ่ต ่า
กว่าการประกนัชีวิต

 ▪ แบบประกันชีวิตที่คุ้มครอง
การเสียชีวิต หรือคุ้มครอง
การเสียชีวิตและทุพพลภาพ
ถ า ว ร สิ ้ น เ ชิ ง  ภ า ย ใ น
ระยะเวลาเอาประกันภัย 
ด้ ว ย จ า น ว น เ งิ น เ อ า
ประกันภัยที่ลดลงเป็นราย
งวด 
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ประกันชีวิตสามัญ  ประกันชีวิตกลุ่ม  แบบคุ้มครองสินเชื่อ 
รายบุคคล 

▪ เป็นสญัญาปีต่อปี 
 

1) ประกันชีวิตสามัญ  
เป็นการประกนัชีวิตที่ใหค้วามคุม้ครองชีวิต และการออมทรพัยแ์ก่ผูเ้อาประกันภยัรายบคุคล โดย

บริษัทจะจ่ายเงินสินไหมใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน ์และ/หรือการจ่ายเงินผลประโยชนใ์นระหว่างที่ผูเ้อาประกนัภยัยงั
มีชีวิตอยู่และกรมธรรมย์ังมีผลบงัคับ ทัง้นีเ้ป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ตกลงกันไวใ้นเงื่อนไขกรมธรรม ์โดยมี
แบบประกนัที่ส  าคญัสรุปไดด้งันี ้ 

-  แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไขการ
จ่ายเงินเอาประกันภัยใหก้ับผูร้บัผลประโยชนเ์มื่อผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายเงินเอา
ประกันภัยให้แก่ผูเ้อาประกันภัยในกรณีที่ผู ้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันที่กรมธรรมค์รบ
ก าหนดสญัญา ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดวนัครบอายุสญัญาเมื่อผูเ้อาประกนัภยัมีอายุครบ 90 
หรือ 99 ปี และเป็นแบบประกนัชีวิตสามญัที่เนน้ผลประโยชนด์า้นความคุม้ครองชีวิต 

-  แบบบ านาญ (Pension) หมายถึง การประกนัชีวิตแบบเงินไดป้ระจ า เหมาะส าหรบัผูท้ี่คาด
ว่าจะมีอายุยืนยาว เป็นการประกันชีวิตเพื่ อคุ้มครองการสูญ เสียทางเศรษฐกิจ อัน
เนื่องมาจากการสญูเสียรายไดเ้มื่อมีอายุมากขึน้ หรือเมื่อพน้วยัท างาน โดยบรษิัทจะจ่ายเงิน
จ านวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม ่าเสมอให้แก่ผู ้เอาประกันภัยทุกเดือน หรือทุกปี นับแต่ผู้เอา
ประกนัภยัเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นตน้ แลว้แต่เงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันภัยที่ก าหนดไว้ ส  าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึ ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอา
ประกนัภยัที่จะเลือกซือ้  

-  แบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกนัชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไขการ
จ่ายเงินเอาประกันภัยใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนเ์มื่อผูท้  าประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั แบบประกนัลกัษณะนีม้ีจดุเด่นท่ีอตัราเบีย้ประกนัภยัต ่า  

-  แบบสะสมทรัพย ์(Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไข
การจ่ายเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนเ์มื่อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดในกรมธรรม ์หรือจ่ายเงินเอาประกนัภยัใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัเมื่อผูเ้อาประกนัภยัมี
ชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีทางเลือกการช าระเบีย้ประกันภัยหลากหลาย
ระยะเวลา ตัวอย่างเช่น แบบประกับ BLA แฮปป้ีเซฟวิ่ง 14/7 (แบบประกันที่มีระยะเวลา
คุม้ครอง 14 ปี และระยะเวลาช าระเบีย้ 7 ปี) และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชนใ์นระหว่าง
ระยะเวลาของกรมธรรมป์ระกนัภยั แบบประกนัชีวิตนีจ้ึงเป็นแบบที่เนน้ผลประโยชนด์า้นการ
ออมทรพัย ์ 
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-  สัญญาเพ่ิมเติม (Rider) เป็นสัญญาเพื่อใหค้วามคุม้ครองเพิ่มเติมจากกรมธรรมห์ลักที่ผู ้
เอาประกนัภยัไดท้ ากบับรษิัทแลว้ สญัญาเพิ่มเติมมีใหผู้เ้อาประกนัภยัเลือก 2 ประเภทหลกัๆ 
คือ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (Personal Accident; PA) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ซึ่ง
สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจาก
อุบั ติ เหตุ ส  าหรับสัญญาเพิ่ ม เติมสุขภาพให้ความคุ้มครองเก่ียวกับการชดเชยค่า
รกัษาพยาบาลที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบติัเหตุ รวมถึงการใหค้วาม
คุม้ครองโรครา้ยแรงประเภทต่างๆ ตามที่จะระบใุนเงื่อนไขการเอาประกนัภยั 

2) ประกันชีวิตกลุ่ม 
ประกนัชีวิตกลุ่มเป็นการประกนัชีวิตที่กรมธรรมห์นึ่งจะมีผูเ้อาประกนัภยัร่วมกนั ส่วนมากจะเป็น

กลุ่มของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นสวสัดิการที่องคก์รหรือกลุ่มบุคคลจดัใหก้ับลูกจา้งหรือสมาชิก โดยมีหลกัการ
พิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าที่การงาน หรือ
จ านวนเงินเอาประกนัภยั โดยจะค านวณออกมาเป็นอตัราเบีย้ประกนัภยัเพียงอตัราเดียวและจะใชก้ับบุคคลทุก
คนในกลุ่มนั้น และเนื่องจากประกันชีวิตกลุ่มมีค่าใชจ้่ายในการรบัประกันภัยต ่า จึงเป็นผลดีและมีส่วนท าให้
เบีย้ประกันภัยรวมโดยส่วนใหญ่ต ่ากว่าการประกันชีวิตรายบุคคล โดยปกติกรมธรรมป์ระกันชีวิตกลุ่มจะเป็น
สญัญาปีต่อปี 

3) แบบคุ้มครองสินเชื่อ 
แบบประกันชีวิตที่คุม้ครองการเสียชีวิต และ/หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง ภายในระยะเวลาเอา

ประกนัภัย ดว้ยจ านวนเงินเอาประกันภยัที่ค่อยๆ ลดลงตามระยะเวลา โดยทั่วไปผูเ้อาประกนัจะซือ้กรมธรรม์
ประเภทนีค้วบคู่กบัการกูเ้งิน เพื่อจะสามารถใชผ้ลประโยชนจ์ากกรมธรรมช์ าระหนีเ้งินกูใ้นกรณีที่เสียชีวิต 

 

บริษัทมีผลผลิตจากเบีย้ประกนัภัยรบัปีแรกจากธุรกิจใหม่ และจากการช าระเบีย้ประกนัภัยปีต่ออาย ุ
แยกตามผลติภณัฑ ์ระหว่างปี 2561-2563 ดงันี ้ 
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เบีย้ประกันภัยรับปีแรกแบ่งตามประเภทการประกันชีวิต 

ประเภทการประกันชีวิต 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

สามัญ  -  ช าระ เบี ้ยครั้ง
เดียว 356.85 4.40 539.81 8.71 

 
 71.24  

 
1.09 

สามญั 5,736.99 70.82 3,936.40 63.51  5,073.63  77.46 
      ตลอดชีพ 2,130.24 26.30 831.55 13.42  736.38  11.24 
      บ านาญ 132.24 1.63 95.24 1.54  49.40  0.75 
      ชั่วระยะเวลา 20.61 0.25 7.69 0.12  4.86  0.07 
      สะสมทรพัย ์ 3,161.61 39.03 2,617.83 42.23  3,941.96  60.19 
     สญัญาเพิ่มเติม 292.29 3.61 384.09 6.20  341.03  5.21 
ประกนักลุม่ 585.60 7.23 506.63 8.17  543.00  8.29 
คุม้ครองสินเชื่อ 1,421.71 17.55 1,215.41 19.61  861.82  13.16 
ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 8,101.15 100.00 6,198.25 100.00  6,549.69  100.00 
หมายเหต:ุ  เบีย้ประกนัภยัรบัปีแรก หกัเบีย้ประกนัภยัส่งคืนใหก้บัผูเ้อาประกนัท่ียกเลิกกรมธรรม ์

 

ในปี 2563 บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกจ านวน 6,550 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 จากปีที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นอตัราการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกบัอุตสาหกรรมที่เบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกลดลงรอ้ยละ 11 โดยการเติบโตเป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเบีย้ของช่องทางธนาคารเป็นส าคญั 

ประกันชีวิตสามัญยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่รอ้ยละ 15 คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 79 ของเบีย้ประกันภัยรบัปีแรก จากการเพิ่มขึน้ของแบบประกันสะสมทรพัยช์่องทางธนาคาร 
โดยในปี 2563 บรษิัทไดป้รบัปรุงแบบประกนัของบริษัทใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัความเสี่ยงเรื่องอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุน เบีย้ประกันภยัรบัปีแรกส่วนใหญ่มาจากแบบประกันที่มีส่วนร่วมในการรบัผลประโยชน ์(PAR 
Product) ระหว่างบริษัทและผูเ้อาประกัน โดยลดจ านวนผลประโยชนท์ี่รบัประกันลง ในขณะที่มีโอกาสไดร้บั
สว่นแบ่งผลตอบแทนเพิ่มขึน้ตามผลตอบแทนจากการลงทนุที่เกิดขึน้จรงิ 
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เบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปแบ่งตามประเภทการประกันชีวิต 

ประเภทการประกันชีวิต 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

สามญั 31,647.90 96.51 28,150.31 95.44 26,741.53 94.85 
      ตลอดชีพ 4,915.87 14.99 6,452.08 21.88 7,046.70 24.99 
      บ านาญ 513.21 1.57 604.60 2.05 612.18 2.17 
      ชั่วระยะเวลา 73.44 0.22 74.29 0.25 67.34 0.24 
      สะสมทรพัย ์ 24,239.87 73.92 19,093.62 64.73 17,265.53 61.24 
     สญัญาเพิ่มเติม 1,905.51 5.81 1,925.72 6.53 1,749.78 6.21 
ประกนักลุม่ 1,142.41 3.49 1,343.68 4.56 1,452.71 5.15 
คุม้ครองสินเชื่อ 0.64 0.00 0.19 0.00 0.72 0.00 
ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 32,790.95 100.00 29,494.18 100.00 28,194.96 100.00 
 

ในปี 2563 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรบัปีต่อไปจ านวน 28,195 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4 จากปีที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นผลมาจากกรมธรรมท์ี่ครบก าหนดในปี 2563 

เบีย้ประกนัภยัรบัปีต่อไปประเภทสามญัมีอตัราการเติบโตลดลงรอ้ยละ 5 คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 95 ของ
เบีย้ประกันภัยรบัปีต่อไป ประกันชีวิตกลุ่มมีอัตราเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 5 ของเบีย้
ประกนัภยัรบัปีต่อไป  

เบีย้ประกันภัยรับรวมแบ่งตามประเภทการประกันชีวิต 

ประเภทการประกันชีวิต 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

สามัญ  -  ช าระ เบี ้ยครั้ง
เดียว 356.85 0.87 539.81 1.51  71.24  0.21 
สามญั 37,384.89 91.42 32,086.71 89.90 31,815.16 91.57 
      ตลอดชีพ 7,046.11 17.23 7,283.63 20.41 7,783.08 22.40 
      บ านาญ 645.45 1.58 699.84 1.96 661.58 1.90 
      ชั่วระยะเวลา 94.05 0.23 81.98 0.23 72.20 0.21 
      สะสมทรพัย ์ 27,401.48 67.01 21,711.45 60.83 21,207.49 61.04 
     สญัญาเพิ่มเติม 2,197.80 5.37 2,309.81 6.47 2,090.81 6.02 
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ประเภทการประกันชีวิต 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ประกนักลุม่ 1,728.01 4.23 1,850.31 5.18 1,995.71 5.74 
คุม้ครองสินเชื่อ 1,422.35 3.48 1,215.60 3.41 862.54 2.48 
ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 40,892.10 100.00 35,692.43 100.00 34,744.65 100.00 

 
ในปี 2563 บรษิัทมีเบีย้ประกนัภยัรบัรวมจ านวน 34,745 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3 จากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน ในสว่นของเบีย้ประกนัรบัรวมแบ่งตามประเภทการประกนัชีวิตในปี 2563 ประกนัชวีิตสามญั ประกนัชีวิต
กลุม่ และคุม้ครองสินเชื่อ คิดเป็นรอ้ยละ 92 รอ้ยละ 6 และรอ้ยละ 2 ตามล าดบั  

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  
2.2.1   นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

บริษัทด าเนินนโยบายเรื่องการวางแผนการเงินรอบดา้น ซึ่งประกอบดว้ยผลิตภัณฑท์ี่ครอบคลุม 
ทัง้การสรา้งฐานะและการสรา้งหลกัประกนัในปัจจบุนัและอนาคตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 

(1) กลยุทธก์ารแข่งขัน 

• ด้านผลิตภัณฑ ์
บรษิัทออกแบบประกนัใหค้ลอบคลมุทุกความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภัยในแต่ละกลุ่ม 

ทุกช่วงวยั ดว้ยผลิตภัณฑค์ุม้ครองชีวิต ผลิตภัณฑเ์ตรียมเกษียณ ผลิตภัณฑเ์พื่อการคุม้ครองสุขภาพและโรค
รา้ยแรง มีการปรบัปรุงแบบประกันเดิม และการพัฒนาแบบประกันใหม่ ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ลูกคา้ที่ปรบัเปลี่ยนไปอยู่เสมอ และดว้ยความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบัน ในปี 
2563 บริษัทไดป้รบัแบบประกนัสะสมทรพัยส์่วนใหญ่เป็นแบบมีส่วนรว่มในการรบัผลประโยชนร์ะหว่างบริษัท 
และผู้เอาประกันภัย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ และเพิ่มโอกาสในการรับ
ผลตอบแทนของผูเ้อาประกันตามผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึน้จริงดว้ย นอกจากนีย้ังมีการกระตุ้นการ
สรา้งผลผลิตของสญัญาสขุภาพเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนต่์อลกูคา้และผลก าไรที่ดีของบรษิัทในอนาคต 

• ด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทน  
สง่เสรมิใหม้ีการเพิ่มปรมิาณและคณุภาพของที่ปรกึษาการเงิน ตวัแทนประกนัชีวิต และ

ทีมงานคู่คา้ เพื่อใหเ้พียงพอต่อการใหบ้รกิาร ดงันี ้
- การพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต เนน้การพฒันาตวัแทนเพื่อใหม้ีความยั่งยืนใน

วิชาชีพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยไดร้บั
รางวัลที่ส  าคัญ อาทิรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (Thailand National 
Quality Awards - TNQA) ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมประกันชีวิตไทย จ านวน 
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165 คน รางวัลตวัแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ (International Quality Awards 
- IQA) ตามหลกัเกณฑข์อง Limra International จ านวน 187 คน รางวัลสโมสร
ล้านเหรียญโต๊ะกลม (Million Dollar Round Table - MDRT) จ านวน  109 คน 
และตัวแทนที่มีศักยภาพผลิตผลงานไดร้ะดับ Court of table - COT อีกจ านวน 
11 คน ตามหลกัเกณฑข์องสโมสร MDRT รวมทัง้สิน้ 120 คน  

- การพัฒนาและเพ่ิมจ านวนที่ปรึกษาการเงิน ทั้งผู้แนะน าการลงทุนด้าน
หลักทรัพย์ ด้วยหลักสูตรผู้แนะน าการลงทุ นด้านหลักทรัพย์ (Securities 
Investment Consultant) โดยปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนที่ ได้รับใบอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) เป็นผู้
แนะน าการลงทุนดา้นหลกัทรพัยจ์ านวน 1,364 คน  นอกจากนี ้เพื่อใหต้วัแทนของ
บริษัทสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างรอบด้าน บริษัทให้การสนับสนุน
ตวัแทนในการเป็นนกัวางแผนการเงินและที่ปรกึษาการเงิน โดยในปัจจบุนับริษัทมี
นักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงินที่ ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคม        
นกัวางแผนการเงินไทย CFP® AFPT™ ทัง้สิน้ จ านวน 119 คน 

- พัฒนาทีมงานของคู่ค้าในทุกช่องทางการขาย ทั้งการขายผ่านธนาคาร และ
พนัธมิตรอ่ืนของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการน าเสนอ
ขายผลิตภัณฑป์ระกันชีวิตใหก้ับลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เป็นไปตามกฎเกณฑข์อง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ
กฎหมายอ่ืนๆ  

• ด้านเทคโนโลยี 

บริษัทไดม้ีการพัฒนาและเพิ่มฟังกช์ั่นการใชง้านบนแอปพลิเคชั่นมือถือ BLA Happy 
Life ใหค้ลอบคลมุการบรกิารในทกุดา้นของบรษิัท เช่น การช าระเงินค่าเบีย้ประกนัภยั และขอรบัใบเสร็จรบัเงิน
ค่าเบีย้ประกนัภยัอิเล็กทรอนิกส ์(E-receipt) การใหบ้รกิารการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูกรมธรรมแ์บบอิเล็กทรอนิกส ์
(E-POS)  การใหบ้ริการการเรียกรอ้งสินไหมแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Claim) นอกจากนี ้บริษัทไดใ้หบ้ริการและ
ค าปรกึษาแพทยผ์่านทางออนไลน ์(Telemedicine) เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายในการรกัษาและประหยัดเวลาใน
การเดินทางไปยงัโรงพยาบาล อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ในการใชบ้รกิาร  

นอกจากการพัฒนาระบบการใหบ้ริการลูกคา้ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
แลว้ บริษัทยังมุ่งเนน้การพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการขายของตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน และคู่ค่าของ
บรษิัทดว้ย ทัง้ระบบการเสนอขายอิเล็กทรอนกิส ์หรือระบบใบค าขออิเล็กทรอนิกส ์Smart app โดยกรุงเทพ 
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ประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ ได้พัฒนากระบวนการการซือ้ประกันชีวิตออนไลน์ผ่านการ
ใหบ้ริการโดยการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล หรือ NDID (National Digital ID) เพื่อยกระดบัการท าธุรกรรม
ใหม้ีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภยัและสะดวกมากยิ่งขึน้ 

• ด้านช่องทางการขายใหม่ 
บริษัทไดม้ีการขยายช่องทางการขายผ่านพันธมิตรทางการคา้ใหม่ๆ เพื่อขยายฐาน

ลูกค้าและเสริมสร้างความสมดุลของเบีย้ประกันรบัจากช่องทางต่างๆ นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการปรบัปรุง
ขัน้ตอนและกระบวนการการขายผ่านช่องทางออนไลนเ์ผื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้  

• ด้านการส่ือสารการตลาดและกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธก์ับลูกค้า 
ในปี 2563 บรษิัทไดก้ าหนดเปา้หมายทางการตลาดที่สอดคลอ้งกบัการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน  โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑเ์พื่อการวางแผนการเงิน ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรกิารเพื่อการดแูลสขุภาพของประชาชน   

สรา้งการรบัรูแ้ละความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑข์องบริษัท ที่ครอบคลุมกับความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค โดยเฉพาะการใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑร์องรบัความเสี่ยงดา้นสขุภาพและโรครา้ยแรง รวมถึง
การสรา้งวินยัการออมใหค้นไทย เช่น แบบประกนับีแอลเอ สมารท์ ซีไอ แบบประกนัชีวิตสะสมทรพัยเ์กนเฟิสต ์
650 

พัฒนาระบบบริการทางด้านสุขภาพ BLA Every Care บริการเสริมส าหรับผู้ที่ มี
กรมธรรมส์ุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิต โดยใหก้ารบริการปรึกษาปัญหาและความรูด้า้นสุขภาพตลอด 24 
ชั่วโมง การบริการในช่วงเจ็บป่วยโดยเฉพาะการเจ็บป่วยในต่างประเทศ และบริการเพื่ออ านวยความสะดวก
ในช่วงพกัฟ้ืน  

โดยในปีนี ้บริษัทไดร้บัรางวัล Top Community Care Companies in Asia จาก Asia 
Corporate Excellence & Sustainability Award 2020 รางวลัสดุยอดนวตักรรมสินคา้และบรกิารแห่งปี 2020 
(Product Innovation Award 2020) ในกลุ่มสินคา้ไลฟ์สไตลป์ระเภทประกนัสขุภาพ และรางวลับริษัทประกัน
ชีวิตที่มีการบรหิารงานดีเด่น ประจ าปี 2562 ตอกย า้ความเป็นผูน้  าดา้นการวางแผนทางการเงินอย่างรอบดา้น
ของบรษิัท 
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(2) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
โครงสร้างเบีย้ประกันภัยรับ จ าแนกตามช่องทางจ าหน่าย ระหว่างปี 2561-2563 

ช่องทางการจ าหน่าย 
2561 2562 2563 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 
(รอ้ยละ) 

ตวัแทน 13,932 34.07 14,014 39.26 19,796 39.70 

ธนาคาร 25,133 61.46 20,003 56.04 19,108 55.00 

อ่ืน ๆ 1,827 4.47 1,675 4.70 1,841 5.30 

ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 40,892 100.00 35,692 100.00 34,744 100.00 
 

• ด้านช่องทางจ าหน่ายผ่านตัวแทน  
ภาพรวมธุรกิจ : เบีย้รบัรวม และเบีย้ปีแรกรวมเบีย้ช าระครัง้เดียว ผ่านช่องทางตวัแทน ปี 2563 

บริษัท 
เบีย้รบัรวม 

เบีย้ปีแรก 
รวมเบีย้ช ำระครัง้เดยีว 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

ส่วนแบ่ง
ตลำด %+/- 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

ส่วนแบ่ง
ตลำด 

%+/- 

1. เอไอเอ 132,167 41.26 3.88 21,566 40.43 1.23 
2. ไทยประกนัชีวิต 64,583 20.16 -2.78 9,674 18.13 -38.96 
3. กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชวีิต 27,233 8.50 -3.54 3,762 7.05 -33.83 
4. เมืองไทยประกนัชีวิต 22,514 7.03 4.76 3,991 7.48 -23.96 
5. อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต 14,707 4.59 0.50 2,290 4.29 -8.74 
6. กรุงเทพประกันชีวิต 13,796 4.31 -1.56 1,730 3.24 -13.39 
7.ไทยสมทุรประกนัชีวิต 12,738 3.98 -0.24 1,976 3.70 -13.63 
8. เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต 9,030 2.82 65.28 1,252 2.35 10.08 
9. โตเกียวมารีนประกนัชีวิต 6,139 1.92 2.14 1,609 3.02 -22.52 
10. ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต 4,387 1.37 7.46 1,235 2.31 1.46 
ธุรกิจ 320,349 100.00 1.42 53,344 100.00 -16.26 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูของบรษิัทอื่นจากสมาคมประกนัชีวติไทย เรียงอนัดบัตามเบีย้รบัรวม    

ปี 2563 บรษิัทมีเบีย้รบัรวมอยู่ในอนัดบัที่ 6 เช่นเดียวกบัในปี 2562 โดยมีอตัราเติบโตต ่า
กว่าธุรกิจ จากการที่บริษัทท าการลดการขายสินค้าแบบช าระเบีย้ครัง้เดียวมาอย่างต่อเนื่องในปีก่อนหน้า 
รวมถึงแบบประกนัที่มีระยะเวลาการช าระเบีย้ประกนัระยะสัน้ โดยมุ่งเนน้ปรบักลยุทธโ์ดยหนัมาเนน้เสนอขาย
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สินคา้ประเภทประกันสุขภาพและสญัญาเพิ่มเติมซึ่งมีเบีย้ต ่ากว่าสินคา้ประเภทประกันชีวิตโดยทั่วไป แมว้่า
เบีย้รบัปีแรกของบริษัทลดลงรอ้ยละ 13.39 ดีกว่าอตุสาหกรรมที่ลดลงรอ้ยละ 16.26 แต่ดว้ยการปรบักลยุทธ์
ดงักล่าว ช่วยลดภาระของบรษัิทในระยะยาว และสรา้งผลก าไรที่ดีใหก้ับบรษิัท  นอกจากนัน้บรษิัท ยงัเนน้การ
เสนอขายสินคา้แก่ลกูคา้เดิมเพื่อท าใหเ้กิดการซือ้ซ  า้และรกัษาฐานลกูคา้ของบริษัทใหค้งอยู่ต่อไป 

• ด้านช่องทางจ าหน่ายผ่านธนาคาร 

ภาพรวมธุรกิจ : เบีย้รบัรวม และเบีย้ปีแรกรวมเบีย้ช าระครัง้เดียว ผ่านช่องทางธนาคาร ปี 2563 

บริษัท 

 
เบีย้รบัรวม 

เบีย้ปีแรกรวม 
เบีย้ช ำระครัง้เดยีว 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

ส่วนแบ่ง
ตลำด %+/- 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

ส่วนแบ่ง
ตลำด 

%+/- 

1. เอฟ ดบับลิว ดี ประกนัชีวิต 66,654 28.78 3.81 25,614 30.26 8.21 
2. เมืองไทยประกนัชีวิต 46,156 19.93 -16.98 14,070 16.62 -18.17 
3. กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต 26,212 11.32 -9.28 6,864 8.11 1.08 
4. ไทยประกนัชีวิต 21,316 9.20 7.27 7,772 9.18 -4.05 
5. พรูเด็นเชียลประกนัชีวิต 20,788 8.98 0.79 8,053 9.51 -7.48 
6. กรุงเทพประกันชีวิต 19,108 8.25 -4.47 4,269 5.04 13.52 
7. เอไอเอ 9,652 4.17 3.96 6,919 8.17 -17.51 
8. อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต 8,937 3.86 -14.04 2,050 2.42 -5.48 
9. ทิพยประกนัชีวิต 4,413 1.91 -45.13 2,713 3.20 -63.22 
10. อาคเนยป์ระกนัชีวิต 4,233 1.83 -0.24 3,690 4.36 -10.38 
ธุรกิจ 231,569 100.00 -5.83 84,648 100.00 -8.48 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูของบรษิัทอื่นจากสมาคมประกนัชีวติไทย เรียงอนัดบัตามเบีย้รบัรวม    

 

ในปี 2563  บริษัทมีเบีย้รบัรวมผ่านช่องทางธนาคารอยู่ในอันดับ 6 เช่นเดียวกับในปี 
2562 โดยไดร้บัผลบวกจากการเพิ่มขึน้ของเบีย้ปีแรกซึ่งมีการเติบโตสงูกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจ เนื่องจากบรษิัทมี
การปรบัการขายสินคา้ใหต้รงกับความตอ้งการของลูกคา้ในช่องทางธนาคารมากขึน้ รวมถึงไดม้ีการเสนอขาย
สินคา้แก่ลูกคา้เดิมเพื่อใหเ้กิดการซือ้ซ  า้ โดยเบีย้ประกันปีแรกผ่านช่องทางธนาคารของบริษัทเติบโตกรอ้ยละ 
13.52 สวนทางกบัอตุสาหกรรมที่ลดลงรอ้ยละ 8.48  
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• ด้านช่องทางจ าหน่ายอื่นๆ 

บรษิัท 
เบีย้รบัรวม 

เบีย้ปีแรก 
รวมเบีย้ช าระครัง้เดียว 

จ านวน 
(ลา้นบาท) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด 

%+/- 
จ านวน 

(ลา้นบาท) 
ส่วนแบ่ง
ตลาด 

%+/- 

1. อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต  7,807 16.17 7.25  2,1545 10.59 14.24 
2. เมืองไทยประกนัชีวิต  6,658 13.79 -1.46  3,502 17.21 -0.29 
3. ไทยประกนัชีวิต  5,394 11,17 -6.27  3,019 14.84 -15.89 
4. เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต  4,664 9.66 15.61  2,208  10.85 54.06 
5. เจนเนอราลี่ ประกนัชีวิต  4,285 8.87 -2.71  1,875 9.22 1.76 
6. เอไอเอ  4,027  8.34 -9.17  678 3.33 -59.74 
7.ชบับป์ระกนัชีวิต  3,105 6.43 -6.50  1,913 9.40 -2.70 
8. โตเกียวมารีนประกนัชีวิต  2,391 4.95 5.12  612 3.01 7.58 
9.พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต  1,917 3.07 -18.02  575 2.83 -44.39 
10. กรุงเทพประกันชีวิต  1,841 3.81 9.89  551 2.71 25.09 
ธุรกิจ 48,289 100.00 -1.47 20,347 100.00 -8.79 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูของบรษิัทอื่นจากสมาคมประกนัชีวติไทย เรียงอนัดบัตามเบีย้รบัรวม    

บริษัทไดม้ีการพัฒนาช่องทางขายออนไลนอ์ย่างต่อเนื่อง โดยไดเ้พิ่มสินคา้ที่ขายผ่าน
ช่องทางใหม้ีความเหมาะสมและหลายหลายมากขึน้ รวมถึงมีการเน้นแคมเปญการท าประกันเพื่อลดหย่อน
ภาษีในช่วงปลายปีใหก้ับผูท้ี่สนใจ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงฐาน
ลกูคา้รุ่นใหม่ใหม้ากขึน้ นอกจากนี ้บรษิัทยงัไดพ้ฒันาความรว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจใหม่ที่มีศกัยภาพ เพื่อ
ช่วยสนับสนุนให้บริษัทเข้าถึงตลาดกลุ่มใหม่ได้โดยตรง ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลก าไรให้กับบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องดว้ย 
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2.2.1   ภาวะการแข่งขัน 
(1)  ภาพรวมธุรกิจ 

ตารางแสดงเบีย้รบัของธุรกิจประกนัชีวิต มกราคม - ธันวาคม 2563 
หน่วย: ลา้นบาท 

เบีย้รับ  2563 %+/- 2562 %+/- 

เบีย้ปีแรก 101,771.12 -6.41% 108,737.99 13.64% 
เบีย้ช าระครัง้เดียว 56,467.57 -19.04% 69,749.45 -17.68% 
เบีย้ปีแรกรวมเบีย้ช าระคร้ังเดียว 158,238.69 -11.34% 178,487.45 -1.07% 
เบีย้ปีต่อไป 441,967.78 2.21% 432,426.66 -3.25% 
เบีย้รวม 600,206.47 -1.75% 610,914.11 -2.63% 

 

ในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2563 ธุรกิจประกันชีวิตมี เบี ้ยรับปีแรกทั้งสิ ้นจ านวน 
158,238.69 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.34 จากปี 2562 การเติบโตที่ลดลงเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และท าให้
ก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคลดลง ทัง้นี ้เบีย้รบัปีแรกที่ปรบัตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเบีย้ประกันชีวิตแบบช าระ
เบีย้ครัง้เดียวที่ยังปรบัตัวลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่สามติดต่อกนั เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตหลายแห่งไดท้ าการ
ปรบัลด หรือยกเลิกการขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตแบบช าระเบีย้ครัง้เดียว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอตัราดอกเบีย้ที่
ปรบัตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เบีย้ช าระครัง้เดียวลดลงรอ้ยละ 19.04 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน มาอยู่ที่จ  านวน 56,467.57 ลา้นบาท ขณะเดียวกนั อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ลดต ่าลง
มาก ท าใหบ้ริษัทประกันตอ้งปรบัลดอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑใ์หม่ที่ขายในปีนีล้ง และเพิ่มการเสนอ
ขายแบบประกนัชีวิตที่มีส่วนร่วมในเงินปันผล รวมถึงเพิ่มการขายสินคา้ประเภทประกนัสขุภาพเพื่อตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึน้ นอกจากนัน้ ในช่วงที่รฐับาลประกาศมาตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (โควิด-19) ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางขายหลัก
ของธุรกิจไม่สามารถออกไปพบลูกค้าและเสนอขายประกันชัวิตเหมือนภาะปกติได้ อย่างไรก็ตาม ทาง
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) ไดอ้นุมติการเสนอขายแบบ 
Digital face to face ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องไม่
หยดุชะงกัก็ตาม 

อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) 
ประกอบกบัการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานต่างๆในช่วงที่ผ่านมาท าใหป้ระชาชนต่ืนตวัและหนัมาตระหนกัถึง
ความส าคญัของการมีประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพเพื่อน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือบริหารจดัการความเสี่ยงมาก
ขึน้ นอกจากนัน้ ผลจากแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (โควิด-19) ยงัส่งผลใหบ้ริษัทประกนัชีวิตได้
ปรบัเปลี่ยนนโยบายการบริหารช่องทางการขายและการบริการใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
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มุ่งเนน้พัฒนาผลิตภัณฑป์ระกันชีวิตใหม้ีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและวิถี
ชีวิตของลกูคา้ที่เปลี่ยนไป เพื่อใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคไดร้บัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของตนเอง
อย่างแทจ้รงิ 

ทัง้นี ้แมจ้ะเผชิญกับปัจจยัทา้ทายขา้งตน้และการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 
(โควิด-19) แต่เนื่องจากการที่เบีย้ประกนัชีวิตปีต่อของธุรกิจมีการปรบัฐานลงค่อนข้างมากแลว้ในปี 2562  ท า
ใหเ้บีย้ประกันชีวิตปีต่อในปี 2563 ยังคงเติบโตไดร้อ้ยละ 2.21 มีจ านวนทัง้สิน้ 441,967.78 ลา้นบาท และท า
ให้เบี ้ยรับรวมของธุรกิจลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพียงร้อยละ 1.75 หรือเท่ากับจ านวน 
600,206.47 ลา้นบาท 

ส าหรบับริษัทประกันชีวิตที่มีส่วนแบ่งตลาดของเบีย้รบัสูงสุด 10 อันดับแรก ในช่วงเดือน
มกราคม – ธันวาคม 2563 ไดแ้ก่ 

 

เบีย้รับรวม และเบีย้ปีแรกรวมเบีย้ช าระคร้ังเดียว ปี 2563 

บริษัท 
เบีย้รับรวม 

เบีย้ปีแรก 
รวมเบีย้ช าระคร้ังเดียว 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด %+/- 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด 

%+/- 

1. เอไอเอ  145,846  24.30 3.47  29,163  18.42 -7.05 
2. ไทยประกนัชีวิต  91,292 15.21 -0.83  20,465  12.92 -25.68 
3. เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต  80,348 13.39 3.97  29,074  18.36 9.10 
4. เมืองไทยประกนัชีวิต  75,327  12.55 -10.15  21,563  13.62 -16.92 
5. กรุงไทย-แอกซา่ประกนัชีวิต  54,651  9.11 -7.28  11,753 7.42 -16.51 
6. กรุงเทพประกันชีวิต  34,745  5.79 -2.66  6,550  4.14 5.67 
7. อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต  31,452  5.24 -2.66  6,496  4.10 -1.06 
8. พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต  24,312  4.05 -1.12  8,903  5.62 -12.24 
9. ไทยสมทุรประกนัชีวิต  14,620 2.44 1.04  2,629 1.66 -14.50 
10. โตเกียวมารีนประกนัชีวิต  8,5401 1.42 2.94  2,221  1.40 -16.05 
ธุรกิจ 600,206 100.00 -1.75 158,239 100.00 -11.29 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูของบริษัทอ่ืนจากสมาคมประกนัชีวิตไทย เรียงอนัดบัตามเบีย้รบัรวม    
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(2)  แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2564 
แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตในปี 2564 นัน้จะยังคงเผชิญกับปัจจัยทา้ทายรอบดา้น ไม่ว่าจะ

เป็นภาวะเศรษฐกิจที่ยงัคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ภาวะอตัราดอกเบีย้ต ่า การระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสาย
พนัธุใ์หม่ (โควิด-19) ภาวะการว่างงาน หนีส้ินภาคครวัเรือน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 17 เรื่อง 
สัญญาประกันภัย (TFRS 17) พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันภัย 
(Insurance  Bureau System) และการจดัท ากรมธรรมป์ระกนัสขุภาพมาตรฐานใหม่ 

กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตจึงตอ้งมีการพิจารณาปรบักลยุทธใ์นการพัฒนาผลิตภณัฑ ์โดยหลาย
บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การขายโดยลดการขายสินค้าประเภทจ่ายเบี ้ยครัง้เดียว และทยอยปรบัลดการขาย
ผลิตภณัฑป์ระเภทออมทรพัยท์ี่มีการรบัประกนัผลตอบแทน โดยหนัมาเนน้การขายผลิตภณัฑแ์บบประกนัชีวิต
ควบการลงทุน Universal Life, Unit Linked, Participating Policy ที่เน้นการลงทุนตามความเสี่ยงที่ผู ้เอา
ประกนัภยัยอมรบัได ้รวมถึงเพิ่มการขายผลิตภณัฑแ์บบประกนัที่ใหค้วามคุม้ครองระยะยาว เช่น แบบประกัน
ตลอดชีพ (Whole Life) แบบประกนับ านาญที่ช่วยวางแผนเรื่องเกษียณ (Annuity) เป็นตน้ รวมถึงการมุ่งเนน้
การพฒันาแบบประกนัสขุภาพและโรครา้ยแรงมากขึน้ ในขณะเดียวกนัยงัคงมุ่งมั่นเดินหนา้พฒันาช่องทางการ
ขายใหม้ีความหลากหลายตรงกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการ
ขายทางดิจิทัล (Digital) หรือช่องทางออนไลน์ และพัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีความทันสมัย 
สะดวกสบาย ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องลกูคา้แต่ละกลุม่มากขึน้ โดยธุรกิจประกนัชีวิตยงัคงมีปัจจยัสนบัสนุนต่อ
การเติบโตต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

- มาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจจากภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ 
ทางภาครัฐและทางส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ไดม้ีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การ
เพิ่มค่าลดหย่อนภาษีส าหรับการซื ้อประกันสุขภาพเป็น 25,000 บาทต่อปี และ
มาตรการผ่อนคลายกฎเกณฑ์หรือประกาศต่างๆ ได้แก่ การผ่อนปรนการช าระเบีย้
ประกนัภยั การขยายระยะเวลาการผ่อนผนัเงื่อนไขกรมธรรมฯ์และอตัราเบีย้ประกนัภัย 
การแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการออกการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การด าเนินการ
รวมถึงหนา้ที่การปฏิบติัของตวัแทนหรือนายหนา้ประกนัภยั ในระหว่างสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยวิธี Digital Face 
to Face ตลอดจนการผ่อนคลายประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบรษิัทประกนั
ชวีิต/บรษิัทประกนัวินาศภยั (ฉบบัที่ 5)  

- แนวโนม้ประชากรผูส้งูอายเุพิ่มขึน้ 

ประเทศไทยมีแนวโนม้จ านวนประชากรผูส้งูอายุเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่องและมีอายุยืน
ยาวขึน้ โดยประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่สงัคมประชากรสงูวยัในปี 2573 เป็นตน้ไป โดยมีผู้
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มีอายุมากกว่า 60 ปี เกินร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ประกอบกับ
ประชาชนในวยัท างานจะมีสัดส่วนที่ลดลงจากอัตราการเกิดของประชากรในประเทศ 
ท าให้รัฐบาลไทยอาจต้องมีภาระด้านงบประมาณรายจ่ายส าหรับสวัสดิการเพื่อ
ประชาชนสูงวยัที่เพิ่มขึน้ รวมถึงรายไดห้ลงัเกษียณอาจไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ จึง
เป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะส่งเสริมประชาชนเก็บออมในรูปของประกนัชีวิต เพื่อแบ่งเบา
ภาระในการใชจ้่ายดา้นสุขภาพและค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลที่มีแนวโนม้สูงขึน้ 
รวมถึงการเตรียมวางแผนการเงินหลงัเกษียณซึ่งจะมีความจ าเป็นมากขึน้ในอนาคต 

- กระแสการตระหนกัถึงการดแูลสขุภาพ 

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และ
ปัจจัยเสี่ยงในการท าให้เกิดโรคที่ เพิ่มขึ ้น เช่น ปัญหามลภาวะจากฝุ่ น กอปรกับ
ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลที่สูงขึน้ ท าใหผู้บ้ริโภคหันมาตระหนักถึงการวางแผน
ประกนัสขุภาพมากขึน้ และก่อใหเ้กิดกระแสความนิยมในการรกัษาสุขภาพเชิงป้องกนั 
ไม่ว่าจะเป็น การรกัษาความสะอาดและอนามัยส่วนบุคคล การรับประทานอาหารที่
เป็นประโยชน ์การออกก าลงักาย รวมไปถึงการป้องกันความเสี่ยงโดยการซือ้ประกัน
สขุภาพ ท าใหบ้ริษัทในธุรกิจประกันภัย พัฒนาผลิตภัณฑป์ระกันสุขภาพหลากหลาย
รูปแบบใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทัง้ยงัเพิ่มมลูค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์พิ เศษให้กับลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่
สอดคลอ้งกบัการรกัษาสขุภาพเชิงปอ้งกนัอีกดว้ย 

- ความตอ้งการการวางแผนการเงินสว่นบุคคล 

ประชาชนมีแนวโนม้ใหค้วามสนใจในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑป์ระกันชีวิตเป็นเครื่องมือส าคัญชนิดหนึ่งที่จะเป็นหลกัประกัน
ในการแบ่งเบาความเดือดรอ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่คาดฝันขึน้  นอกจากนี ้ยังมี
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อผูท้ี่ตอ้งการความคุ้มครองควบคู่กับการ
ลงทุน รวมไปถึงความสามารถในการใชส้ิทธิน าเบีย้ประกนัภยับางประเภทไปลดหย่อน
ภาษีไดอี้กดว้ย 

- การเขา้สูเ่ศรษฐกิจของโลกดิจิทลั  
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ช่วยให้บริษัทในธุรกิจสามารถ
พัฒนาการบริการใหลู้กคา้ พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกคา้ รวมถึงพัฒนา
กระบวนการท างานภายในของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงสินคา้
และบรกิารไดส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้ รวมไปถึงสามารถออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่
มีลกูคา้เป็นศนูยก์ลางมากย่ิงขึน้ 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
บริษัทด าเนินธุรกิจประกันชีวิต มีแหล่งเงินทุนจากการช าระเบีย้ประกันภัยจากผูเ้อาประกันภัย และ

บริษัทส ารองเงินประกันชีวิตไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ตาม
กรมธรรม ์อาทิ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์หากกรมธรรม์ครบก าหนด เงินเวนคืนกรมธรรม์ ค่าสินไหม
ทดแทนอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ การสูญเสียรายได้ในยามชรา  หรือการ
เสียชีวิต เป็นตน้ อีกทั้งบริษัทไดน้ าเบีย้ประกันภัยส่วนหนึ่งไปลงทุน เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนที่มั่นคงแก่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผูร้บัผลประโยชนต์ามภาระผูกพันต่างๆ ขา้งตน้  นอกจากนีแ้หล่งเงินทุนที่บริษัทไดร้บัมาจาก
การช าระเบีย้ประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัแลว้ บรษิัทตอ้งด ารงเงินกองทุนตามประกาศส านกังาน คปภ. โดย
บริษัทต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อประกันความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ ซึ่ง ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมี
อัตราส่วนความเพียงพอของการด ารงเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio-CAR) เท่ากับ 274% ซึ่งสูงกว่า
ระดบัที่กฎหมายก าหนดมากกว่า 2.7 เท่า 

2.4 งานทียั่งไม่ได้ส่งมอบ 
  - ไม่มี - 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

ปัจจยัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

ปี 2563 เป็นอีกหนึ่งปีที่สภาวะเศรษฐกิจทัง้ไทยและต่างประเทศ ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ส่งผลใหธุ้รกิจภาคเอกชนตอ้งมีการปรบัตัวในการด าเนินงานธุรกิจ อย่างไม่เคยเกิด
ขึน้มาก่อน เพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ซึ่งในปีนีน้อกจากบริษัทจะให้ความส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยงทั่ วทั้งองค์กร โดยจัดให้มีการบริหารจัดการและการควบคุมภายในของกิจกรรม หรือ
กระบวนการต่างๆ เพื่อลดทัง้โอกาสที่จะท าใหเ้กิดความเสียหาย และเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ใหอ้ยู่ใน
ระดบัที่ยอมรบัไดห้รือไดร้บัผลกระทบนอ้ยที่สดุ  

บริษัทยงัไดบ้ริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรบัมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเพื่อไม่ใหก้ระทบ
ต่อการใหบ้ริการผูเ้อาประกันภัย คู่คา้ และกระบวนการด าเนินงานหลกัของบริษัท  อย่างไรก็ตามการจัดการ
ความเสี่ยงบริษัทไดค้ านึงถึงการบรรลเุป้าหมาย และวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
สอดคล้องตามแนวทางมาตรฐานสากลเป็นหลักการและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทได้
ประเมินความเสี่ยงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก ประจ าปี 2563 ดงันี ้

3.1  ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ 
ปัจจัยเสี่ยงหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวที่ เกิดขึน้ก่อนแล้วทั้งจากปัญหาการค้าระหว่าง

ประเทศมหาอ านาจอย่างจีนและสหรฐัอเมรกิาที่เป็นปัจจยัที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทย
ยงัไดร้บัผลกระทบที่รุนแรงและต่อเนื่องจากการระบาดรอบ 2 ในปลายปีของปีเดียวกนั จากการแพรร่ะบาดของ
เชือ้ไวรสัโควิด-19 ซึ่งปัจจยัที่มีอิทธิพลและสง่ผลกระทบต่อธุรกิจประกนัชีวิต ไดแ้ก่  

3.1.1  รายได้และความเชื่อมั่นของประชาชนทีล่ดลง  
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ มีการปิดตัวลงหรือมีการลดอัตราค่าจ้าง

จ านวนมาก ท าใหอ้ านาจซือ้ ความสามารถในการออม รวมถึงความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อสถานการณ์
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซือ้ประกันชีวิตของประชาชนลดลงด้วย ทั้งนี ้บริษัทได้ปรับสัดส่วนการขาย
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต (Product mix) โดยน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่เป็นการใหค้วามคุม้ครองมากขึน้ เนื่องจากเป็น
สินคา้จ าเป็นตรงความตอ้งการของลูกคา้และมีอัตราเบีย้ประกันจ านวนต ่ากว่าสินคา้ที่เป็นการออม และได้
ขยายระยะเวลาการช าระเบีย้ประกนัภยัปีต่ออายอุอกไปเป็นเวลาสงูสดุถึง 180 วนั 
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3.1.2  ความผันผวนของตลาดเงนิตลาดทุน 
- ท าใหเ้กิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ การเปลี่ยนแปลงราคาของ

สินทรัพย์ลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่กระทบต่อรายได้จากการลงทุนและ
เงินกองทุนของบริษัท โดยบริษัทไดบ้ริหารจัดการใหมู้ลค่าความเสี่ยงนัน้อยู่ในระดับไม่เกินเงินกองทุนรองรบั
ความเสี่ยงที่จดัสรรไวต้ามแผนธุรกิจ โดยบริษัทมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของตลาดอยู่ในระดบัที่ยอมรบั
ไดแ้ละเมื่อรวมกับความเสี่ยงประเภทอ่ืนแล้ว บริษัทยังมีฐานะเงินกองทุนที่เขม้แข็งและสูงกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด 

- ความเสี่ยงจากภาวะอัตราดอกเบีย้ลดลงและอยู่ในระดับต ่ากระทบต่อความสามารถใน
การท าก าไร และการพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต ซึ่งอตัราดอกเบีย้เป็นหนึ่งในสมมติฐานหลกัของการก าหนด
อตัราเบีย้ประกนัชีวิต การประเมินมูลค่าหนีส้ินเงินส ารองของสญัญาประกนัภัย  และประเมินเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงจากภาวะอัตราดอกเบี ้ยอยู่ใน ระดับต ่าเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์ามที่ระบุไวใ้นสัญญาประกันภัย การรกัษาระดับผลก าไร การด ารง
เงินกองทุน รวมถึงการบริหารจัดการความสอดคลอ้งของสินทรพัย์และหนีส้ินจากสัญญาประกันภัย ทั้ งนี ้
คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดม้อบหมายใหค้ณะท างานบริหารเงินกองทุนติดตาม 
ประเมินและรายงานปัจจัยเสี่ยงและดัชนีชีว้ัดความเสี่ยง (KRI : Key Risk Indicators) อย่างใกลช้ิด รวมถึง
การบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน (Asset and Liability Management: ALM) ดว้ย รวมถึงไดป้รบัแผนการลงทุน
เพื่อลดความเสี่ยงดว้ยการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอายุเฉลี่ยสงูขึน้ ลดการลงทุนในหุน้กูเ้อกชนลงและปรบัเพิ่ ม
การลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล เพื่อเพิ่ม Asset Duration และเพื่อลด Duration gap อีกทัง้ยงัมีการทบทวนการ
ก าหนดราคาของผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัตน้ทุนของบริษัทในปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัดา้นการลงทุน
จะมีการปรบักลยุทธ์การลงทุนเพื่อการบริหารความสอดคลอ้งระหว่างสินทรัพยแ์ละหนีส้ิน ควบคู่ไปกับการ
รกัษาระดับผลตอบแทนจากการลงทุนใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้ทัง้นี ้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความ
เสี่ยงและการติดตามดว้ยระบบสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวและการทดสอบภาวะ
วิกฤตของปัจจยัเสี่ยงหลกั 

3.2  ความเส่ียงดา้นการแข่งขัน 
นอกเหนือจากการแข่งขนัดา้นผลิตภณัฑท์ัง้รูปแบบความคุม้ครองและผลประโยชนท์ี่จะไดร้บัแลว้ การ

แข่งขันดา้นการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาน าเสนอเพื่อการบริการที่เขา้ถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ขณะเดียวกันปัจจัยที่
ผลกัดนัใหภ้าคธุรกิจน าเทคโนโลยีมาใชม้ากขึน้ ส่วนหนึ่งจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในปี
ที่ผ่านมาสง่ผลกระทบต่อปัจจยัและสภาวะแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ผลกัดนัใหเ้กิดการปรบัตวัและน าเสนอผลิตภัณฑแ์ก่ลกูคา้แบบไม่พบลกูคา้ต่อหนา้ (Non Face-to-Face)  
ส่งผลกระทบต่อการเสนอขายของช่องทางตัวแทน และช่องทางธนาคารที่การใช้บริการ ณ สาขาธนาคาร
นอ้ยลง อย่างไรก็ตามบริษัทไดจ้ดัท าแผนธุรกิจที่ก าหนดมาตรการและแผนบรหิารความเสี่ยงรองรบัไวล้ว่งหนา้
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ตามสถานการณ์ ใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใชใ้นการด าเนินธุรกิจได ้ ทั้งการพัฒนาระบบงาน 
กระบวนการใหบ้ริการดา้นต่างๆ รวมถึงการบริหารช่องทางการขาย การพัฒนาแบบประกันใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิัท 

3.3  ความเส่ียงด้านการประกันภัย  
เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากการที่ อัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วย อัตราการขาดอายุ การเวนคืน

กรมธรรม ์หรืออัตราค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งที่เกิดขึน้จริงเบี่ยงเบนไปจากขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการก าหนดอัตรา
เบีย้ประกนัภัย  การพิจารณารบัประกนัภัย รวมถึงการค านวณเงินส ารองประกนัภยั  โดยอาจจะท าใหเ้กิดผล
กระทบทางลบกับผลการด าเนินงานของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงด าเนินการใหม้ีการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ประกันภัยอย่างเหมาะสม ตัง้แต่การพัฒนาผลิตภัณฑป์ระกันภัย  โดยมีคณะท างานพัฒนาผลิตภัณฑ ์ ซึ่งมี
หนา้ที่ในการสรา้งแนวคิดและพฒันาสินคา้ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย  ก าหนดอตัรา
เบีย้ประกนัที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินงานภายใตก้รอบนโยบายบริหารความเสี่ยงของ
บรษิัท  รวมถึงการตัง้เงินส ารองประกนัภยัและเงินกองทุนตามระดบัความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่เพียงพอและสงู
กว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถรองรบัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ใน
อนาคตได ้   

3.4  ความเส่ียงด้านการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส   
โควิด-19 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ตัง้แต่ปลายปี 2562 ที่ยงัไม่คลี่คลายจนถึงปัจจุบนั  
ส่งผลกระทบใหบ้ริษัทตอ้งปรบัเปลี่ยนกระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งตามสถานการณ์และขอ้ก าหนดของ
ภาครฐั เพื่อใหส้ามารถด าเนินกิจกรรมไดอ้ย่างต่อเนื่อง และบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสขุอนามัย
ของบุคลากรของบรษิัท รวมถึงลกูคา้และผูม้าติดต่อ บริษัทไดติ้ดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดและมีมาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้แก่ (1) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ได้แก่ หลัก
ปฏิบติัส าหรบัพนักงานและผูท้ี่เขา้มาติดต่อจะตอ้งปฏิบติัตาม ระบบการคดักรองและมาตรการป้องกนัการแพร่
ระบาดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ (2) การปฏิบติังานจากที่พกัอาศยั  ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – 
มิถุนายน 2563  และในการระบาดรอบ 2 เมื่อปลายเดือนธันวาคม ในการลดความเสี่ยงต่างๆ โดยจัดหา
เทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารออนไลนท์ี่ค  านึงถึงการรกัษาความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลกั แต่ยงัคงไวซ้ึ่งประสิทธิภาพของการบรกิาร 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 23 

3.5 ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร ์
จากการเกิดขึน้ของนวตักรรมดิจิทลั ที่น ามาสู่ Digital Disruption ส่งผลกระทบทุกภาคส่วนในวงกวา้ง 

รวมถึงธุรกิจประกนัชีวิตเป็นอีกหนึงธุรกิจที่มีสว่นที่ไดร้บัผลกระทบ และตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงและการปรบัตวั 
โดยการน าแพลตฟอรม์มาใชใ้นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การใหบ้ริการและใหค้ าปรกึษาแก่ลกูคา้ 
การบริการกรมธรรมแ์ก่ลูกคา้และคู่คา้ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทน นายหนา้ และโรงพยาบาลคู่สญัญา เป็นตน้ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอรม์โซเชียลมี เดีย รวมถึง การพัฒนาแอพลิเคชั่ นที่ช่วยสนับสนุนความ
สะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการท าธุรกรรมระหว่างกนั เพื่อใหป้ระสบการณใ์นการเขา้ใชบ้รกิารของลกูคา้เกิด
ประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี ้บริษัทมีความตระหนักรูด้้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้
ทรพัยากรสารสนเทศ และการรบัมือภยัคกุคามทางไซเบอร ์เพื่อใหบ้รษิัทปฏิบติังานเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของ
หน่วยงานก ากบัดแูลธุรกิจ และพระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์พ.ศ. 2562 บริษัท
ได้ก าหนดโครงสรา้งการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว มีการจัดตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบทบาทหนา้ที่หลกัคือจัดท ากรอบ นโยบาย แผนการบริหารจดัการ 
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ ติดตาม และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากนีเ้ป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทยังคงไดร้บัรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เรื่อง การจดัการความ
มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Management System (ISMS)) อีกดว้ย 

3.6 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการก ากับดูแลธุรกิจ  
ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมทั้งการก ากับดูแลจาก

หน่วยงานภาครฐั โดยบริษัทมีการเตรียมการและปรบักระบวนการภายในเพื่อพรอ้มรบัการบงัคับใชก้ฎหมาย
ใหม่ ๆ ไดแ้ก่  พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทไดม้ีการเตรียม
ความพรอ้มทัง้ดา้นระบบงาน บุคลากร และกระบวนการท างานเพื่อใหบ้ริษัทมีการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลให้
เป็นไปตามการบงัคบัใชข้องกฎหมาย รวมถึง พระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร ์พ.ศ.
2562 ที่มีการจัดตัง้คณะกรรมการที่เก่ียวขอ้งเพื่อจัดท ากรอบนโยบาย แผนบริหารจดัการ การควบคมุติดตาม 
และการรายงานผล ในส่วนของกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคับที่เก่ียวขอ้งกบัการเงิน ไดแ้ก่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน IFRS เป็นตน้ ที่มีการศึกษาผลกระทบ เตรียมความพรอ้มเรื่องระบบและแบบจ าลองให้
เป็นไปตามกฎหมายที่จะบงัคบัใชใ้นอนาคต 
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3.7 ความเส่ียงด้านการพิจารณารับประกันภัย 
ส าหรบัความเสี่ยงดา้นการพิจารณารบัประกนัภยั บริษัทก าหนดแนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ทัง้ที่เก่ียวกับสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพที่เป็นมาตรฐานตามแบบประกันภัย โดยอายุ  เพศ 
อาชีพ เป็นปัจจยัประกอบการพิจารณารบัประกนัภยั รวมถึงการพิจารณาส่งประกนัภยัต่อไปยงัผูร้บัประกนัภยั
ต่อที่มีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการรบัภาระการจ่ายค่าสินไหมที่ไม่คาดคิดและมีมลูค่าสงู  
และเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการรบัประกนัภยัของบริษัท  
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4.  ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ตารางแสดงสินทรัพยข์องบริษัททีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีสาขา (ไม่รวมส านกังานใหญ่) จ านวน 64 สาขา โดยเป็นทรพัยส์ิน
ของบริษัท จ านวน 32 แห่ง (อาคารไม่ใช้ 6 แห่ง ได้แก่ สมุทรสงคราม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา 
อบุลราชธานแีละยะลา และมีชัน้พืน้ที่แบ่งใหเ้ช่า 1 แห่ง (หาดใหญ่)) และสาขาที่บรษิัทเช่าจ านวน 38 สาขา 

 บรษิัทมีทรพัยส์ินประเภท ที่ดิน อาคารชดุ ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง และอปุกรณ ์ดงันี ้
- ส านักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร 10800 
- ที่ ดิน อาคารชุด ที่ ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์สุทธิอ่ืน ๆ ณ สิ ้นปี 2563 มีจ านวน 

2,203.52 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ที่ดินเปลา่ อาคารชดุ และที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง (ของกลุม่บรษิัท) 

ประเภททรัพยส์ิน 

มูลค่า 
ทางบัญชี 
ณ สิน้ปี 
2563 

(ล้านบาท) 

 
พืน้ที่ 

(ตร.วา) 

ราคา
ประเมิน 
(ล้าน
บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระ
ผูกพัน 

 
 

วัตถุประสงค ์
 
 

อาคารชดุ จ านวน 1 หอ้งชดุ  
(สาขาเอกมยั) 
ที่ตัง้ เขตพระโขนง  
จ. กรุงเทพมหานคร 

5.19 327.08 109.96 บรษิัทเป็นเจา้ของ -ไม่มี- ที่ตัง้ส  านกังาน 

ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง  
-   ที่ดิน 
-   สิ่งปลกูสรา้ง  

 
791.35 

1,088.83 

 
7,864.60 
8,211.12 

 
960.65 

1,646.23 

 
บรษิัทเป็นเจา้ของ 
บรษิัทเป็นเจา้ของ 

 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

 
ที่ตัง้ส  านกังาน 
ที่ตัง้ส  านกังาน 

รวม 1,885.37 16,402.80 2,716.84    

 

หมายเหตุ: ราคาที่ดินและอาคารประเมินตามกฎการประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั  
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เครื่องมือ อปุกรณ ์และเครื่องใชส้  านกังานของบรษิัท (ของกลุม่บรษิัท) 

ประเภททรัพยสิ์น 
มูลค่าทางบัญชี 
ณ สิน้ปี 2563 

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ยานพาหนะ 17.35 บรษิัทเป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
เครื่องใชส้  านกังาน  248.40 บรษัิทเป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์ 50.62 บรษิัทเป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
ค่าปรบัปรุงทรพัยส์ินที่เช่า 1.78 บรษิัทเป็นเจา้ของ -ไม่มี- 

รวม 318.15   
  
4.2 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

โปรดศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติม หนา้ 84-85 
 

4.3 การเปิดเผยราคาประเมินทรัพยส์ิน 

- ไม่มี -  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีขอ้พิพาททางกฎหมายที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดี
หรือขอ้พิพาทที่ยงัไม่สิน้สดุและเป็นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรพัยข์องบริษัท ดงันี ้

- บริษัทเป็นจ าเลยในคดีเรียกรอ้งเงินผลประโยชนต์ามสญัญาประกนัภยั เนื่องจากบริษัทไดท้ าการ
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์กับผูเ้อาประกันภัยหรือผูร้บัประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) จ านวน
ทั้งสิ ้น 6 คดี โดยมีการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมเป็นจ านวนเงิน 4.98 ล้านบาท คดีที่มีการ
เรียกรอ้งค่าเสียหายสูงสดุ (ทุนทรพัยท์ี่ยื่นฟ้อง) จ านวนเงิน 2.40 ลา้นบาท โดยปัจจุบนับริษัทได้
แต่งตัง้ทนายความเขา้สูค้ดี เพื่อไม่ตอ้งรบัผิดตามขอ้กลา่วหาดงักลา่ว  
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

ข้อมูลท่ัวไป  

นายทะเบียนหลักทรัพย ์
ชื่อ  บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
สถานที่ตัง้  93 ชัน้ 14 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
เบอรโ์ทรศพัท ์ 02 009 9383 

ผู้สอบบัญชี 
ชื่อ บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
สถานที่ตัง้ เลขที่ 3 ถนนสาธรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
เบอรโ์ทรศพัท ์0 2676 5700 
โทรสาร 0 2676 5757 

ทีป่รึกษากฎหมาย 
ชื่อ ส านกังานกฎหมายคนึง แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
สถานที่ตัง้ 33/4 อาคารเดอะ ไนน ์ทาวเวอร ์แกรด ์พระราม 9 (อาคาร บี) ชัน้ 25 ถนนพระราม 9 
แขวงหว้ยขวาง              
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เบอรโ์ทรศพัท ์0 2168 1222 
โทรสาร 0 2168 1212 
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ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,708,000,000 บาท เรียกช าระแลว้ 1,707,566,000 

บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,707,566,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ตารางแสดงรายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบรษิัท  ณ วนัที่ 16 มถินุายน 2563  
จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ 1,707,566,000 หุน้ 

รายชื่อ 

ณ วันที ่16 มิถุนายน 2563 

จ านวนหุน้ (หุน้) 
รอ้ยละของหุน้ 

ที่เรียกช าระแลว้ทัง้หมด 

1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 413,396,200 24.21 
2. บรษิัท วฒันโสภณพนิช จ ากดั 222,505,000 13.03 
3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 130,022,480 7.61 
4. บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) 
5. นายชาตรี โสภณพนิช 
6. บรษัิท จตบุตุรโฮลดิง้ จ ากดั 
7. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 
8. บรษิัท เอ็มเอสไอ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

78,574,760 
63,967,204 
63,000,000 
59,005,745 
57,201,480 

4.60 
3.75 
3.69 
3.46 
3.35 

9. กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว  52,222,160 3.06 
10. นายเชิดช ูโสภณพนิช 45,294,014 2.65 

 

7.2.2 ในกรณีทีบ่ริษัทมีการประกอบธุรกิจ holding company 
           บรษิัทมิไดม้ีการประกอบธุรกิจ holding company 
 

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 
           บรษิัทไม่มีขอ้ตกลงที่มีผลกระทบต่อการบรหิารงานระหว่างผูถื้อหุน้ใหญ่กบับรษิัท 
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7.3 การออกหลักทรัพยอ์ื่น 
ณ สิน้ปี 2563 บรษิัทไม่มีการออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติ

บุคคล แต่จะตอ้งไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานปกติของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้ เมื่อปรากฏ
ว่า บรษิัทมีก าไรสมควรที่จะท าได ้และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป 

ภายใตพ้ระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 32 การจ่ายเงินปันผลบริษัทตอ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการ 
ณ สิน้ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 15 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน 

และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 12 ท่าน คิดเป็นสดัสว่น 80% ของจ านวนกรรมการ ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการ
อิสระ 5 ท่าน คิดเป็นสดัส่วน 33.33% ของจ านวนกรรมการ โดยกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรมีจ านวน 
13 ท่าน ซึ่งเกินกว่ารอ้ยละ 75 ตามที่กฎหมายก าหนด ตามรายชื่อดงันี ้
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โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ รองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน ท าหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อกรรมการบริษัท 

 
ต าแหน่ง 

 

 
ช่วงวาระการด ารงต าแหน่ง 

การถือครองหุ้น (หุน้) 

 
ของตนเอง 

คู่สมรส/บุตรทียั่ง 
ไมบ่รรลุนิติภาวะ 

 

เพิ่ม/ลด 
(30 ส.ค. 62 – 10 ก.ค. 63) 

1 ดร. ศิร ิ การเจรญิด ี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565 - - - 
2 นายสนุทร  อรุณานนทช์ยั กรรมการอิสระ 10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566 1,079,200 - +500,000 
3 นางคมคาย  ธูสรานนท ์ กรรมการอิสระ 26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565 - - - 

 
4 นายประพนัธ ์ อศัวอาร ี กรรมการอิสระ 10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566 - - - 
5 นางสาววราวรรณ  เวชชสสัถ ์ กรรมการอิสระ  10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566 - - - 
6 นายชยั  โสภณพนิช กรรมการ 14 ส.ค. 2563 - เม.ย. 2566 21,810,328 - ไม่เปล่ียนแปลง 
7 นางสาวิตรี  รมยะรูป กรรมการ 27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 - 213,240  -20,000 
8 นางประไพวรรณ  ลิมทรง กรรมการ 10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566 31,376,000 2,000,000  ไม่เปล่ียนแปลง 
9 นายคาซุยกูิ ไซโกะ กรรมการ 13 พ.ค. 2563 - พ.ค. 2566 - - - 
10 นายโคจิ อิชิบะ กรรมการ 27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 - - - 
11 นายยอูชิิ ฮอนดา้ กรรมการ 27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 - - - 
12 นางสาวชลลดา โสภณพนิช กรรมการ 27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 110,000 - ไม่เปล่ียนแปลง 
13 นายเวทิศ อศัวมงัคละ กรรมการ 27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 - - - 
14 นายโชน โสภณพนิช กรรมการ 26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565 185,000 - +63,000 
15 ม.ล. จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 6 ส.ค. 2561 - เม.ย. 2564 - - - 
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ในปี 2563 การเขา้รว่มประชมุและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย สรุปดงันี ้

 

หมายเหต ุ:  *นายชยั โสภณพนิช ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2563   
**นายโชน โสภณพนิช ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการลงทนุ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2563   
***นางประไพวรรณ ลิมทรง ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ****นายคาซุยกูิ ไซโกะ ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
*****นางสาวชลลดา โสภณพนิช ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการลงทนุ เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2563  ******นางสาววราวรรณ เวชชสสัถ ์ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

 
 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 (ครัง้) 
คณะกรรมการ

บริษัท 
(8 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

(17 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
ลงทนุ 

(12 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
(5 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

(4 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (4 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
ก ากับดแูลกิจการท่ี

ดี (3 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
ประเมินผล 

การปฏิบตัิงาน (2 ครัง้) 

กรรมการอิสระ 
(1ครัง้) 

ดร. ศิริ  การเจริญดี 8/8  12/12   4/4  2/2 1/1 
นายชยั โสภณพนิช 3/8*     1/4*    
นายสนุทร  อรุณานนทช์ยั 8/8   5/5    2/2 1/1 

นางคมคาย  ธูสรานนท ์ 8/8 17/17   4/4  3/3 2/2 1/1 
นายประพนัธ ์ อศัวอารี 8/8   5/5 4/4    1/1 
นายโชน โสภณพนิช 8/8 17/17 10/12**  3/4     

นางสาวิตรี  รมยะรูป 8/8 17/17 11/12       
นางประไพวรรณ  ลิมทรง 8/8      0/3***   
นายโคจิ อิชิบะ 8/8         

นายคาซุยกูิ ไซโกะ 5/8****     2/4****    
นายยอูิชิ ฮอนดา้ 8/8 17/17   4/4  3/3   
นางสาวชลลดา โสภณพนิช 8/8  10/12*****  4/4     

นายเวทิศ อศัวมงัคละ 8/8         
ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัด์ิ 8/8 17/17 2/12  4/4     
นางสาววราวรรณ เวชชสสัถ ์ 4/8   3/5******      
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ทีป่รึกษาคณะกรรมการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ที่ปรกึษาคณะกรรมการประกอบดว้ย 
 
 
 
 

 
8.2 คณะผู้บริหาร  

คณะผูบ้รหิารของบรษิัท มีจ านวน 10 ท่าน มีรายชื่อดงันี ้

คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ านวน 10 ท่าน มีรายชื่อดงันี ้
ล าดับที ่ รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1 นายโชน โสภณพนิช รองประธานกรรมการบรหิาร 
2 ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3 นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ รองผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน 
4 นางสาวชลลดา โสภณพนิช ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายการลงทนุ 
5 นางสาวจารุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายบญัชีและการเงิน 

6 นายอนชุา ภิงคารวฒัน ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายงานตวัแทนและที่ปรกึษาทางการเงิน 

7 นายอภิพงศ ์พงศเ์สาวภาคย ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจและช่องทางอื่น 
8 นางอรนชุ ส าราญฤทธิ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายประกนัชีวิต 
9 นางลดัดาวลัย ์สิทธิวรนนัท ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายการขายช่องทางสถาบนัการเงิน 
10 นางสาวศิรินารถ วงศเ์จรญิสถิตย ์ ผูอ้  านวยการอาวโุส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

ทัง้นี ้ไดแ้นบขอ้มลูของผูบ้รหิารในเอกสารแนบ 1 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายเดชา ตลุานนัท ์ ที่ปรกึษา 
2 นายปานศกัดิ์ พฤกษากิจ ที่ปรกึษา 



       
แบบ 56-1 

 
ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 35 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  

สายการบงัคบับญัชา 
สายการรายงานดา้นงบประมาณและการบรหิารทั่วไป 
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8.3   เลขานุการบริษัท 
 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ได้แต่งตั้งให้นายเสนาะ 

ธรรมพิพฒันกุล เป็นเลขานุการบริษัท โดยใหม้ีหน้าที่ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  รวมถึงจดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประชุมคณะกรรมการ โดยติดตาม
ใหม้ีการปฏิบติัตามอย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามมติคณะกรรมการ และมติประชุมผูถื้อหุน้ และติดต่อสื่อสาร
กบัผูถื้อหุน้ทั่วไป ใหไ้ดร้บัทราบสิทธิต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีขอ้มลูโดยสงัเขป
ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
หลกัเกณฑค่์าตอบแทนกรรมการ   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากความรู้

ความสามารถความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน น าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอขออนมุติัต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ค่าตอบแทนกรรมการ    
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยเบีย้ประชมุและค่าบ าเหน็จ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบั

ภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทชัน้น าและกลุม่ธุรกิจเดียวกนั ซึ่งที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีมติอนมุติัค่าตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 
16.70 ลา้นบาท โดยมีค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึน้จรงิในระหว่างปี 2563 จ านวน 15.16 ลา้นบาท สรุปได้
ดงันี
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หมายเหต:ุ   * นายพนสั  ธีรวณิชยก์ลุ ลาออกเม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2563              **รศ. ด ารงค ์ ทวีแสงสกลุไทย  หมดวาระเม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563      ***นายมิโนรุ คิมรุะ  ลาออกเม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563                      
               **** นายคาซุยกูิ ไซโกะ เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563     *****นางสาววราวรรณ เวชชสสัถ ์ เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563     
             ******นายชยั โสภณพนิชเขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 14 สิงหาคม 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 

ที่ รายชื่อ 
ค่าบ าเหน็จ 
คณะกรรม 
การบริษัท 

ค่าเบีย้ประชมุ  

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ลงทนุ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
ควาเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ  
พิจารณา 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดแูล 
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 
ประเมินผล 

การปฏิบตัิงาน 

กรรมการ 
อิสระ 

รวม 

1 ดร. ศิริ  การเจริญดี 894,268 640,000  960,000   320,000  160,000 80,000 3,054,268 

2 นายสนุทร  อรุณานนทช์ยั 687,898 320,000   400,000    80,000 40,000 1,527,898 

3 นางคมคาย  ธูสรานนท ์ 894,268 320,000 1,280,000   160,000  240,000 80,000 40,000 3,014,268 

4 นายประพนัธ ์ อศัวอารี 619,108 320,000   200,000 320,000    40,000 1,499,108 

5 นายพนสั  ธีรวณิชยก์ลุ* 275,159 160,000     80,000    515,159 

6 รศ. ด ารงค ์ ทวีแสงสกลุไทย** 481,529 160,000   80,000   80,000  40,000 841,529 

7 นางสาวติรี  รมยะรูป 584,713 320,000 640,000 440,000       1,984,713 

8 นางประไพวรรณ  ลิมทรง  206,369 320,000         526,369 

9 นายมิโนรุ คิมรุะ*** 275,159 40,000     40,000    355,159 

10 นายโคจิ อิชิบะ 275,159 320,000         595,159 

11 นายเวทิศ อศัวมงัคละ 206,369 320,000         526,369 

12 นายคาซุยกูิ ไซโกะ**** - 200,000     80,000    280,000 

13 
นางสาววราวรรณ 
เวชชสสัถ*์**** 

- 
160,000 

  120,000      280,000 

14 นายชยั โสภณพนิช****** - 120,000     40,000    160,000 
รวมทัง้สิน้ 5,400,000 3,720,000 1,920,000 1,400,000 800,000 480,000 560,000 320,000 320,000 240,000 15,160,000 
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หลกัเกณฑค่์าตอบแทนผูบ้รหิาร  
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดับสงูประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนัสประจ าปี ที่

พิจารณาจาก 
1. หน้าที่ความรบัผิดชอบ ผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การด าเนินงานตามนโยบายที่

ไดร้บัจากคณะกรรมการ การบรหิารงานภายใตส้ภาวการณเ์ศรษฐกิจและสงัคม ความสามารถใน
การพฒันาธุรกิจ รวมถึงการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานใหดี้ขึน้ในแต่ละปี 

2. การเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงูในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการเติบโตของผลก าไร และมลูค่าธุรกิจของบรษิัท 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารที่เป็นตวัเงิน 
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนัสประจ าปี พิจารณาจากการประเมินผลการ

ด าเนินงานเทียบเคียงกับบริษัทกลุ่มธุรกิจเดียวกัน แนวทางการเติบโตของผลก าไร ตลอดจนมูลค่าธุรกิจ ซึ่ง
เพียงพอที่จะรกัษาและจูงใจผูบ้ริหารใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ที่ใหบ้รรลเุปา้หมายที่ก าหนด ซึ่งในระหว่างปี 2563 
ไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู 10 ท่าน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 75,991,929 บาท 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
ไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน นอกเหนือจากสวสัดิการพนกังานทั่วไป 
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8.5 บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิน้จ านวน  1,221 คน จ านวนพนักงานแบ่งตาม   

สายงาน ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
สงักดัรองประธานกรรมการบรหิาร 133 133 106 
สงักดัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร - - 44 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน 5 3 3 
สายการลงทนุ 17 23 22 
สายบญัชีและการเงิน 70 72 70 
สายกลยทุธแ์ละวางแผนธุรกิจองคก์ร 5 5 4 
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 43 53 
สายประกนัชีวิต 391 350 361 
สายงานตวัแทนและที่ปรกึษาทางการเงิน 405 292 297 
สายธุรกิจและช่องทางอื่น - 83 74 
สายการขายช่องทางสถาบนัการเงิน 192 181 187 

รวม 1,257 1,185 1,221 
 
ค่าตอบแทนพนักงานทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ประเภทค่าตอบแทน 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
เงินเดือน และโบนสั 785,757,631 579,190,170 605,081,562 
เงินสมทบกองทนุและอื่น ๆ 78,516,863 70,197,598 68,874,391 
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ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ไม่มี 

สวัสดิการอื่น ๆ 

บริษัทมีการส่งเสริมทางดา้นสวัสดิการและผลประโยชนอ่ื์นใหแ้ก่พนักงาน เพื่อใหม้ีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 
สรา้งความสุขและความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน ครอบครวั และสังคม ประกอบไปด้วย เครื่องแบบ
พนักงาน ค่ารกัษาพยาบาลทั้งพนักงานและครอบครัว ตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี ประกันชีวิตกลุ่ม 
ทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสรา้งความสัมพันธ์เป็นการ
ส่งเสริมใหเ้กิดความสามัคคี และการประสานงานระหว่างพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น งานเลีย้ง
สงัสรรคป์ระจ าปี กีฬาภายใน โครงการองคก์รแห่งความสขุ เติมบุญวนัเกิด กิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
(CSR) กิจกรรมชมรมพนกังาน และกิจกรรมตามประเพณีส าคญัต่างๆ 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน และตอบโจทย์ความต้องการของการพัฒนาสายอาชีพ Core 

Competency และ Strategy ขององคก์ร โดยการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม (training need) ของแต่ละ
ต าแหน่งงาน  ผ่านผูบ้ังคับบัญชาและส่วนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  เป็นแผนการฝึกอบรมและพัฒนา
พนกังาน โดยมีรูปแบบในการพฒันาบคุลากร ดงันี ้

การจดัอบรมภายใน (In-House Training) โดยออกแบบหลกัสตูรใหเ้หมาะสมส าหรบัผู้เรียน ซึ่งพิจารณา
จากสมรรถนะและความจ าเป็นในการฝึกอบรม (training need)  มีการสรรหาวิทยากรที่มีความรูค้วาม
เชี่ยวชาญ  รูปแบบกระบวนการเรียนรูท้ี่เหมาะสม เพื่อใหพ้นักงานเกิดความรูแ้ละทักษะในการท างานที่ดีขึน้  
เป็นการพฒันาศกัยภาพพนกังานที่สง่ผลลพัธท์ี่ดีต่อองคก์ร 

การอบรมภายนอก  (Public Training)  เป็นการพัฒนาความรูท้างดา้นวิชาชีพโดยตรงของพนักงานที่
จะตอ้งพัฒนาความรูท้ักษะความช านาญใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้  ทัง้นีเ้พื่อความเป็นมืออาชีพที่
พรอ้มส าหรบัการท างานในแต่ละต าแหน่งงานอย่างแทจ้รงิ ซึ่งจะท าใหอ้งคก์รมีบุคลากรที่มีความรูท้กัษะความ
ช านาญโดยแทจ้รงิ 

การส่งเสริมดา้นการพฒันาตนเอง (Self Development)  เป็นการเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารและพนักงาน ได้
ศึกษาหาความรูจ้ากแหล่งความรูต่้างๆ อาทิเช่น จากการอ่านหนังสือ  ความรูจ้าก Internet  หรือแหล่งความรู้
อ่ืนๆ ตามความตอ้งการโดยยดึหลกัการเรียนรูต้ามอธัยาศยั และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั  สง่เสริม
ใหผู้บ้ริหารและพนักงาน ไดน้ าเสนอไอเดียความคิดสรา้งสรรค์ใหม่ๆ  เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดและ
น ามาใชใ้นการท างานโดยผ่านโครงการต่างๆ ของบรษิัท 
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นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการส่งเสริมให้กับพนักงานในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา/ดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  และฝึกอบรมความรูท้างดา้นวิชาการ ทัง้ที่เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงและโดยออ้ม  รวมทัง้ใหก้าร
สนั บ สนุ น การศึ กษ าหลักสูต รท างด้านวิ ช าชี พ ต่ างๆ  เช่ น  LOMA (Life Office  Association), ICA 
(International Claim Association), CFA (Chartered Financial Analyst), CISA (Certified Investment 
and Securities Analyst), AFPT (Associate Financial Planner Thailand), CFP (Certified Financial 
Planner), ASA (Associate of the Society of Atuaries), FSA (Fellow of the Society of Acturies),  IC 
(Investment Consultant), IP (Investment Planner), TOEIC (Test of English for International 
Communication) เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานที่มีอยู่ในปัจจุบนั ใหพ้รอ้มรบัมือกบัสภาพการ
แข่งขนัในอตุสาหกรรมอย่างสม ่าเสมอ   

นอกจากนีบ้รษิัทยงัค านึงถึงการพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืนดว้ยการสง่เสรมิการจดัการความรูภ้ายในองคก์ร 
(Knowledge Management) สนับสนุนให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณค์วามรูผ้่านกระบวนการต่างๆ การพฒันาระบบผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อพฒันาไปสูอ่งคก์รแห่งการเรียนรู้
ในอนาคต  โดยผ่านศนูยก์ารเรียนรูก้รุงเทพประกนัชีวิต และระบบ Smarthome :BLA’S KM ซึ่งเป็นช่องทางใน
การคน้ควา้หาความรูแ้ละแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เปรียบเสมือนคลงัความรูท้ี่ส  าคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาความรู้
ของบคุลากรในองคก์รอย่างยั่งยืน 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 การก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

9.1.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี   
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตยแ์ละเป็นธรรมต่อ
สงัคม เพื่อการสรา้งคณุค่าใหก้ิจการอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกบัการรกัษาผลประโยชนใ์หก้บัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วน
ไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและหนา้ที่ของการเป็นผูน้  าองคก์ร และใหค้วามส าคัญต่อ
การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์เพื่ อมุ่งสู่ความส าเร็จอันยั่ งยืน  การเสริมสร้าง
คณะกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การสรรหาและพัฒนาผูบ้ริหารและบุคลากร   การส่งเสริม
นวตักรรมและประกอบธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ  การก ากบัดแูลระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุ
ภายในการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู และสนบัสนนุการสื่อสารและการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้  

บริษัทขอใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณ
ของบรษิัทอย่างเครง่ครดั 

9.1.2 หลักปฏิบัติตาม Corporate Governance Code : CG Code ปี 2560 
ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการก ากับดูแลกิจการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

คณะกรรมการไดน้ าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ (Corporate Governance Code : CG Code) ปี 2560 มาประยุกต์ใช้ตามบริบททางธุรกิจของ
บรษิัท แบ่งเป็น 8 ขอ้หลกัปฏิบติั ดงันี ้

หลกัปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่
สร้างคุณค่าให้แกก่ิจการอยา่งย่ังยืน 
คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบจึงมีการทบทวนหน้าที่และความ

รบัผิดชอบที่ระบุไวใ้นกฎบติัคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ ในหลายปีที่ผ่านคณะกรรมการไดมุ้่งพฒันากิจการ
ใหม้ีความสามารถทางการแข่งขนั ความสามารถในการปรบัตวัภายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง และการสรา้งผล
ประกอบการที่ดีในระยะยาว ดงัจะเห็นไดช้ดัจากอตัราการเติบโตของจ านวนผูแ้นะน าการวางแผนการเงินและ
การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการสนบัสนุนการท างานอย่างเป็นมืออาชีพของทุกการบรกิารขององคก์ร และเพื่อให้
การด าเนินกิจการเป็นไปไดด้ว้ยดี คณะกรรมการไดม้ีการมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการบริหาร
จดัการแก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการเป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน  
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ควบคู่กบัความส าเรจ็ของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประกอบ
ธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อลกูคา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน จึงไดม้ีการสรา้งวฒันธรรมดงักล่าวผ่านนโยบายบรรษัทภิ
บาล  นโยบายการปฏิบติัต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรม และคู่มือจรรณยาบรรณของบรษิัท  

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพ่ือความย่ังยืน  
คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดวิสยัทัศนข์องบริษัทที่สะทอ้นถึงความมุ่งมั่นในการใหป้ระชาชน

ทกุกลุ่มเห็นประโยชนข์องการประกนัชีวิตและท าประกนัชีวิตใหเ้หมาะสมกบัฐานะทางการเงินและคณุค่าชีวิต 
คณะกรรมการจึงไดก้ าหนดภารกิจของบริษัทในการพฒันาสูค่วามเป็นผูน้  าในการสรา้งความมั่งคงทางการเงิน
ใหก้ับประชาชนดว้ยการใหบ้ริการแนะน าการวางแผนทางการเงินโดยบุคลากรที่มีความจริงใจและมีความรู้
ระดบัแนวหนา้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์รอนัประกอบดว้ย ศรทัธา รบัผิดชอบ จริงใจ พฒันาตน และ
ท างานเป็นทีม   

คณะกรรมการได้ก ากับดูแลให้มีการจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร โดยค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของกิจการ ณ ขณะนัน้ อาทิ สภาวะ
การแข่งขัน แนวโนม้ของผลตอบแทนการลงทุน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เป็นตน้ ตลอดจนโอกาสและ
ความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล  
 คณะกรรมการดูแลการก าหนดโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ
หลากหลายทัง้ในดา้นทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้นที่จ  าเป็นต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร  เหมาะสมและจ าเป็นคณะกรรมการมีกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 3 
คน จากจ านวนกรรมการ 15 คน ซึ่งสะทอ้นอ านาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม  และเพื่อใหเ้รื่องส าคัญไดร้บั
การพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มลู และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบ
ต่อไป   

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ท าหน้าที่

พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และรองผูจ้ดัการใหญ่ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดับสงูที่สูงกว่า
หรือเทียบเท่ารองผูจ้ดัการใหญ่ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบต่อองคก์ร  
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หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  
คณะกรรมการใหค้วามส าคัญและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ 

โดยเฉพาะการตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป ใหส้ามารถเขา้ถึงสินคา้และบรกิารของบรษิัท
ไดโ้ดยง่าย อีกทัง้ ยังตระหนักถึงความรบัผิดชอบและบทบาทต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย อันไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้/ผูถื้อ
กรมธรรม ์พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน คู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจ และคู่แข่งทางการคา้ 
ตลอดจนชุมชน สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามแนวทางและการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียต่าง 
ๆ  

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  
 คณะกรรมการให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และตระหนักว่าการ

บรหิารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส าคญัที่จะช่วยสนบัสนุนใหบ้ริษัทสามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และช่วยลดผลกระทบและโอกาสจากความผนัผวนของปัจจยัเสี่ยงทัง้ภายในและ
ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ ยอมรบัได้ โดยก ากับดูแลให้หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งประเมิน ติดตามปัจจยัเสี่ยงดว้ยการจดัท าระบบการเตือนภยัล่วงหนา้ เพื่อก าหนดมาตรการและแผน
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล ตามล าดับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะ
น าไปสู่การสรา้งมลูค่าใหก้บัองค์กรสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน ทัง้นีค้ณะกรรมการไดก้ ากบัดูแลใหบ้ริษัทมี
ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและตามแนวทางมาตรฐานสากล มีการทบทวน
ความเพียงพอ เหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ ยงเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า
สอดคลอ้งตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มและปัจจยัต่าง ๆ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคมุภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือส าคัญของผูบ้ริหาร
ในการบริหารจัดการกบัความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัท จึงก าหนดใหทุ้กหน่วยงานมีระบบการควบคมุภายในที่
เหมาะสม เพื่อเสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และใหห้น่วยงานตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ เป็นผูป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
เป็นประจ าทกุปี ตามแนวทางการก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัและมาตรฐานสากล  

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  
คณะกรรมการใหค้วามส าคัญกบัการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท ทัง้ขอ้มูลทาง

การเงินและที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเหตกุารณ ์เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และ
แนวปฏิบัติที่ เก่ียวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน น่าเชื่อถือ ทั้งข้อมูลที่ เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู ้ถือหุ้น และนักลงทุนสามารถรบัรูข้่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึง
สะดวก และไดร้บัประโยชนม์ากที่สดุ  
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คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบต่อคณุภาพของงบการเงินและค าอธิบายประกอบที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงินของบรษิัทจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปของประเทศไทย โดยการ
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่าง
เพียงพอในงบการเงินของบริษัท ทั้งนี ้ในการรบัรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทใหม้ีการจัดท าอย่าง
ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป และการมีระบบควบคุมภายในส าหรบักระบวนการรายงาน
ทางการเงินที่พอเพียง 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น  
 คณะกรรมการดแูลใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบรษิัท ทัง้ประเด็นที่

ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของกิจการ โดยผ่านการพิจารณา
และ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องส าคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้
คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ อาทิก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยสามารถ
เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
เป็นตน้ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสรา้งกรรมการบรษัิทประกอบดว้ย คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการ

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการดแูลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึ่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท 
ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มีคณุสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

กรรมการทีม่ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ณ สิ ้นปี 2563 มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย         

ม.ล. จิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์ นายโชน โสภณพนิช นางสาวิตรี รมยะรูป นายยูอิชิ ฮอนดา้ และนางสาวชลลดา 
โสภณพนิช สองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. บริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมัดระวังรกัษาผลประโยชนข์อง
บรษิัทเป็นส าคญั 

2. ก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับดูแลการบริหาร
กิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย 
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3. พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงานที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ช่วยก ากบัและกลั่นกรองงานดา้นต่างๆ และการพิจารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
1. พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิัทรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และดแูลใหก้รรมการ

บริษัทไดร้บัขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเหตกุารณก์่อนการประชมุเพื่อใหก้รรมการบริษัทสามารถ
ตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม 

2. เป็นผูน้  าคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัทและกฎหมาย ภายใตก้ารจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้
กรรมการบริษัททกุท่านในการอภิปราย แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทัง้มี
การสรุปมติที่ประชมุเพื่อด าเนินการต่ออย่างชดัเจน 

3. สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติัตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบรษิัท 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
1. มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอ้บังคับ  มติที่ประชุมหรือ

นโยบาย ค าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 
2. มีอ านาจอนุมติัและ/หรือเห็นชอบแก่การด าเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติและอัน

จ าเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ัดการ
ใหญ่ 

3. การอนุมัติเพื่อด าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ใหด้ าเนินการเพื่อเข้าท า
รายการ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการที่ท าใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือผูร้บั
มอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สามารถด าเนินการอนุมัติ เพื่อเขา้ท ารายการที่ตนเองหรือบุคคล
อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติ
ด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการในลักษณะดังกล่าว จะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ /หรือที่
ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาและอนมุติั  

การท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทในปีทีผ่่านมา       
ใน 1 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุม รวม 8 ครัง้ เพื่อก าหนดกลยุทธ์ และทิศทางการ

ประกอบธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณ รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริง เปรียบเทียบกับแผน
ธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ที่จ  าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้มีการบริหารงานที่มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี 
รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอยู่ภายใตก้รอบกฎหมายและนโยบายที่ไดร้บัจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความ
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รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย นอกจากนัน้ยงัจดัใหม้ีการประชุมของกรรมการอิสระ โดย
ไม่มีกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สียและผูบ้รหิารเขา้รว่มดว้ยอีก 1 ครัง้ 

การพัฒนากรรมการ และการปฐมนิเทศ 
1. การพฒันากรรมการ 

บรษิัทสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละท่านและเขา้รบัการอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรูใ้นดา้นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการปฏิบัติหน้าที่  ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ซึ่งมีความรูแ้ละประสบการณ์ในสาขาต่างๆ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการเป็นประจ าทกุปี 
ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวขอ้งกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) จ านวน 12 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 15 ท่าน  

 

2. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เมื่อไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่ง

เป็นครัง้แรก เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ และการด าเนินการดา้นต่างๆ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการ
ปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการ อาทิ การก ากบัดแูลกิจการที่ดี บทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ กฎระเบียบขอ้บงัคบั
ต่างๆ แผนงานและกลยุทธ ์ภาวะคู่แข่งขันและอตุสาหกรรม และนวตักรรมการใหม่ๆ ของบริษัท เป็นตน้ ทัง้นี ้
ในปี 2563 บริษัทได้สรรหากรรมการเข้าใหม่ และจัดให้มีการปฐมนิเทศจ านวน 1 คน คือ คุณวราวรรณ 
เวชชสสัถ ์ 

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ ดี คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการจัดท าแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ปีละ 1 ครัง้ ทั้งใน
รูปแบบของการประเมินรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ประเมินตนเองและการประเมิ นผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และแต่ละชุดในภาพรวมโดยประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเป็นผู้ประเมินรายคณะ โดยได้น าเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยเมื่อปรบัปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
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9.2.1 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีการประชุมจ านวน 17 ครัง้ ในปี 

2563 และมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการดงันี ้

ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วม

ประชุม/จ านวนคร้ังทีจ่ัด
ประชุม 

1 นางคมคาย ธูสรานนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร 17/17 
2 นายโชน  โสภณพนิช รองประธานกรรมการบรหิาร 17/17 
3 นางสาวิตรี  รมยะรูป กรรมการบรหิาร 17/17 
4 นายยูอิชิ  ฮอนดา้ กรรมการบรหิาร 17/17 
5 ม.ล. จิรเศรษฐ สขุสวสัดิ ์               กรรมการบรหิาร 17/17 
 

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกุล รองผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน ท าหนา้ที่
เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1. ก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือนโยบายค าสั่ง

ใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และให้มีอ านาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก่การด าเนินการใดๆ 
ตามปกติและอันจ าเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามกรอบอ านาจหน้าที่ที่ไดร้บั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้นให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
ขอ้พิจารณาต่างๆ ที่จะไดม้ีการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุติั 

2. ก ากบัดแูลการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืน นโยบายการ
บรหิารความเสี่ยงรวม และรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ 
 

การท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารในปีทีผ่่านมา 
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 17 ครั้ง เพื่อพิจารณากลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
งบประมาณ รวมถึงก ากับและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทในดา้นต่างๆ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่มี
ความส าคญัตามอ านาจหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ นอกจากนีย้งัช่วยพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่
มีความส าคัญต่อกลยุทธ์การด าเนินงาน การจดัสรรงบประมาณ และทรพัยากรต่างๆ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุติั 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 รวมถึงมีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนีท้ั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยในปี 2563 จัดใหม้ีการประชุม 4 ครัง้เป็นอย่างน้อยใน 1 ปี ซึ่งในปี 
2563 มีการจดัประชมุทัง้หมด 5 ครัง้ โดยมีรายนามดงันี ้

ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนการเข้า
ร่วมประชุม/

จ านวนคร้ังทีจ่ัด
ประชุม 

1 นายสนุทร  อรุณานนทช์ยั ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 
2 นายประพนัธ ์ อศัวอารี กรรมการตรวจสอบ 5/5 
3 นางสาววราวรรณ เวชชสสัถ ์ กรรมการตรวจสอบ 3/5* 

หมายเหตุ : * นางสาววราวรรณ เวชชสสัถ์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2563 
 

โดยมีนายประธาน ขจิตวิวฒัน ์ผูอ้  านายการ ฝ่ายตรวจสอบ ท าหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รบัผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิัทปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และการด าเนินงานของบรษิัท 
4. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิัท 
 

การท าหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในปีทีผ่่านมา 
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชมุรวมทัง้สิน้จ านวน 5 ครัง้ มีการรว่มประชมุกบัผูบ้ริหาร 

ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี เพื่อร่วมเสนอขอ้มูล หารือ และแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นในวาระที่เก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี การสอบทานระบบการควบคมุภายใน การ
สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้
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เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้ยงัท าหนา้ที่คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี และสอบทานใหค้วามเห็นต่อการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุติั 

 

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีการประชุมจ านวน 4 ครั้ง ในปี 2563 มี
รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการดงันี ้

ล าดับ 
ที ่

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วม
ประชุม/จ านวนคร้ังที่

จดัประชุม 
1 นายประพนัธ ์ อศัวอารี ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 4/4 
2 นางคมคาย  ธูสรานนท ์ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 4/4 
3 นายยูอิชิ  ฮอนดา้ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 4/4 
4 นางสาวชลลดา โสภณพนิช กรรมการบรหิารความเสี่ยง 4/4 
5 ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ์ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 4/4 
6 นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 4/4 
7 นางสาวจาววุรรณ  ลิม้คณุธรรมโม กรรมการบรหิารความเสี่ยง 4/4 
8 นางอรนชุ ส าราญฤทธิ์ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 4/4 

 

โดยมี นางศศิธร ฐิติผกายแกว้ ผู้อ  านวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ท าหนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการ 
บรหิารความเสี่ยง 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยง โดยสามารถระบุ ประเมิน ติดตามรายงาน และ

ควบคุมความเสี่ยงหลักของบริษัท ซึ่งครอบคลุมทั้งความเสี่ยงตามมาตรฐานและการก ากับดูแล ของ
ภาครฐัและหน่วยงานก ากบั 

2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ ยง รวมถึงความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบปฏิบติัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด สรุปผลและรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 
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การท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในปีทีผ่่านมา 
พิจารณาทบทวนกรอบ นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ใหส้อดคลอ้งตามปัจจยัความเสี่ยงที่

เปลี่ยนแปลง รวมทั้งติดตามผลเพื่อใหบ้ริษัทสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายธุรกิจ สรุป
เรื่องที่ส  าคญัไดด้งันี ้ 

1. ติดตามความเสี่ยงหลกัของบริษัท ตามกรอบมาตรฐานภายใตร้ะดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ และ
ระดบัความเพียงพอของเงินกองทุน ทัง้การติดตามปัจจยัเสี่ยงและผลกระทบ  และพิจารณาความ
เหมาะสมของมาตรการและการจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงของฝ่ายจดัการ 

2. ก ากบัการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดต้ระหนกัถึงความเสี่ยงและมีแนวทางบรหิาร
จดัการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัแผนการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่ก าหนดไว ้

ทั้งนีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดน้ าเสนอรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุก   
ไตรมาส  
 

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ในปี 2563 มีการจัดประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการ

เขา้รว่มประชมุของกรรมการ ดงันี ้

ล าดับ 
ที ่

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วม
ประชุม/จ านวนคร้ัง

ทีจ่ัดประชุม 
1 ดร.ศิร ิ การเจรญิดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
4/4 

2 นายคาซยุกูิ ไซโกะ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/4* 
3 นายชยั โสภณพนิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/4** 

 
หมาเหต ุ: *นายคาซยุกูิ ไซโกะ ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาฯ เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
               **นายชยั  โสภณพนิช ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาฯ เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563     

         

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล รองผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน ท าหนา้ที่
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
1. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารระดบัสงูที่ว่างลง 

เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถื้อตามขอ้บงัคับของบริษัท
แลว้แต่กรณี 
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2. พิจารณาก าหนด ปรบัปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชนอ่ื์น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร
ระดบัสงูที่สงูกว่าหรือเทียบเท่ารองผูจ้ดัการใหญ่ ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบ เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 
 

การท าหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปีทีผ่่านมา 
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวม 4 ครัง้ เพื่อ

ปฏิบติัหน้าที่ตามกฎบัตรและขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้
ดงันี ้ 

1. การสรรหากรรมการบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑท์ี่
ก าหนดและสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของทางการ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอุทิศเวลาใหก้ับงานของ
บริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ มีองค์ความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรูด้า้นบญัชี การเงิน การลงทุน และการประกัน
ชีวิต เพื่อสามารถใหค้วามเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นประโยชนแ์ก่ผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสีย  

2. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจา้หน้าที่บริหาร รวมถึง
รองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน โดยพิจารณาค่าตอบแทนสวสัดิการใหอ้ยู่ในระดบั
ที่ สะท้อนภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน าที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงบรษิัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพียงพอที่จะจูงใจใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร
ระดับสูงของบริษัท สามารถปฏิบติัหนา้ที่ใหบ้รรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการก าหนด สรา้งผลประโยชนร์ะยะ
ยาวที่เหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้  

3. จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ทัง้
การประเมินเป็นรายคณะโดยรวม และการประเมินของกรรมการเป็นรายบุคคล และน าเสนอผลสรุป เพื่อให้
คณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการชดุย่อยใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการปฏิบติัหนา้ที่  

 

9.2.5 คณะกรรมการลงทุน 
ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารทัง้หมด 4 ท่าน ซึ่งมีคณุสมบติัครบถว้นตามประกาศ คณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ . 
2556 รวมถึงมีบุคคลที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณเ์ก่ียวกบัการบรหิารการลงทุน การบริหาร
ความเสี่ยง หรือการวิเคราะหห์ลกัทรพัยเ์ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี รว่มเป็นกรรมการลงทนุดว้ย  
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หมาเหต ุ: *นายโชน โสภณพนิช และนางสาวชลลดา โสภณพนิช ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการลงทนุ เมื่อวนัที่ 
                 26 กมุภาพนัธ ์2563  

  

 โดยมีนางสาวชลลดา โสภณพนิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  สายการลงทุน ท าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการการลงทนุ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 
1. ก าหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสมที่เกิดจากการลงทนุ 
2. พิจารณาอนมุติัแผนการลงทนุ 
3. ติดตามผลการลงทนุ พรอ้มทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
4. ก ากบัดแูลการลงทนุของบรษิัท ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทนุ 

 

การท าหน้าทีข่องคณะกรรมการลงทุนในปีทีผ่่านมา 
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวม 12 ครัง้ ได้มีการก าหนดนโยบายและแนว

ทางการลงทุน อนุมัตินโยบายและแผนงาน ก ากับการด าเนินงานและติดตามผลการลงทุน และก ากับการ
ประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของบรษิัท โดยพิจารณาปัจจยัส าคัญต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทนุ รวมทัง้ก าหนดและปรบัเปลี่ยนกลยทุธก์ารลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัภาวะตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนีค้ณะกรรมการลงทุนไดม้ีการพิจารณาอนุมัติการลงทุนและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ 
ในแนวนโยบายที่มีความส าคญัต่อกลยทุธข์ององคก์รทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนการลงทนุ งบประมาณ และ
การจดัสรรทรพัยากรก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั  

ทัง้นี ้คณะกรรมการลงทุนไดม้ีการติดตาม ก ากับ และควบคมุดูแลการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ของแผนงานและเป็นไปตามกรอบนโยบายที่ไดร้บัการอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิัท 

ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วม
ประชุม/จ านวนคร้ังที่

จัดประชุม 
1 ดร.ศิร ิการเจรญิดี ประธานกรรมการลงทนุ 12/12 
2 นางสาวติรี รมยะรูป กรรมการลงทนุ 11/12 
3 นายโชน  โสภณพนิช กรรมการลงทนุ 10/12* 
4 นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ กรรมการลงทนุ 11/12 
5 นางสาวชลลดา โสภณพนิช กรรมการลงทนุ 10/12* 
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9.2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่าน มีการประชุมจ านวน 3 ครั้ง ในปี 2563 โดยมี

รายละเอียดผูเ้ขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

ล าดับ 
ที ่

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนการเข้าร่วม
ประชุม/จ านวนคร้ัง

ทีจ่ัดประชุม 
1 นางคมคาย  ธูสรานนท ์ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 3/3 
2 นางประไพวรรณ  ลิมทรง กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 0/3* 
3 นายยูอิชิ  ฮอนดา้ กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 3/3 
4 นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 3/3 
5 นายอนชุา ภิงคารวฒัน ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 2/3 

หมายเหต ุ:  * นางประไพวรรณ  ลิมทรง ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 

โดยมีนางสาวสุภาภรณ์  ทิพย์ฝ้ัน ผู้อ  านวยการ ส านักก ากับการปฏิบัติงาน ท าหน้าที่ เลขานุการ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
1. เสนอนโยบาย ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ

บรษิัท 
2. ก ากบัใหม้ีแนวทางด าเนินการเพื่อใหส้ามารถติดตามดแูลการปฏิบติังานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

ก ากับดูแลกิจการที่ ดีของสถาบันก ากับหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รายงานความคืบหน้าและผลการ
ปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

3. ทบทวนแนวทางหลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
ปฏิบติัของสากลและขอ้เสนอแนะของสถาบนัหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

4. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เขา้ใจทั่วทุกระดับและมีผลในทาง
ปฏิบติั 

 

การท าหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ีในปีทีผ่่านมา 
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมรวม 3 ครัง้ เพื่อก ากับดูแลและ

ติดตามการด าเนินการของฝ่ายบริหารในดา้นการสรา้งการตระหนกัรูแ้ละส่งเสรมิใหท้กุคนในองคก์รปฏิบติัตาม
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และหลักจรรยาบรรณของบริษัท อีกทั้ง คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้
พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ ดี ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน และแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งให้
เหมาะสมกบัสถานการณปั์จจุบนัที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกกจากนีใ้นปีที่ผ่านมาคณะกรรมการก ากับ
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ดแูลกิจการที่ดียงัไดพ้ิจารณารายงานความยั่งยืนประจ าปี 2562 ที่ถูกจดัท าขึน้เป็นครัง้แรกโดยมีวตัถุประสงค์
ในการเพิ่มช่องทางการสื่อสารใหผู้ม้ีส ่วนไดเ้สียทราบถึงผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนของบริษัทที่
ครอบคลุมทัง้มิติเศรษฐกิจ สงัคมสิ่งแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล 
 

9.2.7 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 3 ท่าน ซึ่งในปี 2563 ไดม้ีการจดัประชมุ จ านวน 2 ครัง้ มีรายละเอียด

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

ล าดับ 
ที ่

รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนการเข้า
ร่วมประชุม/

จ านวนคร้ังทีจ่ัด
ประชุม 

1 ดร. ศิร ิการเจรญิดี         ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 2/2 
2 นายสนุทร อรุณานนทช์ยั กรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 2/2 
3 นางคมคาย ธูสรานนท ์ กรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 2/2 

 

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ รองผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน ท าหนา้ที่
เลขานกุารคณะประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พิจารณาก าหนดแนวทาง ขัน้ตอน และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบติังานภายในระยะเวลาการพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานปกติของ
บรษิัท 
 

การท าหน้าทีข่องคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีทีผ่่านมา 
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานไดจ้ดัใหม้ีการประชมุ 2 ครัง้ เพื่อประเมินผล

การปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และรองประธานกรรมการ (คณุโชน โสภณพนิช) รวมถึงการสื่อสาร
ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ เพื่อพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานในอนาคต 
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9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ 

ในการแต่งตัง้กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีความ
เป็นอิสระตามนิยามของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ   

9.3.2 การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหนา้ที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม โดย

พิจารณาจากกรรมการเดิมที่ครบวาระหรือผูท้รงคณุวฒุิภายนอก รวมถึงพิจารณาจากรายชื่อที่มีผูน้  าเสนอตาม
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ ทั้งนี ้ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู ้
ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนก์ับบริษัทและสามารถอุทิศเวลาใหก้ับงานของบริษัท
อย่างเพียงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีองคป์ระกอบที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายทาง
ธุรกิจของบรษิัท 

9.3.3 การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิัทไดม้อบหมายใหม้ีคณะผูด้  าเนินการในการสรรหาผูบ้รหิารตามล าดบั ดงันี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารในต าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และรองผูจ้ดัการใหญ่  เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา   
2. กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารในต าแหน่งผู้บริหารสาย/ระดับผู้ช่วย

ผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิาร 
3. กรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารในต าแหน่งผู้บริหารฝ่าย/ระดับ

ผูอ้  านวยการ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้ิจารณา 
โดยการสรรหาจะพิจารณาบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนมีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมมาด ารง
ต าแหน่ง เพื่อปฏิบติัหนา้ที่และด าเนินกิจการงานของบรษิัทใหบ้รรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค ์ที่ก าหนดไว ้
 

9.4  การก ากับด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบริษัทร่วม 
คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารท าหนา้ที่ก ากบัดูแลการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน

ของบริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืน นโยบายบริหารความเสี่ยงรวม 
และขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

บริษัทไดม้ีการส่งผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการ เพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย โดยมี
หน้าที่ด  าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และด าเนินธุรกิจตามนโยบายบริษัท ทั้งนี ้บริษัทได้
ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลที่บรษิัทท าการแต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในบริษัทย่อยนัน้ถือปฏิบติั โดยมีฝ่าย
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ตรวจสอบประเมินการควบคมุภายใน และส านกัก ากบัการปฏิบติังานประเมินการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ค าสั่ง 
กฎหมาย ของบรษิัทย่อยซึ่งจะตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัท 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบุคคลที่ด  ารงต าแหน่งหน้าที่  หรืออยู่ในฐานะที่สามารถล่วงรู ้

ขอ้เท็จจริงที่เป็นสาระส าคญัของบริษัท อนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย ์(Insider 
trading) บริษัทไดก้ าหนดการใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษรและแจง้บุคคลที่
เก่ียวขอ้งไดท้ราบ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานรวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มลูภายในของบริษัทที่ตนไดร้บัทราบจาก
การปฏิบติัหนา้ที่ไปซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือชกัชวนใหบ้คุคลอ่ืนกระท า
การดงักลา่วเพื่อประโยชนข์องตนเองบุคคลที่เก่ียวขอ้งหรือบุคคลภายนอก 

2. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท้ี่ถูกสนันิษฐานว่าเป็นบุคคลซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มูลภายในรวมถึง
ผูเ้ก่ียวขอ้งกระท าการซือ้ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยใ์นช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินและ 1 วนัหลงัการเปิดเผยงบการเงิน  

3. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานรวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งที่รูข้อ้มลูภายในที่ไม่ใช่ขอ้มลูงบการเงิน กระท า
การซือ้ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยจ์นกว่าจะพน้ 1 วนัหลงัการเปิดเผยขอ้มลู 

4. ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งมีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย ์และการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ตาม พ .ร.บ . หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ .2535 ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ทัง้นี ้การรายงานใหร้วมถึงการถือครองหลกัทรพัยโ์ดยนิติบุคคลที่กรรมการและผูบ้ริหารเป็นผู้ถือหุน้เกิน
รอ้ยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียง โดยใหน้บัรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินกันฉันสามีภริยา 
และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit Fee)* 

ชื่อผู้สอบบัญชี นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ  บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั   
ค่าสอบบัญชี 1,975,000 บาท 

• ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)  
ผู้สอบบัญชี บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
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ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี (บริษัทย่อย) 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษัท บีแอลเอ อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ใน
ประเทศไทย ตรวจสอบโดยนายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  4301 จาก
บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ค่าสอบบญัชีต่อปี 50,000 บาท  

9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้  
บริษัทไดท้บทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และน าหลกัปฏิบติัตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

ที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ปี 2560 ของส านักงาน ก.ล.ต. มาประยุกตใ์ช้ตามบริบท
ของบรษิทัอย่างครบถว้นแลว้  

นอกจากนี ้ บริษัทมีการจัดท าคู่มือจรรยาบรรณส าหรบับุคคลขององค์กร เพื่อใช้ส  าหรบัสื่อสารให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้กระท าการแทนบริษัท และบริษัทย่อย ไดศ้ึกษาท าความเขา้ใจในขอ้พึง
ปฏิบัติที่ ดีที่  บริษัทมุ่งหวังให้ทุกคนในบริษัทรบัทราบ และธ ารงไว้ซึ่งมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุดในการ
ด าเนินการใดๆ กบัทุกภาคส่วน ซึ่งรายละเอียดในคู่มือจรรยาบรรณส าหรบับุคคลขององคก์รนี ้มีทัง้หมด 11 ขอ้ 
โดยมีเนือ้หาที่เป็นประเด็นส าคญัไดแ้ก ่

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดแย้งทาง
ผลประโยชนท์ี่ใหท้กุคนตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความถูกตอ้ง โดยค านึงถึงประโยชนข์องบรษิัทเป็น
ส าคัญ ไม่แสวงหาผลประโยชนส์่วนตนที่ขัดแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัทและหลีกเลี่ยงการ
กระท าใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัท รวมถึงดา้นการปฏิบัติต่อ
ขอ้มลู ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรพัยส์ินอื่นๆ ใน 

- การรกัษาขอ้มูล การใชข้อ้มูลภายใน และการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึ่งบริษัทมีการจัดท าระเบียบ
ปฏิบัติ เรื่องการใชข้อ้มูลภายในและการซือ้ขายหลักทรพัย ์และด าเนินการแจง้ผ่านช่องทาง
จดหมายอีเล็กทรอนิกสใ์หท้กุคนในบรษิัทไดร้บัทราบเป็นประจ าทุกปีภายในเดือนธันวาคม ซึ่งมี
รายละเอียดส าหรบัช่วงเวลาในการหา้มกระท าการซือ้ ขาย โอน รบัโอนหลักทรพัยข์องบริษัท 

ประเภทของงานบริการอื่น 
(Non-Audit Service) 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 
ส่วนทีจ่่ายไปใน
ระหว่างปีบัญช ี

ส่วนทีจ่ะต้องจ่ายใน
อนาคต 

ค่าตรวจสอบและสอบทานรายการด ารง
เงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง 

500,000 
 

1,070,000 

ค่าสอบทานมลูค่าของบริษัทที่ค  านวณตามวิธี
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Embedded value) 

- 
 

1,000,000 

รวมค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 500,000 2,070,000 
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เพื่อเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมตามหลกัการก ากับกิจการที่ดี 
อีกทัง้บริษัทยงัมีมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจภายใหห้ลกัการของกฎหมาย และใหค้วามส าคัญเร่ือง
ความโปรง่ใส ซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้ 

- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดั หา้มการใชอ้  านาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มแสวงหาผลประโยชนอ์ันไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย บริษัทไดอ้อกแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ซึ่งครอบคลมุถึง
เร่ือง การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การใหเ้งินสนับสนุน ค่าของขวญั ค่า
รบัรอง และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ค่าอ านวยความสะดวก และการจา้งพนกังานรฐั อีกทัง้บริษัทยงัออก
ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการรับหรือการใหข้องขวัญหรือผลประโยชนอ่ื์นใด และสื่อสารใหผู้ร้ิหาร 
และพนักงานทุกระดับ ในบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติ นอกจากนี ้ในทุกๆ ปี บริษัทจะด าเนิน
สื่อสารสื่อสารใหคู้่คา้ พนัธมิตร และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อขอความร่วมมืองดเวน้การใหข้องขวญัหรือของก านัลทุกประเภทแก่ผูบ้ริหารหรือพนักงาน
ของบริษัท เพื่อทราบและยอมรบัในเจตนารมณข์องบริษัทเรื่องการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน 
ทั้งนีบ้ริษัทไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของภาคเอกชนไทย (Thai 
Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตัง้แต่ปี 2557 และเพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหผู้ ้ที่มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ หรือรอ้งเรียนในเรื่องที่อาจท าให้เกิด
ความเสียหายต่อบรษิัท บรษิัทไดใ้หข้อ้มลูการติดต่อที่เปิดเผยไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณฉบบันี ้โดย
สามารถรอ้งเรียนไดท้ัง้ผ่านช่องทางการโทรศพัท ์ตลอดจนถึงการสง่จดหมายอิเล็กทรอนิกสม์าที่
ฝ่ายตรวจสอบ ส านกัก ากบัการปฏิบติังาน และประธานกรรมการตรวจสอบ  

- การแจง้เบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน บริษัทได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แยกออกมาเพื่อความ
ชดัเจน และความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ในปี 2563 บรษัิท ไดร้บัรายงานเบาะแส
หรือขอ้รอ้งเรียน 2 รายการ อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจสอบพบว่าไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
หรือละเมิดนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท 

เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไดม้ีส่วนร่วมในการรบัทราบถึงจรรยาบรรณทัง้ 11 ขอ้นี ้บริษัท
ไดจ้ัดส่งคู่มือจรรยาบรรณส าหรบับุคคลขององคก์รผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสใ์หทุ้กคนไดท้บทวน
ภายในเดือนมกราคมเป็นประจ าทุกๆ ปี ซึ่งในที่ผ่านมาพนักงานทุกคนได้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณ
ส าหรบับุคคลขององคก์รครบถ้วนทุกคน และบริษัทไดเ้ปิดเผยคู่มือจรรยาบรรณส าหรบับุคคลขององคก์รบน
หนา้เว็บไซตข์องบรษิัท https://www.bangkoklife.com เพื่อใหผู้ท้ี่สนใจสามารถเขา้มาศกึษาไดท้กุเมื่อ  

9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ 

     - ไม่มี – 

https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9325_09_60.pdf
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9.9 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแล
กิจการในรอบปีทีผ่่านมา 

เพื่อสรา้งความยั่ งยืนให้องค์กร การด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ ดีถือเป็นเรื่องส าคัญ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีซึ่งท าหนา้ที่ก ากบั ดูแล ใหฝ่้ายบริหารด าเนินการตามมาตรการก ากบัดแูล
กิจการ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างเคร่งครดั โดยในปี 2563 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีไดม้ีการ
พิจารณาทบทวนนโยบายและกรอบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (CG Framework) ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พรอ้มประเมินการด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัททัง้ 
8 หลกัปฏิบติั ซึ่งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีไดใ้หค้วามส าคัญในหลกัปฏิบติัที่ 6 เรื่อง “การดูแลใหม้ี
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม” เนื่องจากเป็นการสรา้งมาตรการส าคัญในการ
ก ากบัดูแลใหร้ดักุมเพียงพอ และสอดคลอ้งกับนโยบายและกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงในปีที่ผ่าน
มาคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกันพิจารณาทบทวนขอ้บังคับเก่ียวกับการท างาน และคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ส  าหรบัเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี ้คณะกรรมการดูแลกิจการที่ดี
พิจารณาเห็นว่านโยบายและกรอบการก ากับกิจการที่ ดีเขา้กับบริบททางธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมกับ
สถานการณใ์นปัจจุบนัแลว้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะท าการพิจารณาและทบทวน
นโยบายและกรอบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณเ์ป็นประจ าทกุปี 
เพื่อใหค้รอบคลมุและทนัต่อพฒันาการดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดีจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 การด าเนินงานตามนโยบายสังคมและส่ิงแวดล้อม 
กรุงเทพประกันชีวิตใหค้วามส าคัญกับการผนวกแนวคิดดา้นความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจโดยมุ่งเนน้การสรา้งความสมดลุยใ์นดา้นการบริหารจดัการที่ครอบคลมุมิติต่างๆ รวมถึงความรบัผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดลอ้มและการสรา้งความมั่นคงใหแ้ก่สงัคม ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดนโยบายดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้มไว้
ตัง้แต่ปี 2559 โดยมีแผนการอนุรกัษ์พลงังานและสิ่งแวดลอ้มเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการในการด าเนินธุรกิจ  
ตัง้แต่การจดัซือ้จดัหา การผลิต การสง่มอบสินคา้บรกิาร และการก าจดัของเสีย  

10.2   แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักการ 8 ข้อ  
10.2.1  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงจริยธรรม ความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการด าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการแข่งขนัที่เป็นธรรมและไม่ใชว้ิธีการใด ๆ ที่ไม่ถูกตอ้งปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการคา้ 
ยกตวัอย่างเช่น 

1. การรกัษาขอ้มลูของลกูคา้เป็นความลบั บรษิัทไดจ้ดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้ป็นความลบัและ
ไม่จัดสรร เปิดเผย หรือ จ าหน่าย จ่าย แจก ข้อมลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการใหแ้ก่บุคคลภายนอกหรือ  ผูไ้ม่มี
ส่วนเก่ียวข้อง เวน้แต่ได้รบัความยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลจากลูกค้าโดยสมัครใจแล้ว หรือเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมาย การสืบสวนของเจา้หนา้ที่ต  ารวจ รฐับาล หรือหน่วยงานก ากบัดแูล  

2. การสื่อสารของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน ์
อินเทอรเ์น็ต หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืนตอ้งเป็นการสื่อสารที่เป็นความจริง มีความเขา้ใจง่ายและชัดเจน โดย
ละเวน้การสื่อสารที่เป็นเท็จ หรือที่อาจก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผิด หรือการใหข้่าวสารต่อสื่อมวลชนที่บิดเบือน หรือ
ใหร้า้ยปา้ยสีคู่แข่งขนัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

3. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
โดยมีการก าหนด หา้มมิใหม้ีการติดตัง้หรือน า หรือใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์อนัเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ื้น
กบัเครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัท และหา้มน าโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ื้นมาใชเ้ก่ียวกบังาน
ของบรษิทั 

4. บริษัทประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงจริยธรรมความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการด าเนิน
ธุรกิจ สนบัสนนุการแข่งขนัที่เป็นธรรมและไม่ใชว้ิธีการใด ๆ ที่ไม่ถกูตอ้งปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการคา้ เช่น  

- ไม่ท าความตกลงใด ๆ กบัคู่แข่งขนัหรือบคุคลใดที่มีลกัษณะเป็นการลดหรือจ ากดัการ
แข่งขนัทางการคา้ 

- ไม่แสวงหาขอ้มลู ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีการที่ไม่สจุรติ  
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1) บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับ
ผลประโยชนบ์รษิัท พงึหลีกเลี่ยงการมีสว่นไดเ้สียของตนเองกบังานที่ตอ้งปฏิบติัตามหนา้ที่ 

 

 10.2.2  การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น  
  บริษัทมีความมุ่งมั่นและได้ก าหนดเป็นนโยบายหลักขององค์กรในการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบทัง้ที่ เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีการก าหนดแนว
ปฏิบัติในหลายเรื่องเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนรบัทราบและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั่นเป็นอย่างดี และมีความมุ่งมั่นที่จะไม่กระท าการใด ๆ ที่เขา้ข่ายทุจรติคอรร์ปัชั่นหรือ
ติดสินบนเจา้พนกังาน เพื่อจูงใจใหก้ระท าหรือไม่กระท าการอันใด ๆ ที่มิชอบดว้ยกฎหมายทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งนี ้บริษัทไดร้บัประกาศนียบัตรรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) มาตัง้แต่ปี 
2557 
 บริษัทมีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในแนวปฏิบติัเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตโดยได้
ก าหนดใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งตอ้งท าการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัองคก์รที่ขอรบัเงินบรจิาค เช่น ผูบ้รหิาร
โครงการ ผูร้บัผลประโยชน ์และวตัถุประสงคท์ี่แทจ้ริง เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัททราบถึงวตัถุประสงคท์ี่แทจ้ริงของ
แต่ละโครงการ และไม่มีสว่นรว่มในการสนบัสนนุโครงการที่มีวตัถุประสงคอ่ื์นแอบแฝง 
 บริษัทใหค้วามส าคัญเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน (Whistle Blowing) ในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลใด ๆ ที่
กระท าการแทนบริษัทหากบุคคลใดที่ทราบ มีขอ้สงสัย หรือเชื่อว่ามีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า กรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนกังาน ตวัแทนประกนัชีวิต ที่ปรกึษาทางการเงิน หรือบคุคลใด ๆ ที่กระท าการแทนบรษิัทและบรษิัท
ย่อยท าการทุจริตสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทก าหนด เพื่อใหม้ีการตรวจสอบ
ขอ้มลูขอ้รอ้งเรียนตามกระบวนการที่บริษัทก าหนดระบุไว ้และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบรษิัท
มีมาตรการการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเผยแพรอ่ยู่บนเว็บไซตข์องบรษิัท 
  มาตรการป้องกันการทุจริต 

1.  บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต โดยจัดใหฝ่้ายตรวจสอบที่มีหน้าที่
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึงหน่วยงานจดัซือ้จดัจา้ง ฝ่าย
ตรวจสอบจะท าการตรวจสอบเป็นประจ าตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด และหากพบหลักฐานการทุจริต 
ผูก้ระท าผิดจะถูกรายงานความประพฤติต่อกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ คณะกรรมการก ากับพฤติกรรมตัวแทน
ประกันภัยและที่ปรึกษาทางการเงิน  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ใหค้วามเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของ
บรษิัทว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ 

2. บริษัทมีนโยบายชดัเจนก าหนดเป็นลายลกัษณอ์ักษรส าหรบับุคลากรในบริษัท โดยระบุให้
ผูบ้ริหารทุกคนรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจของตนเองและตอ้งระมดัระวงัมิใหม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการท าการคา้
กบับรษิัทไวอ้ย่างชดัเจนใน 

3. กิจกรรมทางธุรกิจที่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชนท์ับซอ้นจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ในกรณีที่ผูบ้ริหารหรือกรรมการมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมใด 
บริษัทมีขอ้ก าหนดใหท้่านตอ้งแจง้ต่อที่ประชุม และตอ้งออกจากการประชุมส าหรับวาระนัน้ ๆ เพื่อใหผู้ร้่วม
ประชมุที่เหลือสามารถพิจารณาวาระดงักลา่วไดอ้ย่างอิสระ 

4. บริษัทไดก้ าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบติัส าหรบัพนักงานทุกคนในเรื่องการรบัหรือการ
ให้ของขวัญ หากบริษัทรบัทราบถึงการกระท าผิดส านักก ากับการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่
สอบสวนขอ้เท็จจรงิก่อนการรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาความผิดพนกังาน 

5. บริษัทมีกระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษพนักงานที่ทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยฝ่าย
ตรวจสอบของบริษัทมีขัน้ตอนการตรวจสอบ การสอบสวน การรายงานการทุจริตคอรร์ปัชั่นก าหนดไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

6. กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย และการด ารง
ต าแหน่งในบรษิัทต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานขอ้มลูในการพิจาณารายการที่เก่ียวขอ้งกนั 

 

10.2.3  การเคารพสิทธิมนุษยชน  
 1. บริษัทใหโ้อกาสการจา้งงานแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยค านึงถึง
ความรูค้วามสามารถ ทักษะ ประสิทธิภาพการท างานของผูส้มคัรเป็นส าคญั โดยไม่กีดกนัหรือแบ่งแยกความ
หลากหลายทางเพศ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือแมแ้ต่บคุคลที่มีความบกพรอ่งทางรา่งกาย 
 2. การปฏิบัติต่อลูกคา้อย่างเท่าเทียม โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชือ้ชาติ สัญชาติ ความเชื่อ
ทางศาสนา สถานะทางสงัคม ชาติก าเนิด และความทพุพลภาพ 

 

10.2.4  การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
พนักงานของบริษัทถือเป็นทรพัยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท บรษิัทจึงตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั และเคารพในความเป็น
พนกังาน โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทน จดัหาสวสัดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน 
รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นักงานเกิดการพัฒนาตนเองและเรียนรูอ้ันจะท าใหเ้กิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ยกตวัอย่างเช่น 
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1. บริษัทเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดร้บัการพฒันาดา้นความรูค้วามสามารถ โดยการสนับสนุน
ค่ าสมั ค รเรียนและ ค่ าสอบส าห รับ เกี ย รติบั ต รต่ าง  ๆ  เช่ น  LOMA (Life Office  Association), ICA 
(International Claim Association), CFA (Chartered Financial Analyst), CISA (Certified Investment 
and Securities Analyst), CFP (Certified Financial Planner), FSA (Fellow of the Society of Acturies) 
เป็นตน้ 

2. บริษัทพิจารณาการเลื่อนขัน้จากความสามารถ และความประสบการณ์ท างานในบริษัท 
โดยจะเห็นไดว้่าการปรบัต าแหน่งของพนกังานประจ าปีนัน้ บรษิัทไม่มีการแบ่งเพศแต่อย่างใด 

3. บริษัทพิจารณาทบทวนจ่ายเงินค่าตอบแทนและการจัดสรรสวสัดิการแก่พนักงานอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
เดียวกนั  

4. การคุม้ครองทางสงัคม เป็นการบรรเทาผลที่เกิดจากการลดหรือสญูเสียรายไดจ้ากประเด็น
ต่าง ๆ เช่น อบุติัเหต ุเจ็บป่วย คลอดบตุร ชราภาพ ว่างงาน พิการ เป็นตน้ 

5. กรณีพนกังานสาขาที่ปฏิบติังานใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สาขาปัตตานี ยะลา และเบ
ตง) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ินของพนักงาน บริษัทใหปิ้ดเวลาท าการแตกต่างจากสาขาอ่ืน ๆ 
ก่อน 30 นาที และหยดุท าการวนัเสาร ์

6. การออกกรมธรรมป์ระกันชีวิตสวสัดิการกลุ่มที่ครอบคลุมถึงครอบครวั เพื่อช่วยเหลือทาง
การเงินยามเจ็บไขไ้ดป่้วยและเสียชีวิต อีกทัง้ การออกกรมธรรมส์วสัดิการเพื่อขายใหแ้ก่พนกังานและครอบครวั
รวมถึงพ่อและแม่ในราคาที่ถกูกว่าผลิตภณัฑท์ี่เสนอขายใหแ้ก่ลกูคา้ 

10.2.5  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
บริษัทได้ด าเนินการยกระดับการก ากับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market 

Conduct) โดยจัดตัง้คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติต่อลูกคา้ (Market Conduct Committee)  และส่งเสริม
การด าเนินธุรกิจร่วมกับตัวแทนนายหน้าและบริษัทพันธมิตรที่ให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรมและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ผ่านการอบรมสมัมนาเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรม ทัง้
ที่จดัอบรมในหอ้งเรียนและการสื่อสารผ่านระบบดิจิทลั   

บริษัทมีการวดัความพึงพอใจของลกูคา้ในดา้นของคณุภาพบริการเพื่อใชพ้ฒันาและยกระดบั
การใหบ้ริการของบริษัท และก าหนดใหเ้ป็นดัชนีชีว้ัดความส าเร็จ (KPI) ในระดับองคก์รเพื่อใหผู้บ้ริหารและ
พนกังานทกุระดบัใหค้วามส าคญัและรว่มกนัยกระดบัคณุภาพการบริการของบรษิัท  

1. ระบบการพิสูจนต์ัวตนลูกค้ารูปแบบใหม่ 
บริษัทประสบความส าเร็จในการร่วมทดสอบระบบพิสูจน์ตัวตนของลูกคา้ด้วยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกสก์บัธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์และหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งภายใตโ้ครงการ 
National Digital ID เพื่อยกระดับมาตรฐานในการพิสูจนต์ัวตนหรือตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ
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ลกูคา้ที่ใชบ้ริการกบัสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานภาครฐั และช่วยลดขัน้ตอนการเดินเอกสารของลกูคา้ในการ
ขอใชบ้ริการกับสถาบันการเงิน ซึ่งท าใหส้ถาบันการเงินมีแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือเพื่อน ามาใชใ้นการพิสูจน์
ตวัตนลกูคา้ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2. การพัฒนาช่องทางการให้บริการแบบดิจิทัล 
ในดา้นของการให้บริการกรมธรรม ์บริษัทได้ขยายช่องทางออนไลน์เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการใหบ้ริการผูท้  าประกัน โดยเฉพาะในส่วนของ BLA Happy Life application ที่ลกูคา้สามารถท า
ธุรกรรมเก่ียวกบักรมธรรมไ์ดต้ัง้แต่ การเช็คเบีย้ประกนัที่ครบก าหนดช าระ  การช าระเบีย้ผ่านช่องทางต่างๆ ที่
สะดวกที่สดุ  การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในกรมธรรม ์การท าธุรกรรมเก่ียวกบัสินไหม เป็นตน้ 

3. โครงการ BLA Every Care บริการเสริมเพ่ือสุขภาพของลูกค้า 
บริการ BLA Every Care เป็นบริการเสริมส าหรบัผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพต่างๆ ใช้

บริการไดต้ัง้แต่ช่วงก่อนป่วย ในการใหค้ าปรกึษาดา้นสขุภาพและขอ้สงสยัเก่ียวกบัอาการต่างๆ  การใหบ้ริการ
ช่วงป่วยไปจนถึงการใหค้ าปรกึษาเก่ียวกบัพกัฟ้ืน และในปี 2563 ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั บริษัทฯ 
ยงัไดข้ยายบริการ Telemedicine เพื่อใหผู้ถื้อกรมธรรมส์ามารถรบัค าปรกึษาทางการแพทยแ์ละการสั่งจ่ายยา
ผ่านระบบทางไกลโดยไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ไปใชบ้รกิารที่โรงพยาบาลและยงัไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมท์ี่มี
อยู่ด้วย  บริษัทยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรใ์นการขยายบริการ 2B Care Privilege ส าหรบัผู้ถือ
กรมธรรม์ของกรุงเทพประกันชีวิตที่ก าหนดด้วยปัจจุบัน BLA Every Care ให้บริการลูกค้าที่ถือกรมธรรม์
ประกนัสขุภาพรวมจ านวนประมาณ 60,000 ราย ทั่วประเทศ 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑเ์พ่ือส่งเสริมสุขภาพทีด่ีของประชาชน 
สขุภาพที่ดีเกิดจากการดูแลตนเองและการออกก าลงักาย การส่งเสริมสขุภาพที่ดีจึงเริ่ม

ตัง้แต่การสรา้งจิตส านกัดา้นสขุภาพ การดแูลและออกก าลงักาย และการสรา้งความคุม้ครองค่าใชจ้่ายในการ
รกัษายามเจ็บป่วยและพกัฟ้ืน 

กรุงเทพประกันชีวิตจึงไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑป์ระกันสุขภาพและโรครา้ยแรง และเปิดตัว
แบบประกันบีแอลเอ สมารท์ ซีไอ (BLA Smart CI) พรอ้ม application BLA Healthy Life ที่ผู ้ถือกรมธรรม 
BLA Smart CI สามารถใชเ้พื่อเก็บขอ้มลูการเดินสะสมเป็นคะแนนเพื่อใชใ้นการลดเบีย้ประกนัในปีต่อไป  เป็น
การส่งเสริมใหผู้ถื้อกรมธรรมต์ระหนกัและเริ่มดแูลสขุภาพของตนเองอย่างง่ายๆ ดว้ยการเดินใหไ้ดจ้ านวนกา้ว
ที่เหมาะสม 

ในปี 2563 แบบประกนัสขุภาพของบรษิัทไดร้บัรางวลันวตักรรมส าหรบัผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวิตที่บรษิัทไดพ้ฒันาเพื่อรองรบัความตอ้งการของประชาชนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

- รางวัล สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2020 (Product Innovation 
Awards 2020) ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทประกันสุขภาพ จากงาน 
“Business+ Product Innovation Awards 2020” 
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- รางวัล บริษัทยอดเยี่ยมดา้นนวัตกรรมประกันสุขภาพ (Most Innovative Health 
Insurance Product Thailand) จากงาน International Finance Awards 2019 

5. การร่วมมือและพัฒนาบริการด้านสุขภาพกับโรงพยาบาลท่ัวประเทศ ผ่าน 
โครงการ BLA Smart Hospital Awards 

การพฒันาระบบบริการเสริมดา้นสุขภาพแลว้ ความร่วมมือกับพนัธมิตรดา้นสุขภาพจะ
ท าใหบ้ริษัทสามารถมอบความมั่นใจในการบริการและความคุม้ครองดา้นสุขภาพแก่ประชาชน บริษัทจึงได้
มอบรางวัล Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2020 ใหก้ับโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการ
ประกันสุขภาพ 11 แห่งที่มีความโดดเด่นใน 6 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือระดับองค์กร การจัดการความ
เหมาะสมทางการแพทย ์การใหบ้ริการตรวจสขุภาพ การใหบ้ริการเคลม การบรหิารค่ารกัษาพยาบาล และการ
ใหบ้รกิารลกูคา้ เพื่อเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างองคก์ร สง่เสรมิการพฒันาบรกิารเพื่อดแูลลกูคา้อย่าง
ยั่งยืนรว่มกนั ตลอดจนสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัลกูคา้ผูเ้อาประกนัภยัที่มาใชบ้รกิาร   

6. การให้ความรู้ทางการเงนิแก่ประชาชนทุกระดับชั้น  
บริษัทไดด้ าเนินการสื่อสารใหค้วามรูท้างการเงินแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ 

รวมถึงการสื่อสารผ่านการอบรมสมัมนาที่ตวัแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินไดจ้ดัท าในพืน้ที่ ต่างๆ 
ทั่วประเทศ  ดงันี ้

- ช่องทางสื่อสารโซเชียลมีเดีย  : ไดท้ าการสื่อสารผ่าน Facebook  Line  Youtube 
และ website ของบรษิัท ตลอดปี เช่น 

- จัดสรรการสื่อสารผ่าน Facebook  Line และโซเชียลมีเดียต่างๆ จ านวน 5 - 8 
บทความทางการเงินต่อเดือน เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้งในดา้นต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการเงิน 

- รายการ BLA Healthy Channel บนช่องทาง Youtube เดือนละ 1-2 ตอน  เพื่อให้
ความรูด้า้นสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  รายการบนช่อง Youtube ยัง
ช่วยรองรบัโอกาสการให้ความรูใ้นระหว่างการ Social Distancing ระหว่างการ
แพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 อีกดว้ย 

- การสมัมนาทางการเงิน ส าหรบัประชาชนทั่วไป รวมถึงกิจกรรมความรูท้ี่ตัวแทน
ประกนัชีวิตและที่ปรกึษาการเงินจดัท าทั่วประเทศ 

7. มาตราการพิเศษเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถือกรมธรรมใ์นช่วงการ 
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ในปี 2563 เป็นปีที่ประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 
บรษิัทจึงไดอ้อกมาตราการผ่อนผนัเงื่อนไขกรมธรรมแ์ก่ผูถื้อกรมธรรม ์ 
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- ขยายระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี ้ยประกันภัยออกไปอีก 60 วัน ส าหรับ
กรมธรรมท์ี่ครบก าหนดระยะเวลาผ่อนผนัการช าระเบีย้ประกนัภยั ระหว่างวนัที่ 27 
ก.พ. 63 ถึงวนัที่ 30 มิ.ย. 63 

- ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการต่ออายุกรมธรรมแ์ละค่าธรรมเนียมจากการกูเ้งินอตัโนมติั 
หากผูเ้อาประกนัขอต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัชีวิตหรือขอกลบัคืนสู่สถานะเดิมของ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต ภายใน 6 เดือน ในกรณีที่กรมธรรมป์ระกนัชีวิตสิน้ผลบงัคบั 
ระหว่างวนัที่ 27 ก.พ. 63 ถึงวนัที่ 30 ม.ิย. 63  

- หากลกูคา้ตอ้งการท าประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองชีวิตและสขุภาพ บริษัทฯ ไดม้ี
มาตรการผ่อนช าระเบีย้ 0% ระยะเวลา 3 เดือนเมื่อช าระด้วยบัตรเครดิตที่ร่วม
รายการ ผ่านช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อแบ่ง
เบาภาระทางการเงินใหก้บัลกูคา้  

อีกทั้งบริษัทฯ ได้มอบความคุ้มครองหากเกิดการเจ็บป่วยจากไวรสัโควิด-19 ส าหรับ
ลูกคา้ โดยที่ยืนยันรบัความคุม้ครองผ่านช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไวจ้ะไดร้บัความคุม้ครองเป็นเงินชดเชย
รายวนั  โดยมีลกูคา้จ านวน 1,596,866 รายไดร้บัสิทธิความคุม้ครอง 

 

10.2.6  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
1. นโยบายและแนวปฎิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทก าหนดนโยบายในการใหค้วามส าคัญต่อสิ่งแวดลอ้มเพื่อความยั่งยืนทางสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติในชุมชนของบริษัทประกอบด้วย
พนกังานและครอบครวั ตัวแทน คู่คา้และพนัธมิตรใหม้ีการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ประหยดัลดการสญูเปล่า 
การน ามาใชซ้  า้หรือการใชว้สัดุที่ผ่านกระบวนการแปรสภาพตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี บริษัทสนบัสนุน
กิจกรรมอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มและปลูกฝังจิตส านักในการรกัษาสิ่งแวดลอ้มเพื่อผลระยะยาวและความยั่งยืน 
บริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการปรบัลดการใชก้ระดาษ และไดจ้ดัท าแผนงานดา้นดิจิทลัเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่
คุณค่าเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใหบ้ริการผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม ลดการใชก้ระดาษ ลดตน้ทุนในการ
ด าเนินการดา้นกรมธรรม ์ ประกอบดว้ยระบบรบัประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิคส ์ระบบบริการกรมธรรมแ์บบ
อิเล็กทรอนิคส ์ ระบบการอบรมทางไกลส าหรบัตวัแทนประกนัชีวิตที่ปรกึษาการเงิน และพนักงาน รวมทัง้การ
ใหค้วามส าคญักบัช่องทางสื่อสารออนไลนต่์างๆ บริษัทยงัไดก้ าหนดใหก้ารประหยดัพลงังานเป็นแนวคิดส าคญั
หนึ่งที่ใชใ้นการออกแบบอาคารส านกังานใหญ่แห่งใหม่ที่บรษิัทก าหนดใชง้านอาคารในช่วงปลายปี 2563 
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2. ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
1)  โครงการประหยัดไฟฟ้า 

• โครงการประหยดัพลงังานโดยการรณรงคก์ารปิดไฟในช่วงเวลากลางวนั การ
ออกไปประชุม หรือหลงัเลิกงานโดยการติดสติกเกอรเ์ลขหมายก ากบับนโต๊ะท างานเพื่อควบคมุการใชพ้ลงังาน
เฉพาะพืน้ที่ และก 

• การติดตัง้ระบบปิดหนา้เครื่องคอมพิวเตอรอ์ตัโนมติัในองคก์รการใชอ้ปุกรณ์
ประหยดัพลงังาน เช่น หลอดไฟในบรเิวณที่ตอ้งเปิดทิง้ไวต้ลอดเวลา เช่นโถงทางเดินแต่ละชัน้ 

• การออกแบบอาคารส านักงานใหญ่แห่งใหม่ของกรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งได้
ผสานความใส่ใจและคุณค่าการดูแลสิ่งแวดลอ้มเขา้ไวด้ว้ยกัน ผ่านการจัดวางทิศทางของอาคารเพื่อหลบ
ความรอ้นจากแสงอาทิตย์ ออกแบบครีบอาคารเป็นแนวตั้งคลุมอาคารฝ่ังทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้อีกทัง้นโยบายการใชพ้ลงังานทดแทนในอาคารส านกังานใหญ่แห่งใหม่ จึงมีการติดแผงโซล่า
เซลล ์เพื่อสรา้งกระแสไฟฟ้าส าหรบัใช้งานในอาคารส านักงานใหญ่แห่งใหม่ ช่วยลดการใช้พลังงานเพื่อ
สิ่งแวดล้อม จึงท าให้อาคารส านักงานใหญ่แห่งใหม่ของกรุงเทพประกันชีวิต ไดร้บัรางวัล 1 ใน 10 อาคาร
ออกแบบดีเด่นจาก BCI ASIA AWARDS 2020   

 
 

2) โครงการประหยัดน ้าประปา 
• โครงการรณรงคก์ารประหยัดน ้า โดยการเช็ดก่อนใช ้รองก่อนใช ้การใช้

น ้าซ  ้า การเปิด-ปิดน ้าให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง และ/หรือหากพบอุปกรณ์การใช้น ้าช ารุดให้แจ้ง
ผูร้บัผิดชอบทราบทันที เพื่อก าจัดจุดรั่วไหลในองคก์ร รวมถึงการติดตั้งก๊อกอัตโนมัติบริเวณอ่างลา้งมือใน
หอ้งน า้ประจ าชัน้ทกุชัน้ในอาคารส านกังานใหญ่แห่งใหม่ 
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3) โครงการประหยัดทรัพยากรกระดาษ 
• การจัดเก็บเอกสารรณรงคใ์ช้กระดาษใช้ซ า้ (Re-use) หรือ Scan เก็บไว้

ในเครื่องคอมพิวเตอรแ์ทนการถ่ายส าเนา เพื่อลดการใชก้ระดาษในองคก์ร ท าใหเ้กิดการใชท้รพัยากรกระดาษ
เกิดความคุม้ค่ารวมทั้งเป็นการลดพืน้ที่ในการจดัเก็บเอกสาร เพื่อความปลอดภัยและป้องกนัความเสี่ยงจาก
อคัคีภยัในส านกังาน 

• โครงการรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อมในออฟฟิศ โดยการจัดกล่องรับ
เอกสารที่เป็นกระดาษสีขาวในทกุจดุที่มีเครื่องถ่ายเอกสารในองคก์รเพื่อน าไปรีไซเคิล 

• การท าลายเอกสาร โดยการน าส่งบริษัท/รา้นค้าเพื่อน าไปท าลายโดย
วิธีการตม้ ซึ่งจะสามารถน ามาสู่กระบวนการผลิตกระดาษใหม่ได ้ท าใหเ้กิดการใชท้รพัยากรตน้ไมอ้ย่างคุม้ค่า 
เพื่ออนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

• การพัฒนาระบบการท างานผ่านระบบออนไลน์ และการอนมุติัออนไลน ์
เพื่อลดการใชก้ระดาษ 

o การพัฒนาระบบใบเสนอขายของตัวแทนและที่ปรกึษาทางการเงิน
แบบออนไลน์ และ แบบกึ่งออนไลน์ เพื่อลดการใช้ใบค าขอและส าเนาเอกสารส าคัญแบบกระดาษ  และ
สามารถส่งเรื่องเขา้สู่การพิจารณาไดท้นัที  นอกจากเป็นการลดปรมิาณกระดาษที่เกิดจากการขายประกนัแลว้
ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการใหบ้ริการแก่ผูท้  าประกันดว้ย  ณ สิน้ปี 2563 พบว่าตัวแทน
ประกนัชีวิตและที่ปรกึษาทางการเงินมีการใชใ้บเสนอขายแบบออนไลนเ์พิ่มขึน้ในสดัสว่น  58.5% ของใบค าขอ
ทัง้หมด เพิ่มขึน้จากสดัสว่น 27% ในปี 2562  

o การใช้เอกสารเสนอขายแบบอีเลกทรอนิคส์แทนเอกสารทีเป็น
กระดาษ  เช่น โบรวช์วัรร์ายละเอียดแบบประกนั รวมถึงคู่มือ และเอกสารอบรมต่างๆ 

สัดส่วนการใช้งานระบบเสนอขายแบบออนไลน ์ในปี 2563 
 % สัดส่วน ณ สิน้

ปี 2562 
% สัดส่วน ณ สิน้

ปี 2563 
% ใบค าขอแบบออนไลน ์ 27% 58.5% 
% การช าระเงนิแบบปราศจากเงนิสด n.a. 81.3% 

 

4) โครงการ “ดีต่อใจ สะดวกสบาย พร้อมลดการใช้ทรัพยากร”  
โครงการที่เชิญชวนผูถื้อกรมธรรม์ใหเ้ลือกรบัใบเสร็จรบัเงินและกรมธรรมแ์บบอีเลก

ทรอนิคสแ์ทนเอกสารแบบกระดาษ ซึ่งแต่ละปีจะตอ้งใชก้ระดาษเพื่อพิมพเ์อกสารเหล่านีเ้ทียบเท่ากบั กระดาษ 
114 กิโลกรมั หรือตน้ไม ้35 ตน้ ทุกปี  โดยบริษัทจะน าค่าใชจ้่ายในการออกเอกสารไปร่วมสมทบทุนสรา้งศนูย์
วิทยาการเวชศาสตรผ์ูส้งูอายรุะดบัชาติ คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล  
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ในปี 2563 มีผูส้มัครเขา้ร่วมโดรงการ “ดีต่อใจ 
สะดวกสบาย พรอ้มลดการใชท้รพัยากร” โดย
มีจ านวนของกรมธรรมแ์บบอิเล็กทรอนิกส ์(e-
Policy) และใบเสร็จรบัเงินเบีย้ประกนัภัยแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) จ านวน 24,434 
ฉบบั 

 
ปริมาณการใช้กระดาษภายในองคก์ร 
ปี พ.ศ 2561 2562 2563 
ปริมาณกระดาษรีไซเคิล 36,826 กิโลกรมั 41,008 กิโลกรมั 20,986 กิโลกรมั 

 

5) กิจกรรมสร้างจิตส านึกรักและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมแก่ประชาชนภายนอก 
BLA Happy Life Go Green ร่วมกับสมาคมสรา้งสรรคไ์ทย (ตาวิเศษ) จัดกิจกรรม

ปลูกจิตส านักประชาชนคนไทยหันมาใชผ้ลิตภัณฑ์ที่น ากลับมาใชใ้หม่ได ้โดยจัดพืน้ที่ส  าหรบักิจกรรม BLA 
Happy Life Go Green ในบูธการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต ในงาน  Money Expo 2020  ณ เมืองทองธานี 
โดยตลอดงานมีผูป้กครองและเด็กเขา้รว่มกิจกรรมปลกูจิตส านึกจ านวนมาก 

  
 

10.2.7  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสังคมและให้ความส าคัญกับการลด

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและหลีกเลี่ยงการด าเนินงานที่อาจสรา้งผลกระทบเชิงลบต่อคณุภาพชีวิตของชมุชนรอบ
สถานประกอบการ ในปี 2563 บริษัทไดท้ าการการก่อสรา้งส านักงานใหญ่แห่งใหม่ และไดเ้ริ่มใชง้านในช่วง
ปลายปี 2563  ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันเดินเยี่ยมเพื่อนบ้านรอบอาคาร พร้อมให้รายละเอียดผู้
ประสานงานชมุชน เพื่อรบัเรื่องราวและขอ้คิดเห็นต่างๆ จากเพื่อนบา้นจากการเข้ามาอยู่รว่มในพืน้ที่รอบชุมชน
ของบริษัท โดยหากได้รบัการรอ้งเรียนหรือความเห็นจากประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ บริษัท ผูป้ระสานงาน
ชุมชนจะน าเสนอให้ผูบ้ริหารพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  บริษัทยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมใหชุ้มชนมี
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ความรูท้างการเงินพืน้ฐานโดยเฉพาะในเรื่องการท าประกันเพื่อคุม้ครองตามความจ าเป็นของแต่ละคน และ
กระตุน้ใหดู้แลรกัษาสุขภาพ  เริ่มจากการมอบความคุม้ครองอุบติัเหตุกับกรมธรรมป์ระกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 
บาท นิวนอรม์อลพลสั ในชมุชนเดือนธันวาคม 2563  

ส าหรบัสาขาของบริษัททั่วประเทศ บริษัทไดเ้ขา้ร่วมกบักิจกรรมประเพณีในพืน้ที่ รวมทัง้การ
สนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกบัความรูด้า้นประกันชีวิตผ่านหน่วยงานในพืน้ที่ต่างๆ  โดยตวัแทนประกันชีวิตและที่
ปรกึษาทางการเงินของบรษิัท   

บริษัทยงัใหค้วามส าคญัในการสง่เสริมสขุภาพที่ดีแก่ประชาชน โดยไดส้นบัสนนุสมาคมกรีฑา
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมใหน้กักีฬาทีมชาติช่วยเผยแพร่ความรูใ้นการ
ออกก าลงักายที่เหมาะสม และบรษิัทยงัไดส้นบัสนนุกิจกรรมวิ่งเพื่อสขุภาพที่จดัขึน้ในพืน้ที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีก
ดว้ย อาทิ กิจกรรมโอลิมปิคเดย ์2020 โดยในแต่ละพืน้ที่ไดม้ีทีมงานและตัวแทนประกันชีวิตเขา้ร่วมกิจกรรม
และใหค้วามรูด้า้นการเงินแก่ผูเ้ขา้รว่มงานดว้ย 

กรุงเทพประกันชีวิตได้รบั รางวัล “Top Community Care Companies in Asia” จาก Asia 
Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2020 ที่มอบใหแ้ก่องคก์รธุรกิจและบคุคลในเอเชีย
ที่ด  าเนินโครงการที่เป็นประโยชนต่์อชุมชนและสงัคมโลก จากกิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) ภายใตแ้นวคิด “ชีวิต
ออกแบบได”้ (Live as You Design) มุ่งส่งเสริมทักษะการวางแผนการเงินใหก้ับประชาชน ผ่านหลากหลาย
กิจกรรมดา้นการเงิน พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการผ่านโมบายลแ์อปพลิเคชนัและ
ระบบอจัฉริยะต่าง ๆ ตลอดจนการพฒันาผลิตภัณฑแ์ละประสิทธิภาพในการใหบ้รกิาร เพื่อใหป้ระชาชนมีชีวิต
ที่มั่นคง มีความสขุและมีคณุภาพชีวิตที่ดีในสงัคม ตามวิสยัทศันแ์ละภารกิจของกรุงเทพประกนัชีวิต 

10.2.8  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานทีม่ีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย  

1.  การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ 
กรุงเทพประกันชีวิตเล็งเห็นถึงความส าคัญของนวัตกรรมและความยั่งยืนในระยะยาว 

สนบัสนุนและส่งเสริมนวตักรรมตัง้แต่นโยบายจากคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาแต่งตัง้หน่วยงานดิจิทลัอิน
โนเวชั่นขึน้มาอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาการบริการและการด าเนินงานใน
บรษิัท ทัง้ดา้นลกูคา้ ตวัแทน และพนกังาน โดยเนน้การพฒันาระบบ เพื่อปรบัปรุงกระบวนการท างาน ใชห้ลกั 
agile เพื่อลดระยะเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยน าระบบเข้ามาทดแทนการท างานที่เป็น
ขัน้ตอน หรืองานดา้นเอกสารลง โดยมีโครงการต่างๆ ที่ไดป้รบัปรุงและด าเนินการ ดงันี ้
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2.  โครงการ (Project) 
บริษัทไดพ้ัฒนาและปรบัปรุงโครงการต่างๆ เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการชองลูกคา้และ

ตวัแทนประกนัชีวิต อาทิเช่น 
• Mobile application: BLA Happy Life พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันส าหรับ

ลกูคา้ ใหส้ามารถเขา้ใชง้านเพื่อตรวจสอบขอ้มลูโรงพยาบาล สิทธิพิเศษของลกูคา้ การเคลมออนไลน ์คน้หา
แบบประกันที่เหมาะสม การแจง้เตือนการช าระเบีย้ การช าระเบีย้ออนไลน ์ขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูลกรมธรรม ์
เป็นตน้ 

• Mobile application: BLA Healthy Life พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพ 
และสนับสนุนการออกก าลังกาย ดว้ยระบบนับก้าวเดิน เพื่อค านวณ Biological Age หรืออายุที่แทจ้ริงของ
รา่งกาย และน าผลมาค านวณเป็นคะแนน เพื่อแลกสิทธิพิเศษต่างๆ หรือส่วนลดเบีย้ประกนัภยัได ้ควบคู่ไปกบั
สินคา้ BLA Smart CI หรือแบบประกันชีวิตคุม้ครองโรครา้ยแรง เนื่องจากมีผลการวิจัยว่าการเดินสามารถลด
ความเสี่ยงในการเป็นโรคหวัใจได ้สนบัสนนุใหล้กูคา้รกัการดแูลสขุภาพ ควบคู่ไปกบัการมีสขุภาพที่ดี  

• Mobile application: GMC พัฒนาและปรบัปรุงแอปพลิเคชันส าหรบัลูกค้าประกัน
กลุ่ม เพื่อตอบโจทยก์ารใหบ้ริการที่รวดเรว็และสะดวกต่อผูใ้ชง้าน โดยแยกประเภทของความคุม้ครองในแต่ละ
แบบประกนั รวมถึงเพิ่มเติมรายชื่อโรงพยาบาลคู่สญัญาใหค้รอบคลมุมากย่ิงขึน้ 

• โครงการ E-Receipt and E-Policy กรุงเทพประกนัชีวิตไดเ้ปิดตวัระบบใหบ้รกิารออก
ใบเสร็จรบัเงินเบีย้ประกนัภยั รูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านทางอีเมล ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นบริษัท
ประกันชีวิตแห่งแรก ที่ให้บริการและอ านวยความสะดวกในการส่งใบเสร็จรับเงินเบีย้ประกันภัยรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยสามารถดาวนโ์หลดเก็บเป็นหลกัฐานการลดหย่อนภาษีไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว แทนการใช้
กระดาษ การออกกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นอีกทางเลือกที่สะดวกส าหรบัลูกค้าแทนการออกกรมธรรม์
กระดาษ นอกจากจะสามารถลดการใชก้ระดาษแลว้ การออกเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท์ัง้ใบเสร็จรบัเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์และกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกสย์ังสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาที่แอปพลิเคชัน BLA 
Happy Life และระบบบรกิารลกูคา้ Smart customer เพื่อช่วยลดปริมาณการใชท้รพัยากรธรรมชาติ อีกทัง้ยงั
สามารถลดการแพร่กระจายโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากการไม่สมัผสัเอกสารอีกดว้ย โดย
ลกูคา้กรุงเทพประกนัชีวิตสามารถลงทะเบียนแจง้ความประสงคไ์ดห้ลายช่องทาง  

• โครงการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล National Digital ID (NDID) เป็นระบบการ
ยืนยันตัวตนของลูกคา้ส าหรบัการลงทะเบียนเปิดบัญชี การท าธุรกรรมทางการเงิน และซือ้ประกันชีวิตผ่าน
ชอ่งทางออนไลนข์องบรษิัท โดยกรุงเทพประกนัชีวิตเป็นบรษิัทประกนัชีวิตรายแรกที่ใหบ้รกิาร เพื่อยกระดบัการ
ท าธุรกรรมใหม้ีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภยั และสะดวกกว่าการยืนยนัตวัตนดว้ยส าเนาบตัรประชาชน  
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• โครงการมอบความคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลชดเชยรายวนัจากโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
น่า 2019 (COVID-19) ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เพื่อรองรบัสถานการณ์การแพร่กระจายของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสนบัสนนุนโยบายของภาครฐั  

3.  วัฒนธรรมองคก์รต่อนวัตกรรม (Climate and Culture) 
กรุงเทพประกันชีวิตมีความตั้งใจที่จะปรบัเปลี่ยนวัฒนธรรมองคก์รเพื่ อสนับสนุนให้

พนกังานคิดคน้นวตักรรมหรือการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่ๆ ใหเ้กิดความคล่องตวัและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ มีโครงการจัดการความรู ้ปลูกฝังวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่า Knowledge Management (KM) โดยใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการความรูอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ แนะน าหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ครอบคลุมไปถึงการสรา้งองคค์วามรูท้ี่
พฒันาพนกังานเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละดา้น รวมถึงการถ่ายทอดองคค์วามรูน้ัน้ๆ ไปยงัพนกังานคนอ่ืนๆ ผ่าน
ทางการจัด session แบ่งปันความรู ้(อบรมตามปกติ และอบรมออนไลน)์ และมี platform ผ่านทาง intranet 
ของบรษิัทดว้ย 

กรุงเทพประกันชีวิตยังสนับสนุนใหร้ิเริ่มโครงการเพื่อสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว 
คือ โครงการ BLA Big Idea ซึ่งเป็นการเปิดเวทีแสดงความคิดเพื่อใหพ้นักงานไดม้ีโอกาสแสดงความเห็นผ่าน
การน าเสนอโครงการต่างๆ ที่เป็นนวตักรรมใหม่ หรือปรบัปรุงกระบวนการท างานเดิมใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
และไดน้ าไอเดียที่พนักงานน าเสนอในปีที่แลว้มาพัฒนาต่อยอด เช่น โครงการ BLA Healthy Life Challenge 
สนับสนุนให้พนักงานดูแลสุขภาพดว้ยการออกก าลังกาย และบริโภคอาหารที่มีประโยชน ์โดยใช ้wearable 
device ในการนับกา้ว มีการชั่งน า้หนักเพื่อวดัค่า BMI และกิจกรรมต่างๆ เช่น การเต้น ซึ่งนอกจากจะไดเ้พิ่ม
ความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานแลว้ ยงัเป็นการสรา้งวฒันธรรมการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ใหก้บัพนกังานในบรษิัทอีก
ดว้ย 

กรุงเทพประกันชีวิตไดส้นับสนุนวัฒนธรรมองค์กรใหข้ับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรมใหม่ๆ 
และสนับสนุนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดหลกัสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก เรียนเชิญ
วิทยากรชั้นน าหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น VUCA – digital disruption แนะน าเทคโนโลยีหรือบริษัท 
start-up ใหม่ๆ The Connector Manager – เชื่อมโยงผูเ้ชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยการแนะน าใหค้นในทีม
ไดร้บัความรูจ้ากผูม้ีประสบการณ์หรือความรูจ้ริง Leadership Competency - คณุสมบติัที่ดีของการเป็นผูน้  า 
และ Business Innovation  - Gear up และ business canvas ต่อยอดการวางกลยทุธอ์งคก์ร 

ผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นสว่นส าคญัในการสนบัสนุนและเป็น project sponsor ในหลายๆ
โครงการทั้ง BLA Big Idea หรือการไดร้บัค าแนะน าจากผู้บริหาร ซึ่งมีส่วนส าคัญมากในการสนับสนุนการ
ขบัเคลื่อนทางนวตักรรม และผลกัดนัใหบ้รษิัทตอบโจทยต์ามความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญต่อการป้องกัน บริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหาย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทและผูม้ีส่วนไดเ้สียจึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รดักุมเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการด าเนินงานของบรษิัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในซึ่งประยุกตใ์ชต้ามกรอบแนวการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ่งประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
คณะกรรมการบริษั ท  ก รุงเทพประกันชีวิต  จ ากัด  (มหาชน) ให้ความส าคัญ ถึงการมี

สภาพแวดลอ้มของการควบคมุภายในที่ดี ไดร้่วมกบัฝ่ายบรหิารทุกระดบัสรา้งบรรยากาศในระดบัสงู (Tone at 
the Top) ภายในบริษัทและบริษัทย่อย ที่แสดงถึงการใหค้วามส าคญัของคณุค่าความซื่อตรงและจริยธรรมใน
การประกอบธุรกิจประกันชีวิต ยึดหลักการให้บริการอย่างเป็นธรรม (Fair Market Conduct) มีโครงสรา้ง
องค์กรที่เอือ้อ านวยให้ระบบการควบคุมภายในด าเนินไปได้ตามที่มุ่งหวังอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มี
นโยบายและวิธีการปฏิบัติด้านบุคลากรที่ชัดเจน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงาน ตามค่านิยมของ
องคก์รในเรื่อง “การพัฒนาตน” ที่ยึดหลักว่าบุคคลจะต้องมีการเรียนรูอ้ย่างสม ่าเสมอ การประเมินผลการ
ปฏิบติังานพิจารณาจากตัวชีว้ดัผลการด าเนินงานหลกั หรือ KPI (Key Performance Indicator) รวมถึงมีแผน
และกระบวนการสรรหาผูส้ืบทอดต าแหน่งที่ส  าคญั (Succession Plan) 

2. การประเมินความเส่ียง 
บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่จดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 

และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก าหนดกรอบและขอบเขตการบริหาร
ความเสี่ยง มีการสื่อสารนโยบายให้ทราบทั่ วทั้งองค์กร มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งก าหนดใหพ้นักงานมีการอบรมและสอบวัดความรูเ้พื่อใหเ้ขา้ใจถึงความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้ง
ภายในบริษัท มีการก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดต้ามแนวทางมาตรฐานสากล ERM (Enterprise Risk 
Management) และ ORSA (Own Risk and Solvency) บริษัทยังก าหนดวิธีการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ไม่คาดคิด จนถึงอุบัติภัยร้ายแรงเพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานหยุดชะงักติดต่อกันเป็นเวลานาน 
(Disruption) โดยบริษัทไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 
22301 Business Continuity Management System (BCMS) นอกจากนั้น บริษัทมีกระบวนการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดทุจริตเพื่อใหม้ีการจดัการต่อการท าทุจริตครอบคลมุทุกรูปแบบทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่ นและด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money 
Laundering) 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
บริษัทมีนโยบายการควบคุมภายในซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ (Website) และระบบเครือข่าย

ภายในองค์กร (Smart Home) ในกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลัก อันได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย การก าหนดเบีย้ประกันภัย การเสนอขาย การเก็บเบีย้ประกันภัย การพิจารณารบัประกันภัย การ
จดัการค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั การประกนัภยัต่อ การลงทนุประกอบธุรกิจ
อ่ืน การบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน และการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกของบริษัทประกันภัย ก าหนดใหม้ี
กระบวนการควบคมุภายในที่ชดัเจน เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบัความ
เสี่ยงที่บริษัทยอมรบัได ้ทั้งนี ้บริษัทก าหนดมาตรการที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมทั่วไปดา้นเทคโนโลยี เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพรอ้มใชง้านไดต้ลอดเวลา ปลอดภยัจากการเขา้ถึงของผูท้ี่
ไม่เก่ียวขอ้ง และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค ์ซึ่งท าใหบ้ริษัทไดร้บัการประกาศรบัรองระบบมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 เรื่ อ ง  ก า รจั ด ก ารค วาม มั่ น ค งป ลอดภั ย ส ารส น เท ศ  ( Information Security 
Management System (ISMS)) 

4. ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
บรษิัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ย่างเพียงพอถกูตอ้งและ

ทนัเวลา จดัท าหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้มลูส าคญัที่จ  าเป็นและเพียงพอต่อ
การพิจารณาตัดสินใจก่อนการประชุม บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทและระเบียบปฏิบติัเรื่อง
การใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน น าขอ้มลูภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซือ้ขายหลักทรัพย์ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารพิเศษ (Whistle-blower 
Hotline) ใหบุ้คคลภายในหรือภายนอกบริษัท แจง้เรื่องเก่ียวกับการฉ้อฉล ทุจริต การกระท าที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ หรือรายงานทางการเงินไม่ถูกตอ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบหรือส านักก ากับการ
ปฏิบติังาน และผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) หรือส่งไปรษณีย ์ตามที่
ปรากฏในเว็บไซตข์องบริษัท และยงัมีช่องทางการรอ้งเรียนแจง้ขอ้บกพรอ่ง และปัญหาการด าเนินงาน ส าหรบั
ผูม้ีส่วนไดเ้สียผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัทหรือส่งไปรษณียม์าที่ส่วนบริการลูกคา้ ทั้งนีบ้ริษัทมีหน่วยงานรบัเรื่อง
รอ้งเรียน (Complain Unit) และส านกัก ากบัการปฏิบติังานเพื่อประสานงานกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 

5. การติดตามประเมินผล 
บริษัทมีการจัดท ารายงานการด าเนินงานและพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ

เป้าหมายที่ก าหนดไว ้มีการน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้นีก้ระบวนการติดตามของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่องคก์รควรจะมี ไม่ว่าจะเป็นการ
รายงานสิ่งผิดปกติต่อผูบ้ังคับบัญชา การสอบทานของผูร้บัมอบอ านาจ การสอบทานจากส านักก ากับการ
ปฏิบติังาน การตรวจสอบและติดตามจากผูต้รวจสอบภายใน เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าระบบการควบคุมภายในของ
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บริษัทยังด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายในและขอ้เสนอแนะต่างๆ ที่มีนัยส าคญัจากฝ่ายตรวจสอบและผูส้อบบญัชีเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทัง้
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกฎหมายจากส านกัก ากับการปฏิบติังานและการติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง การก าหนดสญัญาณเตือนภยัจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อใหส้ามารถจดัการความเสี่ยงไดอ้ย่าง
มีประสิทธิผล โดยรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกไตรมาสเช่นเดียวกนั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการบริษัท
ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี 2563 จากรายงานผลการประเมินที่ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้มีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท
จดัใหม้ีบคุลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัทรพัยส์ินจาก
การน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ ตลอดจนการท าธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และบุคคลที่
เก่ียวโยงได้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการด าเนินการกับธุรกิจอ่ืนทั่วไป เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีบางรายการธุรกิจกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ซึ่งเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ หรือ

การมีผูถื้อหุน้และ/หรือมกีรรมการบางส่วนรว่มกนั พิจารณาความสมัพันธร์ะหว่างบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้ง
กนันัน้ บริษัทค านึงถงึเนือ้หาของความสมัพนัธท์ี่แทจ้ริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบของกฎหมาย หรือสญัญา
ที่ก าหนดใหเ้ป็นรายการสว่นใหญ่ดงักลา่ว เป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติของธุรกิจและเป็นไปตามราคาที่คิดใน
อตัราทั่วไป ซึ่งไดม้ีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 2563 ขอ้ที่ 33 บริษทัขอ
แจง้รายละเอยีดรายการระหว่างกนัที่มนียัส าคญัเพิ่มเติม ดงันี ้
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ตารางรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2563 มดีังนี ้
กิจการทีเ่กี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธก์ับบริษัท 
ประเภท
กิจการ 

ลักษณะรายการ ส าหรบัปีสืน้สุด 
31.ธ.ค.62 

ส าหรบัปีสืน้สุด 
31.ธ.ค.63 

เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

1. บริษั ท ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)  ("ธนาคาร") 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทรอ้ยละ 7.61 
กลุ่มโสภณพนิชถือหุน้ในบริษัทรอ้ย
ละ 28.70 

สถาบนัการเงิน 1. บริษัทลงทุนในหุน้สามญัของธนาคารเพื่อการลงทนุสทุธิ ณ สิน้งวด 
 
 
 

2. บริษัทลงทุนในหุน้กูข้องธนาคารเพื่อการลงทนุสทุธิ ณ สิน้งวด 
 
 
 

3. บริษัทมีเงินฝากท่ีธนาคาร ณ สิน้งวด 
 
 

4. บริษัทมีการตกลงแต่งตัง้ธนาคารเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตตามสญัญา
นายหนา้ประกันชีวิต โดยจ่ายค่าตอบแทนใหธ้นาคาร 
 
 

5. บริษัทมีการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินปกติผ่านทางธนาคาร เช่น การ
รบัช าระเบีย้ประกันทางเคานเ์ตอรธ์นาคาร ทาง Internet Trading ทางบตัร
เครดิตของธนาคาร การหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ การเคลียริ่งเช็ค มกีาร
จ่ายค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารรวม 
 

6. บริษัทท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศมีมลูค่าพนัธะสญัญาสทุธิ ณ สิน้งวด 

2,366,310,100 
 
 
 

5,869,411,717  
 
 

    
1,187,103,307 

 
 

1,251,458,025 
 
 
 

163,026,873 
 
 
 
 

58,215,082 

2,027,061,000 
 
 
 

4,628,354,628 
 
 

     
3,185,295,178 

 
 

954,221,037 
 
 
 

175,238,742 
 
 
 
 

96,268,192 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทาง
การคา้ของธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นการ
ซือ้ขายผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นการค้า
ปกติของธุรกิจประกันชีวิต และเป็นราคา
ในอตัราทั่วไป 
 

- เป็ นรายการค้าปกติ  และ เป็ นอัต รา
เดียวกนักบัท่ีคิดกบัลกูคา้ทั่วไป 

 

- เป็นไปภายใต้สัญญาข้อตกลงความ
ร่วมมือโครงการช่องทางการจ าหน่าย
Bancassurance 
 

- เป็ นรายการค้าปกติ  และ เป็นอัต รา
เดียวกนักบัท่ีคิดกบัลกูคา้ทั่วไป 
 
 
 

- เป็นการท าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ยง จากการผันผวน
ของอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลี่ยน
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กิจการทีเ่กี่ยวข้อง / 
ความสัมพันธก์ับบริษัท 

ประเภท
กิจการ 

ลักษณะรายการ ส าหรบัปีสืน้สุด 
31.ธ.ค.62 

ส าหรบัปีสืน้สุด 
31.ธ.ค.63 

เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

ของเงินลงทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นไป
ตามปกติทางการค้าของธุรกิจประกัน
ชีวิต 

2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ("กรุงเทพประกนัภยั") 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัรอ้ยละ 4.60 
และมีผูถื้อหุน้บางส่วนรว่มกนั 
- นายชยั  โสภณพนิช 

ประกนัภยั 7. บริษัทลงทุนในหุน้สามญัของกรุงเทพประกนัภยัเพื่อการลงทนุสทุธิ       
ณ สิน้งวด  
 

    นอกจากนีย้งัมีธุรกรรมอื่นๆ รว่มกนัซึ่งเป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจและ
และเป็นราคาในอตัราทั่วไป เช่น การท าประกนัชีวิตกลุ่ม การท าประกันภยั
อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง และบริษัท บีแอลเอ อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จ ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ท าสญัญาเป็นนายหนา้ประกันวินาศภยักับ
กรุงเทพประกนัภยั เป็นตน้ 
 

738,833,760       
 

679,838,500 
 
เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการคา้
ของธุรกิจประกันชีวิต และเป็นการซือ้ขายผ่าน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3. บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จ ากัด ("สรชัย
วิวฒัน"์) 
มีผูถื้อหุน้บางส่วนเป็นกรรมการ 
- นายชยั  โสภณพนิช 
 

พฒันา 
อสงัหา 
ริมทรพัย ์

8. บริษัทใหส้ินเชื่อโดยมีหลกัทรพัยจ์ านองเป็นประกนัแก่สรชัยวิวฒันโ์ดยมี
เงินใหกู้ย้ืมคงคา้ง 
 

72,995,765 
 

151,185,132 
 
เป็นปกติทางการค้าและคิดอัตราดอกเบี ้ยใน
หลกัการเดียวกนักบัลกูคา้ทั่วไป 

4.บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์
จ ากดั(มหาชน)  ("บ ารุงราษฎร"์) 
มีผูถื้อหุน้บางส่วนรว่มกนั 
-กลุ่มโสภณพนิชถือหุน้ในบริษัทรอ้ย
ละ 28.70 

การแพทย ์ 9. บริษัทลงทุนในหุน้สามญัของบ ารุงราษฎรเ์พื่อการลงทนุสทุธิ ณ สิน้งวด 
 
 
 

10. บริษัทลงทนุในหุน้กูข้องบ ารุงราษฎรส์ทุธิ ณ สิน้งวด 
 
 

84,545,150  
 
 
 

455,000,000      
 

1,164,096,000 
 
 
 

455,000,000 
 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทาง
การค้าของธุรกิจประกันชีวิต และเป็นการ
ซือ้ขายผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นการค้า
ปกติของธุรกิจประกนัชีวิต และเป็นราคา 
 



       
แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 80 

กิจการทีเ่กี่ยวข้อง / 
ความสัมพันธก์ับบริษัท 

ประเภท
กิจการ 

ลักษณะรายการ ส าหรบัปีสืน้สุด 
31.ธ.ค.62 

ส าหรบัปีสืน้สุด 
31.ธ.ค.63 

เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

      นอกจากนีย้งัมีธุรกรรมอื่นๆ รว่มกนัซึ่งเป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจ
และและเป็นราคาในอตัราทั่วไป เช่น การเรียกค่าสินไหมทดแทนตามที่ผู้
เอาประกนัของบริษัทมาใชบ้ริการจากทางบ ารุงราษฎร ์ รวมถึงการท า
ประกนัชีวิตกลุ่มกับทางบริษัท เป็นตน้ 
 

ในอตัราทั่วไป 
 

5. บริษัท น า้ตาลราชบรุี จ ากดั 
("น า้ตาลราชบรุี") 
มกีรรมการบางส่วนรว่มกนั 
- นายสนุทร  อรุณานนทช์ัย 
 

อตุสาหกรรม 11. บริษัทมีการเช่าอาคารเอส แอนด ์เอ จากน า้ตาลราชบรุีพืน้ท่ีส  านกังาน 
1,428.60 ตร.ม. มค่ีาเช่าและค่าบริการรวม 
 

       ทัง้นี ้สญัญาเช่าสิน้สดุในสิน้เดือนต.ค. พ.ศ. 2563 เนื่องจากปิด
ส านกังานสาขาสีลม 
 

9,400,212 
 

7,308,795 
 
เป็นการเช่าส าหรบัสาขาสีลม  โดยอัตราค่าเช่า
และค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับท่ีคิดกับลูกค้า
ทั่วไป 

6. บริษัท นารายณร์ว่มพิพฒัน ์จ ากัด                     
("นารายณร์ว่มพิพฒัน"์) 
ถือหุน้โดยบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษัท 
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 
28.70 
 

พฒันา 
อสงัหา 
ริมทรพัย ์

12. บริษัทมีการเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานใหญ่จากนารายณร์ว่มพิพฒัน ์
พืน้ท่ีรวม 11,766.24 ตร.ม. มีค่าเช่าและค่าบริการรวมทัง้สิน้ 
 

      ทัง้นี ้สญัญาเช่าครบอายใุนสิน้เดือนพ.ย. พ.ศ. 2563  
 

59,620,169 
 

46,697,714 
 
เป็นการเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าล่วงหนา้ อาย ุ25 
ปี ระหว่างปี 2538-2563 

7. บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) 
จ ากดั ("อาคารกรุงเทพธุรกิจ") 
มีผูถื้อหุน้บางส่วนรว่มกนั 
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 
28.70 
 
 

ใหเ้ช่าทรพัยส์ิน 13. บริษัทมีการเช่าพืน้ท่ีอาคารบี.บี. จากอาคารกรุงเทพธุรกจิ พืน้ท่ีรวม 
1,674 ตร.ม. มีค่าเช่าและค่าบริการรวมทัง้สิน้ 
 

      ทัง้นี ้สญัญาเช่าสิน้สดุในสิน้เดือนต.ค. พ.ศ. 2563 เนื่องจากปิด
ส านกังานสาขาอโศก 
 

9,122,398 
 

6,260,299 
 
เป็นการเช่าส าหรบัสาขาอโศก โดยอัตราค่าเช่า
และค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับท่ีคิดกับลูกค้า
ทั่วไป 
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กิจการทีเ่กี่ยวข้อง / 
ความสัมพันธก์ับบริษัท 

ประเภท
กิจการ 

ลักษณะรายการ ส าหรบัปีสืน้สุด 
31.ธ.ค.62 

ส าหรบัปีสืน้สุด 
31.ธ.ค.63 

เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

8. บริษัท ทริส คอรป์อเรชั่น จ ากดั  
("ทริส") 
มีกรรมการบางส่วนรว่มกัน 
-นายศิริ การเจริญดี 
 

ธรุกิจบริการ 
 

14. บริษัทลงทนุในหุน้สามญัของทริสสทุธิ ณ สิน้งวด 
 

1,000,000           
 

5,972,570 
 
เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการคา้
ของธุรกิจประกันชีวิตและเป็นราคาในอัตรา
ทั่วไป 

9. บริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ถือหุน้โดยบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษัท 
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 
28.70 
 

พฒันา 
อสงัหา 
ริมทรพัย ์

15. บริษัทลงทนุในหน่วยลงทนุของเฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ีส้ทุธิ ณ สิน้งวด 
 

- 
 

111,684,745 
 
เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการคา้
ของธุรกิจประกันชีวิต และเป็นการซือ้ขายผ่าน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

10. บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ 
จ ากดั (มหาชน) ("อนิโดรามา เวน
เจอรส์") 
มีกรรมการบางส่วนรว่มกัน 
-นายศริิ การเจริญดี 
 

ปิโตรเคมี 
และเคมีภณัฑ ์

16. บริษัทลงทนุในหุน้สามญัของอินโดรามา เวนเจอรส์สทุธิ ณ สิน้งวด 
 
 
 

17. บริษัทลงทนุในหุน้กูข้องอินโดรามา เวนเจอรส์สสทุธิ ณ สิน้งวด 
 

74,119,500 
 
 
 

2,490,000,000 
       

52,949,400 
 
 
 

2,490,000,000 
 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทาง
การค้าของธุรกิจประกันชีวิต และเป็นการ
ซือ้ขายผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นการค้า
ปกติของธุรกิจประกันชีวิต และเป็นราคา
ในอตัราทั่วไป 

 

11. บริษัท อาเซียคลงัสินคา้ จ ากดั 
  ("อาเซียคลงัสินคา้") 
ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุน้ในบริษัทรอ้ย

ใหเ้ชา่ทรพัยส์ิน 18. บริษทัใชบ้ริการเก็บรกัษาเอกสารกบัอาเซียคลงัสินคา้มคี่าธรรมเนียม
เก็บรกัษาเอกสาร 

3,850,227 3,993,071 เป็นค่าบริการรบัฝากกล่องเอกสาร ซึ่งเป็นอตัรา
ค่าบริการเดียวกบัท่ีคิดใหก้บัลกูคา้ทั่วไป 
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กิจการทีเ่กี่ยวข้อง / 
ความสัมพันธก์ับบริษัท 

ประเภท
กิจการ 

ลักษณะรายการ ส าหรบัปีสืน้สุด 
31.ธ.ค.62 

ส าหรบัปีสืน้สุด 
31.ธ.ค.63 

เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

ละ 28.70 

12. บริษทั เอก-ชยั ดิสทริบิวชั่น ซิส
เทม จ ากัด ("เทสโกโ้ลตสั") 
มีกรรมการบางส่วนรว่มกัน 
-นายสนุทร อรุณานนทช์ยั 

พาณิชย ์ 19. บริษัทลงทนุในหน่วยลงทนุของเทสโกโ้ลตสัสทุธิ ณ สิน้งวด 
 

      นอกจากนีย้ังมีธุรกรรมอื่นๆ ร่วมกันซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ
และและเป็นราคาในอัตราทั่วไป เช่น การใช้บริการรับฝากช าระค่าเบี ้ย
ประกันภัยกับเทสโก้โลตัส และการซือ้บัตรของขวัญกับทางเทสโก้โลตัส   
เป็นตน้ 
 

  2,695,956,720 
 

2,186,273,360 
 

 

เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการคา้
ของธุรกิจประกันชีวิต และเป็นการซือ้ขายผ่าน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

13. บริษัท ไทยรีประกนัชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ("ไทยรีประกนัชีวิต") 
มีกรรมการบางส่วนรว่มกัน 
- นางคมคาย  ธูสรานนท ์  

ประกนัภยั 20. บริษัทมีการท าสญัญาการประกนัชีวิตต่อกบัไทยรีประกันชีวิต โดยมี
เบีย้ประกนัจ่าย 

530,236,134 
 

517,992,636 
 
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิตต่อ 
และเป็นราคาในอตัราทั่วไป 

14. บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน
รวม  
บวัหลวงจ ากดั  ("บลจ.บวัหลวง") 
มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วน
รว่มกนั 
-นายโชน  โสภณพนิช  

จดัการกองทุน 21. บริษัทมีการลงทุนในหุน้สามญัของบลจ.บวัหลวง สทุธิ ณ สิน้งวด 
 

      นอกจากนี้ยังมีธุรกรรมอื่นๆ ร่วมกันซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ
และเป็นราคาในอตัราทั่วไป เช่น การท าสญัญาเป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนกับ บลจ.บัวหลวง และการว่าจ้าง บลจ.บัวหลวง 
บริหารจดัการกองทนุ เป็นตน้ 

10,000,000  
 

1,058,353,794 
 
เป็นการลงทุนเพื่อร่วมจัดตั้ง บลจ.บัวหลวง ใน
ราคาตามมลูค่าท่ีพาร ์และมีการปรบัตามมลูค่า
ราคายตุิธรรมในปี 2563 

15. กรรมการบริษัท, กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบับริหาร 4 รายแรก 
 

- 22. กรรมการและผูบ้ริหารซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีออกโดยบริษัท มีเบีย้
ประกนัชีวิตรวม 
 
 

5,045,839 5,459,765 เป็นปกติทางการคา้ของการรบัประกันชีวิตและ
เป็นราคาในอตัราทั่วไป 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 83 

12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้นัน้ เพื่อช่วยสนบัสนนุการด าเนินงานของบรษิัท เป็นการรกัษาและขยายฐาน
ลกูคา้ของบรษิัท รวมทัง้ช่วยเสรมิสรา้งธุรกิจของบรษิัทใหม้ีความเจริญกา้วหนา้อย่างมั่นคง ซึ่งไดผ้่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปดว้ยความเป็น
ธรรม เพื่ อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ  เช่นเดียวกับที่ท ากับบุคคลภายนอกทั่ วไปด้วยราคาที่
สมเหตสุมผล รวมถงึมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ ถกูตอ้งและครบถว้น 

 
12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 บรษิัทมีระบบการควบคมุภายในหลายระดบัตามลกัษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่บริษัทด าเนินการกบักิจการอ่ืนทั่วไป เพื่อมิให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการท ารายการระหว่างกนั คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเพื่อให้
การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ ถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับ
บุคคลภายนอก และกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น ทั้งนีไ้ด้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการมี
อ านาจเข้าท ารายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้ มีการก าหนดขั้นตอนและอ านาจอนุมัติตาม
ประเภทและมลูค่าของรายการที่เกิดขึน้ ซึ่งยึดถือและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ในเร่ืองการเปิดเผยและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันอย่าง
เคร่งครดั และมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของ
รายการ มีรายงานสรุปการท าธุรกรรมที่เกิดขึน้ เพื่อรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 
 
12.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 การมีรายการกับกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่บริษัทจะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจ าเป็น และความ
สมเหตสุมผลที่ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียดความสมเหตสุมผล
ของรายการ โดยบริษัทจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรพัย์ที่
ก าหนดไวเ้ก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเป็นส าคญั 
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ส่วนที ่3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

13.1 ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ 
ในระหวา่งปี กลุม่บริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนว

ปฎิบติัทางบญัชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่          
1 มกราคม 2563 มาถือปฎิบติั โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท ไดแ้ก่  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สญัญาประกันภัย ซึ่งได้
ก าหนดเพิ่มเติม ใหท้างเลือกส าหรบัธุรกิจประกนัภยั ในระหว่างที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 17 
เรื่อง สัญญาประกันภัย ยังไม่มีผลบังคับใช ้ใหส้ามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 เรื่อง การเปิดเผย
ขอ้มลูเครื่องมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราว  โดยใหส้ามารถเลือกถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื่อง 
เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัธุรกิจประกนัภยั ทัง้นี ้กลุม่บรษิัทไดบ้นัทึกผลกระทบสะสม
จากการน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีเรื่องเครื่องมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยัมาถือปฏิบติัเป็นครัง้แรก
เพิ่มขึน้ จ านวน 763 ลา้นบาท ในสว่นของเจา้ของ  

 
13.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส ์โบรกเกอร ์จ ากัด 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 บริษัทไดม้าซึ่งอ านาจควบคุมในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส ์โบรกเกอร ์

จ ากดั (“บรษิัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการนายหนา้ประกนัวินาศภัย โดยการซือ้หุน้ทุนและสิทธิออก
เสียงในบรษิัทรอ้ยละ  84 ท าใหบ้ริษัทมีส่วนไดเ้สียในบริษัท บีแอลเอ อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั เพิ่มขึน้จาก
เดิมรอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 99 และท าใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบการเงินรวมตัง้แต่วนัที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้
มา 

 ในปี 2558 บริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรนัส ์โบรกเกอร ์จ ากัด จ านวน 
1,980,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 19,800,000 บาท เนื่องจากบริษัทย่อยจดทะเบียนเพิ่ม
ทนุจ านวน  20 ลา้นบาท ท าใหท้นุจดทะเบียนของบรษิัทย่อยเพิ่มขึน้จาก 4 ลา้นบาท เป็น  24 ลา้นบาท โดยถือ
เป็นสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 99 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทย่อย  

ในปี 2559 ถึง 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการถือหุน้ในบรษิัทย่อยในระหว่างปี 
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Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. 
ในปี 2559 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ่งเป็นบริษัทที่จด

ทะเบียนในประเทศกมัพชูา ด าเนินธุรกิจหลกัดา้นการรบัประกนัชีวิต บรษิัทมีสดัสว่นการรว่มลงทนุรอ้ยละ 52 

ในปี 2561 เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Bangkok Life Assurance 
(Cambodia) Public Limited Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีมติอนุมัติใหห้ยุดการประกอบกิจการ
และด าเนินการช าระบญัชีโดยสมัครใจ ทัง้นีบ้ริษัทไดจ้ัดประเภทขาดทุนสุทธิของ Bangkok Life Assurance 
(Cambodia) Public Limited Company เป็นการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ในปี 2563 เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance 
(Cambodia) Public Limited Company และสิน้สดุกระบวนการช าระบญัชีแลว้ 

 
13.3 สรุปผลการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

1) งบก าไรขาดทุน 
ผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรบัสุทธิ 33,425 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3 

จากเบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิปี 2562 ที่ 34,349 ลา้นบาท 
เบีย้ประกันภัยรบัปีแรกจ านวน 6,550 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 จากจ านวน 6,198 ลา้นบาท

ของ ปี 2562 โดยเพิ่มขึน้จากช่องทางธนาคารจากสินคา้กลยุทธ์ซึ่งไดว้างแผนการขายร่วมกับธนาคารในไตร
มาสที่  3 เป็นส่วนใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นอัตราเติบโตที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ เบี ้ย
ประกนัภัยรบัปีแรกลดลง 11% และเบีย้ประกนัภัยรบัปีต่อไปมีจ านวน 28,195 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4 จาก
จ านวน 29,494 ลา้นบาทของ ปี 2562 จากเบีย้ประกนัภยัรบัปีต่อซึ่งครบก าหนดช าระเบีย้ในปี 2563 

เบีย้ประกันภัยรบัรวมของปี 2563 จ านวน 34,745 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3 จากเบีย้ประกันภัย
รบัรวมของปี 2562 จ านวน 35,692 ลา้นบาท โดยเบีย้ประกนัภยัรบัรวมช่องทางธนาคารต่อเบีย้ประกนัภัยรบั
รวมทุกช่องทางของปี 2563 คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 55 ในขณะที่เบีย้ประกันภัยรบัรวมช่องทางตวัแทนต่อเบีย้
ประกนัภยัรบัรวมทกุช่องทาง มีสดัสว่นรอ้ยละ 39 (2562: รอ้ยละ 56 และรอ้ยละ 38 ตามล าดบั) 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 12,231 ลา้นบาท ก าไรจากการขายเงินลงทุน 1,020 ลา้นบาทและก าไร
จากการปรบัมูลค่ายุติธรรมจ านวน 130 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ 13,381 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า
จ านวน 670 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5 โดยลดลงจากเงินปันผลและดอกเบีย้จากตั๋วสญัญาใชเ้งินเป็นส่วนใหญ่  
และผลตอบแทนจากการลงทนุในปี 2563 ทัง้ปีอยู่ที่รอ้ยละ 4.14 

ค่าใชจ้่ายประกอบดว้ยเงินส ารองประกันภัย ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกันภัยและค่า
สินไหมทดแทน ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จค่าใชจ้่ายการรบัประกนัภยัอ่ืน และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยในปี 
2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 45,576 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ 43,596 ล้านบาทเพิ่มขึน้จ านวน 
1,980 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5 โดยมีอัตราส่วนของเงินส ารองประกนัภัยรวมกบัผลประโยชนจ์่ายต่อกรมธรรม์
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และค่าสินไหมทดแทน ต่อเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิที่  รอ้ยละ 121 และ รอ้ยละ 112 ในปี 2563 และ 2562 
ตามล าดับ ทั้งนี ้ ในปี 2020 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการตั้งส ารองประกันภัยส าหรบัสัญญา
ประกันภัยระยะยาวเพิ่มเติมส าหรบัความเสี่ยงจากการที่สมมติฐานที่ใช้ในการค านวณส ารองประกันภัย
แตกต่างไปจากประสบการณ์ที่เกิดขึน้จริง (PAD) จากเดิมรอ้ยละ 4 เป็นรอ้ยละ 5 ของเงินส ารองตามวิธีเบีย้
ประกนัภัยสุทธิช าระคงที่ เพื่อรองรบัการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ โดยบริษัทได้
บนัทกึผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ PAD ดงักล่าวเพิ่มขึน้จ านวน 2,668 ลา้นบาท ในงบ
ก าไรขาดทนุ 

ก าไรก่อนหักภาษีเงินไดล้ดลง 3,545 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 67 โดยในปี 2563 บริษัทมีก าไรก่อน
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 1,761 ลา้นบาทและมีก าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นปี 2562 จ านวน 5,306 ลา้นบาท 
โดยในปี 2563 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการตั้งส ารองประกันภัยจ านวน 2,668 ล้านบาท ข้างต้น 
นอกจากนี ้ ยังได้รบัผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้รายได้จากเงินลงทุนลดลง ทั้งเงินปันผลรบัที่ต  ่ากว่า
คาดการณ ์และการตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน รวมถึงภาวะตลาดที่ไม่เอือ้ต่อการท าก าไรจากการขาย
หลกัทรพัยล์งทุน ทัง้นีเ้มื่อหกัภาษีเงินไดค้งเหลือเป็นก าไรส าหรบัปี 2563 จ านวน 1,608 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2562 ที่ 4,387 ลา้นบาทจ านวน 2,779 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 63 หรือคิดเป็นก าไรสุทธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.94 
บาทลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานเท่ากบั 2.57 บาท 

2) ภาวะการลงทุน 
ภาวะการลงทนุในปี 2563 เผชิญกบัความผนัผวนสงูจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 

ส่งผลกระทบใหเ้ศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะงกังนัในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-
19 เริ่มตน้ขึน้ตัง้แต่ตน้ปีโดยมีจุดตัง้ตน้ของการแพรร่ะบาดในประเทศจีนส่งผลใหต้อ้งใชม้าตรการควบคมุการ
เดินทางทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมาตรการดังกล่าวกระทบประเทศไทยโดยตรงต่อจ านวน
นกัท่องเที่ยวที่ลดลง นอกจากนีใ้นช่วงเวลาดงักลา่วเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัวอยู่เป็นทุนเดิม สง่ผลให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยตดัสินใจผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มมากขึน้โดยเริ่มลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ในเดือนกุมภาพันธ์จากระดับ 1.25% ลงสู่ระดับ 1.00% และเมื่อการระบาดในประเทศไทยเริ่มรุนแรงขึน้ใน
เดือนมีนาคมจึงไดป้รบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงมาอยู่ที่ระดบั 0.50%  

ในส่วนของการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี และการ
เคลื่อนไหวของดชันีหลกัทรพัย ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเริ่มปรบัลดลงตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์และท าจุด
ต ่าสุดในเดือนมีนาคมที่ระดับ 0.83% ส าหรบัอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลไทยอายุ 10 ปี และดัชนี
หลกัทรพัยท์ี่ 969.08 จุด ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงทั้งในภาคเศรษฐกิจจริงและ
ภาคการเงิน โดยในภาคการเงินไดส้ะทอ้นความผิดปกติผ่านความผนัผวนของราคาสินทรพัยใ์นทุกประเภทที่
เพิ่มสงูขึน้ อย่างไรก็ดีดว้ยการแทรกแซงของภาครฐัทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยผ่านมาตรการทางการเงินและ
การคลังท าให้ตลาดเงินและตลาดทุนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงไตรมาสที่  2 โดยอัตราผลตอบแทน
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พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี กลับมาเคลื่อนไหวในกรอบ 1.20% - 1.50% ในช่วงที่ เหลือของปี 2563 
ในขณะที่ดชันีหลกัทรพัยย์งัคงมีความผันผวนอยู่บา้งตามปัจจยัของการแพรร่ะบาด ทัง้นีใ้นช่วงปลายปีมีข่าว
ความส าเร็จในการพัฒนาวัคซีนส่งผลให้ดัชนีหลักทรพัย์ปรบัตัวขึ ้นและปิดที่ระดับ 1,449.35 จุด ณ สิน้ปี 
2563 คิดเป็นการเปลีย่นแปลงลดลง 8.26% จากสิน้ปี 2562   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสินทรพัยล์งทุนจ านวนทั้งสิน้ 330,210 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 323,787 
ลา้นบาท ในปี 2562 หรือเพิ่มขึน้ในอัตรารอ้ยละ 2.0 โดยสินทรพัยล์งทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นพันธบตัรรฐับาล
และตราสารหนีภ้าคเอกชนรวมประมาณรอ้ยละ 81.0 โดยในระหว่างปีไดเ้นน้การลงทุนในตราสารหนีภ้าครฐั
เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ในส่วนของการลงทุนในหุน้มีสดัส่วนลดลงเล็กนอ้ย
ตามการปรบัลดลงของดชันีหลกัทรพัย ์ขณะที่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และ 
REIT มีสดัส่วนรอ้ยละ 4.8 ลดลงจากรอ้ยละ 6.7 ณ สิน้ปี 2562 เนื่องจากเป็นกลุ่มสินทรพัยท์ี่ไดร้บัผลกระทบ
โดยตรงจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ดังกล่าวปรับตัวลดลง
ค่อนขา้งมากในปี 2563 ทัง้นีบ้รษิัทมีเงินลงทุนที่เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศในสดัสว่นรอ้ยละ 7.9 ประกอบไป
ดว้ยตราสารหนีร้อ้ยละ 4.9 และตราสารทนุรวมถึงหน่วยลงทนุรอ้ยละ 3.0  

ในปี 2563 บรษิัทมีรายไดจ้ากการลงทุนสทุธิก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 13,622 
ลา้นบาท ลดลง 431 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.1 จากปีก่อน และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยรอ้ยละ 
4.14 ลดลงจากรอ้ยละ 4.43 ในปี 2562 
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  2563 2562 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 8,061 2.4 13,367 4.1 
พนัธบตัร และตั๋วเงินคลงั 163,029 49.4 138,804 42.9 
หุน้กู ้และตั๋วเงินระยะยาว 104,327 31.6 111,193 34.3 
หุน้ทนุ (รวมเงินลงทนุในกองทนุตราสารทนุ) 27,614 8.4 28,471 8.8 
หน่วยลงทนุ (IFF, Prop, REIT และ Fixed Income 
fund) 

15,865 4.8 21,725 6.7 

เงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนั 9,524 2.9 8,478 2.6 
เงินใหกู้ย้ืมอื่นๆ 1,790 0.5 1,748 0.5 

สินทรพัยล์งทนุทัง้หมด 330,210 100.0 323,787 100.0 
 

3) ความเพียงพอของเงนิกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk-Based Capital: RBC) 
บรษิัทมีอตัราสว่นเงินกองทนุต่อเงินกองทุนที่ตอ้งด ารงตามกฎหมาย (CAR) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 ที่รอ้ยละ 274 ลดลงจากอตัราเงินกองทุนที่ตอ้งด ารงตามกฎหมาย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ที่รอ้ยละ 
314 จากผลกระทบของมลูค่ายติุธรรมของเงินกองทนุจากการลดลงของอตัราดอกเบีย้ 

4) มูลค่าพืน้ฐานของกิจการและมูลค่าปัจจุบันของกรมธรรมใ์หม่ (Embedded Value and 
Value of New Business) 
มูลค่าพืน้ฐานของกิจการ (Embedded Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 67,502 ลา้น

บาท คิดเป็น 39.53 บาทต่อหุน้ ลดลงรอ้ยละ 5 จากปี 2562 ส าหรบัมลูค่าปัจจบุนัของกรมธรรมใ์หม่ (Value of 
New Business) ในระหว่างปี 2563 เท่ากบั 1,151 ลา้นบาท คิดเป็น 0.67 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 269 จาก
ปีที่ผ่านมา สาเหตหุลกัจากการปรบัแผนการขายที่เนน้ความคุม้ครองและแบบประกนัที่มีส่วนร่วมในเงินปันผล
ซึ่งมีอตัราก าไรที่ดีขึน้ 

 
13.4 ภาพรวมฐานะการเงิน 

1) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
งบการเงินรวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563  ประกอบด้วย

สินทรพัย ์339,778 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 จากปี 2562  ที่มีสินทรพัย ์333,680 ลา้นบาท โดยมีสินทรพัย์
ลงทุนรวม 330,197 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 97 ของสินทรพัยร์วมซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุน
ในหลกัทรพัยจ์ากการด าเนินงานของบรษิัท และคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 113 ต่อหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 
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บรษิัทมีหนีส้ิน  293,680  ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จากปี  2562 รอ้ยละ 1 รายการส าคญัคือการเพิ่มขึน้
ของหนีส้ินจากสญัญาประกนัภัยเป็น 291,329 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99 ของหนีส้ินรวม เพิ่มขึน้จากปี 
2562 จ านวน 4,687 ลา้นบาท แมว้่าบริษัทมีเบีย้ประกันภัยรบัรวม 34,745 ลา้นบาท  แต่สัดส่วนของหนีส้ิน
จากสญัญาประกนัภัยเพิ่มขึน้ไม่มาก เนื่องจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และเงินครบก าหนดจ านวน
มาก สง่ผลใหห้นีส้ินจากสญัญาประกนัภยัลดลงในระหว่างปี 

ด้านส่วนของเจ้าของ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของเจ้าของ 46,098 ล้านบาท
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 จากปี 2562 ที่มีส่วนของเจา้ของ 44,260 ลา้นบาท โดยเป็นผลจากการรบัรูผ้ลกระทบสะสม
จากการน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบัเครื่องมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยัมาถือปฏิบติัเป็นครัง้
แรกเพิ่มขึน้ จ านวน 763 ลา้นบาท ผลก าไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน-สทุธิจาก
ภาษีเงินได ้จ านวน 389 ลา้นบาท ก าไรจากผลการด าเนินงาน จ านวน 1,608 ลา้นบาท และก าไรจากประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภัย-สทุธิจากภาษีเงินได ้44 ลา้นบาท  ทัง้นีม้ีเงินปันผลที่จ่ายไปในระหว่างปี 
จ านวน 547 ล้านบาท ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ส  าหรบัการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด-สทุธิจากภาษีเงินได ้จ านวน 384 ลา้นบาท และการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อ  านาจควบคมุ จ านวน 35 ลา้นบาท 

2) อัตราส่วนทางการเงนิ        
อตัราสว่นสภาพคล่อง 
บริษัทมีอัตราหมนุเวียนเบีย้ประกันภัยคา้งรบัในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 17.05 วนั 18.98 วัน 

และ 18.84 วัน ตามล าดับ โดยอตัราการหมุนเวียนของเบีย้ประกันภัยคา้งรบัดังกล่าว ยงัต ่ากว่านโยบายของ
บรษิัท ที่ใหร้ะยะเวลาผ่อนผนัในการช าระเบีย้ประกนัภยัเป็นเวลา 30 - 60 วนั นอกจากนัน้ อตัราหมุนเวียนเบีย้
ประกนัภยัคา้งรบัในแต่ละปีมีความใกลเ้คียงกนั ซึ่งแสดงถึงการรกัษาอตัราในการเรียกช าระเบีย้ประกนัภยัของ
บริษัท และการรกัษาอัตราความคงอยู่ตามกรมธรรม ์และผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ไม่ไดส้่งผลต่อ
อตัราความคงอยู่ของกรมธรรมข์องบริษัท 

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร 
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัยล์งทุนในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั รอ้ยละ 4.60 รอ้ยละ 

4.43 และ รอ้ยละ 4.07 ตามล าดบั อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีแนวโนม้ปรบัตวัลดลงจากผลกระทบของ
สภาวะตลาดตราสารหนีใ้นปัจจุบนั อตัราก าไรสุทธิ ในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ รอ้ยละ 9.21 รอ้ยละ 8.97 
และ รอ้ยละ 3.40 ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าอตัราสว่นในปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2562 

อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์รวมในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 1.57 รอ้ยละ 

1.33 และรอ้ยละ 0.48 ตามล าดับ ส าหรบัอตัราส่วนที่ลดลงในปี 2563 นี ้มีสาเหตุส  าคญัจากก าไรส าหรบัปีที่
ลดลง 
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อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
บริษัทมีอัตราส่วนหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยต่อสินทรพัย์ลงทุน ในปี 2561 ถึงปี 2563 ซึ่ง

เท่ากบั 0.90 เท่า 0.89 เท่า และ 0.88 เท่า ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าบรษิัทมีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถ
ช าระหนีส้ินที่จะเกิดขึน้ในอนาคตใหก้บัผูเ้อาประกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 91 

ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  และ 2561 
                                                                                                                                 หน่วย:ลา้นบาท 

 
 

 

2563 % 2562 % 2561 % 2563 % 2562 % 2561 %
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8,072.22              2.38 13,441.88 4.03 9,825.59 3.03 8,061.45 2.37 13,367.37 4.01 9,745.78 3.00
เบีย้ประกนัภยัคา้งรบั 1,786.02              0.53 1,800.66 0.54 1,910.40 0.59 1,786.02 0.53 1,800.66 0.54 1,910.40 0.59
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรบั 1,647.38              0.48 1,684.13 0.50 1,828.76 0.56 1,647.38 0.48 1,684.13 0.50 1,828.76 0.56
สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อ 616.81                 0.18 549.70 0.16 539.18 0.17 616.81 0.18 549.70 0.16 539.18 0.17
ลกูหนีจ้ากสญัญาประกนัภยัต่อ 724.82                 0.21 1,044.32 0.31 703.97 0.22 724.82 0.21 1,044.32 0.31 703.97 0.22
สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธ์ 1,304.28              0.38 998.12 0.30 274.89 0.08 1,304.28 0.38 998.12 0.30 274.89 0.08
สนิทรพัยล์งทนุ
   เงินลงทนุในหลกัทรพัย์ 310,811.47          91.47 300,136.75 89.95 292,659.82 90.17 310,811.47 91.48 300,136.75 89.96 292,659.82 90.17
   เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                       - - - - - 23.76 0.01 56.41 0.02 98.44 0.03
   เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบีย้คา้งรบั 11,313.58            3.33 11,221.67 3.36 12,423.73 3.83 11,313.58 3.33 11,221.67 3.36 12,423.73 3.83
   อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 15.62                   0.00 16.69 0.01 17.75 0.01 15.62 0.00 16.69 0.01 17.75 0.01
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,187.89              0.64 1,425.70 0.43 1,333.67 0.41 2,187.86 0.64 1,425.47 0.43 1,331.79 0.41
ค่าความนิยม 4.96                      0.00 4.96 0.00 4.96 0.00 - - - - - -
สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 27.46                   0.01 3.93 0.00 3.75 0.00 27.45 0.01 3.93 0.00 3.61 0.00
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 600.16                 0.18 920.74 0.28 2,154.03 0.66 600.16 0.18 920.74 0.28 2,154.03 0.66
สนิทรพัยอ่ื์น 665.59                 0.20 430.84 0.13 897.39 0.28 654.83 0.19 395.50 0.12 861.10 0.27
รวมสินทรัพย์ 339,778.27 100.00 333,680.08 100.00 324,577.85 100.00 339,775.50 100.00 333,621.45 100.00 324,553.23 100.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 % 2562 % 2561 % 2563 % 2562 % 2561 %
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้น
หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 291,328.58 85.74 286,641.83 85.90 283,237.77 87.26 291,328.58 85.74 286,641.82 85.92 283,237.67 87.27
เจา้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อ 798.91 0.24 1,128.74 0.34 585.44 0.18 798.91 0.24 1,128.74 0.34 585.44 0.18
หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ 75.97 0.02 118.27 0.04 644.29 0.20 75.97 0.02 118.27 0.04 644.29 0.20
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย - - 90.83 0.03 7.54 0.00 - - 90.83 0.03 7.54 0.00
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 170.75 0.05 213.86 0.06 178.64 0.06 170.22 0.05 211.88 0.06 177.11 0.05
หนีส้นิอ่ืน 1,305.67 0.38 1,226.09 0.37 1,416.02 0.44 1,301.44 0.38 1,215.36 0.36 1,405.45 0.43
รวมหนีสิ้น 293,679.88 86.43 289,419.62 86.74 286,069.70 88.14 293,675.12 86.43 289,406.89 86.75 286,057.50 88.14

ส่วนของเจ้าของ
ทนุเรอืนหุน้
   ทนุจดทะเบยีน
      หุน้สามญั 1,220,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาทหุน้สามญั 1,708,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,708.00 1708.00 1,708.00             1,708.00 1,708.00 1,708.00
   ทนุที่ออกและช าระแลว้
      (31 ธันวาคม 2559: หุน้สามญั 1,705,953,060 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)หุน้สามญั 1,707,566,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,707.57 0.50 1,707.57 0.51 1,707.57 0.53 1,707.57 0.50 1,707.57 0.51 1,707.57 0.53
สว่นเกินมลูค่าหุน้ 3,360.99 0.99 3,360.99 1.01 3,360.99 1.04 3,360.99 0.99 3,360.99 1.01 3,360.99 1.04
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทนุส  ารองตามกฎหมาย 170.80 0.05 170.80 0.05 170.80 0.05 170.80 0.05 170.80 0.05 170.80 0.05
      เงินส  ารองทั่วไป 400.00 0.12 400.00 0.12 400.00 0.12 400.00 0.12 400.00 0.12 400.00 0.12
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 31,157.82 9.17 31,055.14 9.31 27,908.09 8.60 31,160.04 9.17 31,039.62 9.30 27,894.51 8.59
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ
   สว่นเกินทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
      - สทุธิจากภาษีเงินได้ 9,092.42 2.68 7,535.57 2.26 4,961.86 1.53 9,092.42 2.68 7,535.57 2.26 4,961.86 1.53
   สว่นเกินทนุจากการวดัมลูค่าตราสารอนพุนัธส์  าหรบัการปอ้งกนัความเสีย่ง
      ในกระแสเงินสด - สทุธิจากภาษีเงินได้ 208.56 0.06 - - - - 208.56 0.06 - - - -
   ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลง
ค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ - - (4.78) (0.00) (4.70) (0.00) - - - - - -

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบริษัท 46,098.16 13.57 44,225.29 13.25 38,504.60 11.86 46,100.38 13.57 44,214.56 13.25 38,495.73 11.86
ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 0.23 0.00 35.16 0.01 3.55 0.00 - - - - - -
รวมส่วนของเจ้าของ 46,098.39 13.57 44,260.45 13.26 38,508.16 11.86 46,100.38 13.57 44,214.56 13.25 38,495.73 11.86
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 339,778.27 100.00 333,680.08 100.00 324,577.85 100.00 339,775.50 100.00 333,621.45 100.00 324,553.23 100.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 92 

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน ส าหรบัสิน้สดุ วนัที่  31  ธนัวาคม  2563 2562  และ  2561 
หน่วย:ลา้นบาท 

 
 
 

 
 

 

2563 % 2562 % 2561 % 2563 % 2562 % 2561 %
รายได้
เบีย้ประกนัภยัรบั 34,744.46            73.40      35,692.32        72.99      40,891.99           75.91     34,744.64   73.40     35,692.43    73.02     40,892.09    76.01     
หกั: เบีย้ประกนัภยัจา่ยจากการเอาประกนัภยัต่อ (1,318.97) (2.79) (1,343.32) (2.75) (1,303.54) (2.42) (1,318.97) (2.79) (1,343.32) (2.75) (1,303.54) (2.42)
เบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ 33,425.49            70.61      34,349.01        70.24      39,588.45           73.49     33,425.67   70.61     34,349.11    70.27     39,588.55    73.58     
หกั: ส ารองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไมถื่อเป็นรายไดเ้พ่ิมขึน้จากปีก่อน (29.34) (0.06) (41.25) (0.08) (34.24) (0.06) (29.34) (0.06) (41.25) (0.08) (34.24) (0.06)
เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดส้ทุธิจากการประกนัภยัต่อ 33,396.14            70.55      34,307.76        70.16      39,554.21           73.42     33,396.32   70.55     34,307.87    70.19     39,554.31    73.52     
รายไดค้่าจา้งและค่าบ  าเหน็จ 431.93                 0.91        351.36             0.72        374.93                0.70       431.93         0.91       351.36          0.72       374.93          0.70       
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 12,231.09            25.84      12,631.63        25.83      12,255.04           22.75     12,231.09   25.84     12,631.63    25.84     12,202.36    22.68     
ผลก าไรจากเงินลงทนุ 1,020.34              2.16        1,072.05          2.19        1,486.22             2.76       1,036.00     2.19       1,072.05      2.19       1,486.22      2.76       
ผลก าไรจากการปรบัมลูค่ายตุิธรรม 129.66 0.27 347.19 0.71 61.98 0.12 129.66 0.27 347.19 0.71 61.98 0.12
รายไดอ่ื้น 127.89                 0.27        192.06             0.39        137.94                0.26       111.10         0.23       170.67          0.35       120.03          0.22       
รวมรายได้ 47,337.05 100.00   48,902.05        100.00   53,870.33           100.00   47,336.10 100.00   48,880.77    100.00   53,799.83    100.00  
ค่าใช้จ่าย
ส ารองประกนัภยัส  าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมขึน้ 
จากปีก่อน 4,918.78 10.39      3,580.42          7.32        17,313.05           32.14     4,918.78 10.39     3,580.42      7.32       17,313.05    32.18     

ผลประโยชนจ์า่ยตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสนิไหมทดแทน 36,262.47 76.60      35,505.32        72.60      25,562.45           47.45     36,262.47 76.61     35,505.32    72.64     25,562.45    47.51     
หกั: ผลประโยชนจ์า่ยตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสนิไหมทดแทน
   รบัคืนจากการประกนัภยัต่อ (801.11) (1.69) (740.83) (1.51) (891.20) (1.65) (801.11) (1.69) (740.83) (1.52) (891.20) (1.66)
ค่าจา้งและค่าบ  าเหน็จ 2,765.08 5.84        3,004.48          6.14        3,465.08             6.43       2,756.16 5.82       2,993.71      6.12       3,455.23      6.42       
ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกนัภยัอ่ืน 557.60 1.18        610.31             1.25        857.18                1.59       557.60 1.18       610.20          1.25       857.16          1.59       
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 1,533.83 3.24        1,636.43          3.35        1,770.55             3.29       1,529.66 3.23       1,629.99      3.33       1,763.97      3.28       
ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้และขาดทนุการดอ้ยค่า 339.00 0.72        -                    -          -                      -         339.00 0.72       -                -         -                -         
รวมค่าใช้จ่าย 45,575.65 96.28      43,596.13        89.15      48,077.11           89.25     45,562.56 96.25     43,578.82    89.15     48,060.66    89.33     
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,761.40 3.72        5,305.92          10.85      5,793.22             10.75     1,773.54 3.75       5,301.95      10.85     5,739.17      10.67     
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 152.92 0.32        918.03             1.88        813.15                1.51       152.92 0.32       918.03          1.88       813.15          1.51       
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,608.48 3.40        4,387.90          8.97        4,980.07             9.24       1,620.62 3.42       4,383.93      8.97       4,926.02      9.16       
การด าเนินงานทีย่กเลิก
ขาดทนุจากการด าเนินงานที่ยกเลกิ - สทุธิจากภาษี (0.35) (0.00) (3.60) (0.01) (19.84) (0.04)
ก าไรสุทธิ 1,608.14 3.40 4,384.30 8.97 4,960.23 9.21

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะถกูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั:
   ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรม
      ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 1,008.03 2.13 3,643.44 7.45 (3,871.71) (7.19) 1,008.03 2.13 3,643.44 7.45 (3,871.71) (7.20)
   การโอนกลบัก าไรที่เกิดขึน้จรงิจากการขายเงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรม
      ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (555.46) (1.17) (426.29) (.87) (1,519.27) (2.82) (555.46) (1.17) (426.29) (.87) (1,519.27) (2.82)
   ขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมตราสารอนพุนัธส์  าหรบั
      การปอ้งกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด (479.85) (1.01) -                    -          -                      -         (479.85) (1.01) -                -         -                -         
   ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน
      จากการด าเนินงานในต่างประเทศ -                       -          (0.16) (0.00) (0.50) (0.00) -               -         -                -         -                -         
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 32.09 0.07 (643.43) (1.32) 1,078.20 2.00 32.09 0.07 (643.43) (1.32) 1,078.20 2.00
รายการที่จะถกูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

- สทุธิจากภาษีเงินได้ 4.81 0.01 2,573.56 5.26 (4,313.28) (8.01) 4.81 0.01 2,573.72 5.27 (4,312.78) (8.02)
รายการที่จะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั:
   ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 54.77 0.12 (14.74) (0.03) 21.18                  0.04 55.38 0.12       (14.61) 0.03-       20.93            0.04-       
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (11.07) (0.02) 2.93                  0.01 (4.18) (0.01) (11.08) (.02) 2.92              0.01       (4.19) 0.01-       
รายการที่จะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

- สทุธิจากภาษีเงินได้ 43.70 0.09 (11.81) (0.02) 17.00                  0.03 44.30 0.09       (11.68) 0.02-       16.75            0.03       
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 48.51 0.10 2,561.75 5.24 (4,296.28) (7.98) 49.11 0.10 2,562.03 5.24 (4,296.04) (7.99)
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,656.65 3.50 6,946.05 14.20 663.95 1.23 1,669.73 3.53 6,945.96 14.21 629.98 1.17

ก าไรต่อหุน้
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 
   ก าไรส  าหรบัปี 0.94 2.57 2.91 0.95 2.57 2.89



แบบ 56-1 
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งบกระแสเงินสด ส าหรบัสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 
หน่วย:ลา้นบาท 

 
 
 
 
 

2563 2562 2561 2563 2562 2561

เบีย้ประกันภยัรบัจากการรบัประกันภยัโดยตรง 34,664.16 35,595.50 40,667.07 34,664.16 35,595.61 40,667.13

เงินจา่ยเก่ียวกับการประกันภยัตอ่ (1,288.59) (547.66) (1,239.06) (1,288.59) (547.66) (1,239.06)

ดอกเบีย้รบั 10,336.71 10,780.31 10,027.84 10,335.73 10,780.30 9,975.12

เงินปันผลรบั 1,826.33 1,870.94 2,003.42 1,826.33 1,870.94 2,003.42

รายไดจ้ากการลงทนุอ่ืน 860.21 1,528.95 1,421.10 860.21 1,528.95 1,555.98

รายไดอ่ื้น 132.13 170.98 137.61 110.85 150.48 119.70

เงินจา่ยตามกรมธรรมป์ระกันภยั

   และคา่สินไหมทดแทนจากการรบัประกันภยัโดยตรง (35,351.36) (35,150.35) (24,736.17) (35,351.36) (35,150.35) (24,736.17)

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการรบัประกันภยัโดยตรง (2,751.96) (3,129.80) (3,569.33) (2,742.33) (3,119.34) (3,567.12)

คา่ใชจ้า่ยในการรบัประกันภยัอ่ืน (672.61) (572.96) (674.59) (672.61) (572.86) (674.59)

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน (1,336.48) (1,523.90) (2,170.16) (1,322.77) (1,519.21) (2,145.58)

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (69.55) (244.88) (369.82) (69.53) (244.88) (369.82)

เงินลงทนุในหลกัทรพัย์ - (1,102.69) (17,911.76) - (1,098.76) (17,993.97)

เงินใหกู้ย้ืม - 1,362.81 (2,053.35) - 1,362.81 (2,053.35)

เงินลงทนุอ่ืน - (4,067.14) 5,356.27 - (4,067.14) 5,356.27

เงินสดรบั - สินทรพัยท์างการเงิน 31,497.11 - - 31,497.11 - -

เงินสดจา่ย - สินทรพัยท์างการเงิน (41,837.59) - - (41,804.94) - -

เงินสดสุทธิไดม้า(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน (3,991.50) 4,970.12 6,889.06 (3,957.75) 4,968.89 6,897.95

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินจา่ยสทุธิจากการซือ้ขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (860.84) (158.27) (108.71) (860.79) (158.28) (108.71)

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษัิทย่อย 59.20 - - 59.20 - -

เงินสดรบัคนืจากเงินลงทนุในบรษัิทย่อย - - - - 38.10 -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (801.64) (158.27) (108.71) (801.59) (120.18) (108.71)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินปันผลจา่ย (546.57) (1,227.13) (920.55) (546.57) (1,227.13) (920.55)

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน (546.57) (1,227.13) (920.55) (546.57) (1,227.13) (920.55)

ผลกระทบจากส่วนของผู้มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (34.93) 31.61

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินตราตา่งประเทศ 4.98 (0.03) (10.00) - -

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (5,369.66) 3,616.29 5,849.80 (5,305.91) 3,621.58 5,868.69

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 13,441.88 9,825.59 3,975.79 13,367.37 9,745.78 3,877.09

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิน้ปี 8,072.22 13,441.88 9,825.59 8,061.45 13,367.37 9,745.78

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

งบการเงินเฉพาะงบการเงินรวม
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ตารางสรุปอตัราสว่นทางการเงิน (Financial Ratio) 
      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 
      2563 2562 2561 2563 2562 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง              
  อตัราส่วนสินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน (เท่า) 6.83  7.62  8.21  6.82  7.61  8.19  
  อตัราส่วนหมนุเวียนเบีย้ประกนัภยัคา้งรบั  (วนั) 18.84  18.98  17.05  18.84  18.98  17.05  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร               
  อตัราส่วนเบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิต่อเบีย้ประกนัภยัรบั (%) 96.12  96.12  96.73  96.12  96.12  96.73  
  อตัราก าไรขัน้ตน้   (%) 6.04  15.54  14.86  6.07  15.57  14.75  
  อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการรบัประกันภยัต่อเบีย้ประกนัรบั (%) 9.56  10.13  10.57  9.54  10.10  10.55  
  อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ  (%) 4.07  4.43  4.60  4.07  4.43  4.60  
  อตัราเบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ  (เท่า) 0.74  0.83  1.02  0.74  0.83  1.02  
  อตัราก าไรสทุธิ  (%) 3.40  8.97  9.21  3.42  8.97  9.16  
  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 3.56  10.59  12.84  3.59  10.60  12.75  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน              
  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วม (%) 0.48  1.33  1.57  0.48  1.33  1.56  
  อตัราส่วนรายไดร้วมต่อสินทรพัยร์วม (เท่า) 0.14  0.15  0.17  0.14  0.15  0.17  
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน              
  อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   (เท่า) 6.37  6.54  7.43  6.37  6.55  7.43  
  อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุน้ต่อเบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ (เท่า) 1.38  1.29  0.97  1.38  1.29  0.97  
  อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุน้ต่อค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย (เท่า) 175.58  188.77  144.96  175.59  188.58  144.91  
  อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรพัยร์วม (เท่า) 0.14  0.13  0.12  0.14  0.13  0.12  
  อตัราส่วนเงินส ารองต่อสินทรพัยร์วม   (เท่า) 0.84  0.84  0.85  0.84  0.84  0.85  
  อตัราส่วนเงินส ารองต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 6.16  6.31  7.15  6.16  6.31  7.16  
  อตัราส่วนหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัต่อสินทรพัยล์งทุน (เท่า) 0.88  0.89  0.90  0.88  0.89  0.90  
  อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) 24.44  25.31  24.74  24.23  25.32  24.91  

ต่อหุ้น              
  ราคาตรา   (บาท) 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  
  มลูค่าหุน้ตามบญัชี   (บาท) 27.00  25.92  22.55  27.00  25.89  22.54  
  ก าไรสทุธิ/หุน้ (บาท) 0.94  2.57  2.91  0.95  2.57  2.89  
  เงินปันผล  (บาท) 0.23  0.64  0.72  0.23  0.64  0.72  
  ราคาหุน้ ณ วนัสิน้งวด (บาท) 21.00  20.70  26.25  21.00  20.70  26.25  

อัตราการเจริญเติบโต              
  เบีย้ประกนัภยัรบั  (%) (2.66) (12.72) (7.15) (2.66) (12.72) (7.15) 

  เบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ  (%) (2.66) (13.26) (7.83) (2.66) (13.26) (7.83) 

  ก าไรจากการรบัประกนัภยั  (%) (62.16) (9.30) 38.69  (62.07) (8.45) 37.40  
  ก าไรจากการลงทนุ  (%) (4.82) (27.87) 9.14  (3.36) (27.87) 9.14  
  ก าไรกอ่นค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (%) (66.80) (8.41) 39.25  (66.55) (7.62) 37.93  



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 95 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 
   2563 2562 2561 2563 2562 2561 
  ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (%) (83.34) 12.90  57.67  (83.34) 12.90  57.67  
  ก าไรส าหรบัปี (%) (63.32) (11.61) 36.76  (63.03) (11.00) 35.14  
  สินทรพัยร์วม  (%) 1.83  2.80  5.13  1.84  2.79  5.13  

 

13.5 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณแ์พร่ระบาดของ COVID-19 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 96 

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 97 

14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 98 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 99 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 100 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 101 

 



แบบ 56-1 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บรษิัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทขอ
รบัรองว่า ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั นอกจากนี ้บรษิัทขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้  

(2) บริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มี      
การปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่ดี  และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2563        
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ             
การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบรษิัทย่อย 

ในการนีเ้พื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักับที่บริษัทไดร้บัรองความถูกตอ้ง
แลว้ บริษัทไดม้อบหมายให้นายเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้วทุ้กหน้าดว้ย  
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล ก ากับไว ้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษัทได้ 
รบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้  

ชื่อ     ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 
 
1. ม.ล.จริเศรษฐ  ศขุสวสัดิ ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
2. คณุโชน  โสภณพนิช   กรรมการ 
 
ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ     ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 
 

1. นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ  เลขานกุารบรษิัท 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.   ดร. ศิริ การเจริญดี 
ประธานกรรมการ                
กรรมการอิสระ   
ประธานกรรมการลงทนุ  
ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการประเมินผล 
การปฏิบตัิงาน 
แต่งตัง้เม่ือ  26 เมษายน 2556 

73 -  ปริญญาเอก Monetary Economics and  
   Econometrics & Operations Research,  
   Monash University,  Australia 
-  ปริญญาโท  Economic Statistics and 

Monetary Economics, University of 
Sydney, Australia 

-  ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) Economic 
Statistics, University of Sydney, Australia 

 - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ รุน่ที่ 5/2550 

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

-  หลกัสตูร Audit Committee Program  
   (ACP 6/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-  หลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-   หลกัสตูร Directors Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

ทางตรง  
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์

2561 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 

 
2559 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 

 
2547- ปัจจบุนั 

 
 

พ.ค.2562 - ปัจจบุนั 
 

ก.พ.2561 - พ.ค.2562 
 

2559 - พ.ค.2561 
2557 - ก.ค. 2561 

 
2557 - ก.ค. 2561 

 

 
 
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 
ประธานกรรมการลงทนุ  
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ   
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน

 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัท นวเวช อินเตอร ์เนชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน ) 
บริษัท เคพีเอ็น เฮลทแ์คร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 2 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

กรรมการบริษัทไทย 
 

 
2543 - ก.พ.2561 

 
 

2543 - เม.ย. 2560 
 

หน่วยงานอื่นๆ 
2561- ปัจจบุนั 

 
 

2559 - ปัจจบุนั 
 
 

2546 - ปัจจบุนั 
 
 

2546 - ปัจจบุนั 
 
 
 

 
 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการสถาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒิุ 
และประธานคณะกรรมการการเงิน
และทรพัยส์ิน 
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง 
และประเมินผลการด าเนินงาน
รฐัวิสาหกิจ (รายสาขา) 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ 
ประธานกรรมการสรรหา  
 
 
 

บริษัท โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส ์จ ากดั 
(มหาชน) 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
 
บริษัท ทริส เรทติง้ จ ากดั 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
 
บริษัท ทริส คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 3 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2.   คณุชยั โสภณพนิช 
   กรรมการ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณา  
   ค่าตอบแทน 
   แต่งตัง้เม่ือ 14 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  B.Sc., University of Colorado, U.S.A 
-   Advanced Management Program,                      
    the Wharton School 
-  ปริญญาหลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐั 
    รว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที่ 6 
- หลกัสตูร Chairman 2000 รุน่ที่ 10/2547 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director   
   Certification Program (DCP) รุน่ที่ 16/2545 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางตรง 
1.277% 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
ส.ค. 2563 - ปัจจบุนั 

 
พ.ย. 2561 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 2561 - ปัจจบุนั 

 
พ.ย. 2561 - ปัจจบุนั 

 
ก.ย. 2561 - ปัจจบุนั 

 
ส.ค. 2561 - ปัจจบุนั 

 
ปี 2559 - มิ.ย. 2560 
หน่วยงานอื่นๆ 

พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั 
 

2560 - ปัจจบุนั 
 

2566 - ปัจจบุนั 
 

2555 - ปัจจบุนั 

 
 
กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรม กรรมการลงทนุ  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ
การเงินและทรพัยส์ิน 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการบริหาร 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์จ ากดั
(มหาชน) 
บริษัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 
 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ 
มลูนิธิอาสารกัษาดินแดน ในพระบรม
ราชนิปูถัมภ ์
Association of Insurers and Reinsurers 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 4 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2552 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 

 
2546 - ปัจจบุนั 

 
2541 - ปัจจบุนั 
2541 - ปัจจบุนั 

 
2540 - ปัจจบุนั 

 
2537 - ปัจจบุนั 
2523 - ปัจจบุนั 

2558 - 17 พ.ค.2561 
 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 

of Developing Countries 
มลูนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร ์
สภามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงประเภท
ผูท้รงคณุวฒิุ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภา
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
PT Asian International Investindo  
Asian Insurance International (Holding) 
Ltd. 
มลูนิธิคณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มลูนิธิกรุงเทพประกนัภยั 
มลูนิธิโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์
คณะกรรมการการเงินและทรพัยส์ิน 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 5 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3.   นายสนุทร อรุณานนทช์ยั  
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการประเมินผลการปฎิบตัิงาน  
แต่งตัง้เม่ือ 30 เมษายน 2557 

79 -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of  
     Arkansas, USA 
-   ปริญญาตรี Southern Arkansas University, 

USA 
-   ปริญญาดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์ บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

-   ปริญญาดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์ บรหิารธุรกิจ 
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรุี 
-   ปริญญาดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์ บรหิารธุรกิจ 
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล สวุรรณภมิู 
-   ปริญญาดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์ บรหิารธุรกิจ 
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล มหาสารคาม 
-  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่ม
เอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร, ปรอ. 
รุน่ที่ 366 

-  หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส าหรบันกับริหารระดบัสงู รุน่ที่ 
5 สถาบนัพระปกเกลา้ 

-  หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ รุน่ที่ 6 

-  หลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 98/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

ทางตรง 
0.0632% 

 
 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
ต.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

2550 - ปัจจบุนั 
 

2519 - 2549 
หน่วยงานอื่นๆ 
2560 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 

 
2558 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 

 
 

 
2531 - ปัจจบุนั 

 
2528 - ปัจจบุนั 
2547 - 2560 
2541 - 2563 

 
 

 
 
กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
รองประธานกรรมการอาวโุส 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผูท้รงคณุวฒิุ 
กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคณุวฒิุ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมาการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ  
ประธานคณะผูบ้ริหาร 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกกรมการ 
ประธานกรรมการ 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
สถาบนัพระปกเกลา้ 
บริษัท ราชบรุี เอทานอล จ ากดั 
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ ากดั 
บริษัท ทิพมาศ จ ากดั 
บริษัท เอ็ส แอนด ์เอ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 
บริษัท ซี.พี. แลนด ์จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษัท น า้ตาลราชบรุี จ ากดั 
บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 6 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

กรรมการบริษัทไทย 
-  หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) CP รุน่ 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-   หลกัสตูรการวิเคราะหแ์ละการแกปั้ญหาธุรกิจ  
    จาก East-West Center, University of  
     Hawaii, USA 
-   หลกัสตูรการบริหารชัน้สงู จาก Harvard  
    University, USA 
-  หลกัสตูรการบริหารชัน้สงู จาก Kellogg -  
    Northwestern University, USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 7 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4.  นางคมคาย ธูสรานนท ์
     กรรมการอิสระ 
     ประธานกรรมการบริหาร 
     ประธานก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
     กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
     แต่งตัง้เม่ือ 26 เมษายน 2556 
 

69 -  ปริญญาโท พฒันาการเศรษฐกิจมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบณัฑิต    
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-  Directors Certification Program (DCP)             
รุน่ที่ 26/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

-  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู  
รุน่ที่ 34 สถาบนัพฒันาขา้ราชการ 

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

-   หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู  สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ รุน่ที่  7 

-   ประกาศนียบตัรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู  
รุน่ที่1/2554  สถาบนัวิทยาการประกนัภยั
ระดบัสงู 

 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั 
พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั 
ต.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
เม.ย.2557 - ปัจจบุนั 
เม.ย.2556 - ปัจจบุนั 

 
พ.ย.2559 - ปัจจบุนั 

 
 
 

ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั 
ก.ค. 2559 - ก.พ.2560 
 
เม.ย. 2557 - มิ.ย.2559 

 

 
 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ   
ที่ดี 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ 
กรรมการบริหาร กรรมการลงทนุ และ
รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
กรรมการตรวจสอบ 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท ไทยรีประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 8 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5.  คณุประพนัธ ์อศัวอารี 
     กรรมการอิสระ 
     ประธานกรรมการบริหาร 
     ความเสี่ยง 
     กรรมการตรวจสอบ 
     แต่งตัง้เม่ือ  
     30 เมษายน 2557 

63 - ปริญญาตรี สาขารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยั 
รามค าแหง 

- หลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP)   รุน่ที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

-  หลกัสตูร Audit Certification Program (ACP) 
รุน่ที่ 21/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์

2559 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 

 
2557 – 2559 
หน่วยงานอื่นๆ 
2550 - 2556 

 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 

2552 - เม.ย. 2556 

 
 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการลงทนุ 
 
กรรมการ  
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหารสมาคม กรรมการ
สมาคม กรรมการพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาค
ตะวนัออก  
บริษัท บีซี อนัดามนั จ ากดั 
บริษัท บซีี กอลฟ์ รีสอรท์ เมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
บริษัท บลแูคนยอน โฮลดิง้ส ์(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 
บริษัท บลแูคนยอน พรอพเพอรท์ี่ จ ากดั 
บริษัท บลแูคนยอน เดเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
บริษัท แคนยอน แคปปิตอล จ ากดั 
บริษัท ลีกาซี รีซอสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท มิวเรก็ซ ์จ ากดั 
บริษัท ปลวกแดงอีสเทอรน์เอสเตท จ ากดั 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 9 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6.  คณุวราวรรณ เวชชสสัถ ์
     กรรมการอิสระ 
     กรรมการตรวจสอบ  
     แต่งตัง้เม่ือ 10 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 

62 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปริญญาโท สงัคมวิทยามหาบณัฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบ์ณัฑิต (สถติิ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
รุน่ที่ 24/2554 สถาบนัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูร Director Certification Program        
(DCP) รุน่ที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู รุน่ที่ 
45/2545 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ 19/2558 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ที่ 1/2554 
สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 

- หลกัสตูร Advance Audit Committee 
Program (AACP) รุน่ที่ 38/2563 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

 

ไม่มี 
 
 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
ก.ค. 2563 - ปัจจบุนั 
หน่วยงานอื่นๆ  

พ.ค.2562 - ธ.ค.2562 
 

2554 - เม.ย.2562 
 
 

 
 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 
รองเลขาธิการ ดา้นตรวจสอบ 
 
รองเลขาธิการ ดา้นก ากบั 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 
ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 10 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7.   นายโชน โสภณพนิช 
กรรมการ 
รองประธานกรมการบริหาร 
กรรมการลงทนุ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
แต่งตัง้เม่ือ 15 ธันวาคม 2560 

 

46 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรแ์ละความสมัพนัธ ์  
   ระหว่างประเทศ Johns Hopkins University 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์Upper Second  
   Class Honours, University College London 
 - หลกัสตูร Directors Certification Program   
   (DCP) รุน่ที่ 142/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย 
 -หลกัสตูร Advance Audit Committee Program 
  (AACP) รุน่ที่ 29/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
   กรรมการบริษัทไทย 
 - Fellow, Life Management Institute, LOMA 
 
 
 

ทางตรง 
0.0108% 

 
ทางออ้ม  
ไม่มี 

1. เป็นหลาน
คณุชยั  

โสภณพนิช 
2. เป็นลกูพ่ี 
ลกูนอ้ง 

คณุสาวิตรี  
รมยะรูป 

3.เป็นพี่ชาย
คณุชลลดา 
โสภณพนิช 

 
 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

 
 

ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
  

2556 - ก.ค. 2559 
2554 - ก.ค. 2559 
2554 - ก.ค. 2559  

 หน่วยงานอื่นๆ 
2561 - ปัจจบุนั  

 
2561 - ปัจจบุนั 

 
2561 - ปัจจบุนั  
2561 - ปัจจบุนั  
2561 - ปัจจบุนั  
2561 - ปัจจบุนั  
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั  
2560 - ปัจจบุนั 

 
 
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ลงทนุ และรกัษาการผูบ้ริหารสาย   
กลยทุธแ์ละวางแผนธุรกิจ 
กรรมการ และรองประธาน
กรรมการบริหาร  
กรรมการลงทนุ  
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เวลานาใต ้เรสซิเดนเซส (วิลล่า) 
จ ากดั 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง 
จ ากดั 
บริษัท จนู-จลูาย จ ากดั 
บริษัท สิริเดชา จ ากดั 
บริษัท ศรีรว่มใจ หนองปรือ จ ากดั 
บริษัท ศรีพฒันา โป่ง จ ากดั 
บริษัท เดอะ ลินเนียจ จ ากดั 
บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั 
บริษัท บางกอก บีทีเอ็มย ูจ ากดั 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 11 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 
2539 - ปัจจบุนั 
2561 - 2563  
2560 - 2561 
2555 - 2559 
2554 - 2559 
2554 - 2559 

 
 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ  
Innovative Finance Consultant 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลีส จ ากดั 
บริษัท เย็นใจ จ ากดั 
บริษัท เวลา ชะอ า เรสซิเดนเซส จ ากดั 
บริษัท ไอเดียส ์1606 จ ากดั 
บริษทั วฒันเชิดช ูจ ากดั 
บริษัท เพลเชอร ์ออฟ ลิฟวิ่ง จ ากดั 
Cambodia Life Insurance CompanyPlc 
UNICEF 
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
สมาคมประกนัชีวิตไทย 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง 
จ ากดั    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 12 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8.   ม.ล. จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ ์
      กรรมการ 
      กรรมการบริหาร 
      กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
       แต่งตัง้เม่ือ 6 สิงหาคม 2561 
 

64  -  ปริญญาโท MBA Southeastern Oklahoma  
    State University, USA 
-  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยั 
   รามค าแหง 
-  หลกัสตูร Directors Certification Program  
   (DCP) รุน่ที่ 270/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
    กรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการ 
  ตลาดทนุ รุน่ที่ 28 (วตท.28) วิทยาการตลาดทนุ  

 
  

ทางตรง 
ไม่มี 

 
 

ทางออ้ม 
ไม่มี 

ไม่มี 
 
  

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
ส.ค. 2561 - ปัจจบุนั 

 
 

 
ส.ค.2561 - ก.พ.2563 

หน่วยงานอื่นๆ 
ส.ค. 2563 - ปัจจบุนั 
มิ.ย.2562 - ปัจจบุนั 
ส.ค. 2561- ก.ค.2563 

ส.ค. 2560 - ก.ค.2561 
ส.ค.2559 - ก.ค.2561 

2559 - 2560 
 

2555 - 2559 
ส.ค.2555 - ก.ค.2559 

 
 

 

 
 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูข้ดัการใหญแ่ละประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 
กรรมการลงทนุ 
 
อปุนายกฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ 
อปุนายกฝ่ายบริหาร 
ที่ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
อปุนายกฝ่ายวิชาการ 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกิจการ
ภายนอก 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏิบตัิการ 
อปุนายกฝ่ายการตลาด 
 
 
 
 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
สมาคมประกนัชีวิตไทย 
บริษัท เนชั่นแนลดิจิทลัไอดี จ ากดั 
สมาคมประกนัชีวิตไทย 
บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
สมาคมประกนัชีวิตไทย 
บริษัท เอไอเอ จ ากดั 
 
บริษัท เอไอเอ จ ากดั 
สมาคมประกนัชีวิตไทย 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 13 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9.   นางสาวิตรี รมยะรูป 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการลงทนุ 

      แต่งตัง้เม่ือ 29 เมษายน 2558 
 
 

59 -   ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร ์

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์Bernard College, 
Columbia University, USA 

-   หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที่ 17/2556 

-   Directors Certification Program (DCP)  
    รุน่ที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-  หลกัสตูร Ultra-Wealth สมาคมเศรษฐศาสตร ์
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-  หลกัสตูรการบริหารการท่องเที่ยวส าหรบั 
   ผูบ้ริหารระสงู (กทส) รุน่ 2 การท่องเที่ยวแห่ง 
   ประเทศไทย 
-  หลกัสตูร ทตูสขุภาพ ประจ าปีการศกึษา    
    2561-2562 ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์
-  หลกัสตูรวิทยาการจดัการส าหรบันกับริหาร 
   ระดบัสงู (วบส) รุน่ที่ 3 สถาบนับณัฑิตพฒัน 
   บริหารศาสตร ์
 
 
 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
0.0125% 

 
 

1. เป็นหลาน
คณุชยั  

โสภณพนิช 
2. เป็นลกูพ่ี 
ลกูนอ้ง 
คณุโชน 

โสภณพนิช  
และคณุชลลดา   
โสภณพนิช 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

2546 - ปัจจบุนั 
2542 - ปัจจบุนั 
หน่วยงานอ่ืนๆ  
2551 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2542 - ปัจจบุนั 

 
 
กรรมการลงทนุ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท รเิวอรไ์ซด ์การเ์ดน้ มารีน่า จ ากดั 
บริษัท ซิตีเ้รียลตี ้จ ากดั 
บริษัท เอเซีย อินดสัเตรียลพารค์ จ ากดั 
บริษัท เอเซียเสริมกิจ จ ากดั 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 14 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10. นางประไพวรรณ ลิมทรง 
      กรรมการ 
      กรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ ี
      แต่งตัง้เม่ือ  
      30 เมษายน 2557 
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-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร ์

-   ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตรและการบญัชี  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-   หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee  
    Program (AACP) รุน่ที่ 32/2562 สมาคม 
    ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 

ทางตรง 
1.8375% 

 
ทางออ้ม 
0.1171% 

ไม่มี 
 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์

       2563 - ปัจจบุนั 
2548 - ปัจจบุนั 
หน่วยงานอืน่ๆ 
2561 - ปัจจบุนั 
2550 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2534 - ปัจจบุนั 

 
 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
กรรมการ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 15 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวชลลดา โสภณพนชิ 
       กรรมการ  
       กรรมการลงทนุ 
       กรรมการบริหารความเสี่ยง 
       ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายการ 
       ลงทนุ 
       แต่งตัง้เม่ือ 
      15 ธันวาคม 2560  
 

40 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกจิ Stanford University 
  สหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์University of  
   Cambridge องักฤษ 
- Chartered Financial Analyst (CFA),  
   Association of Investment Management    
  and Research, USA 
- หลกัสตูร Directors Certification Program  
   (DCP) รุน่ที่ 269/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
   กรรมการบริษัทไทย 
 

ทางตรง 
0.0064% 

 
ทางออ้ม  
ไม่มี 

 

1. เป็นหลาน
คณุชยั  

โสภณพนิช 
2. เป็นลกูพ่ี 
ลกูนอ้ง 

คณุสาวิตรี  
รมยะรูป 

3.เป็นนอ้งสา
คณุโชน 

โสภณพนิช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
ก.พ.2563 - ปัจจบุนั 
พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั 
ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
มิ.ย.2563 - ปัจจบุนั 
มี.ค. 2561 - พ.ค.2563 

 
2554 - ธ.ค.2563 

 

 
 
กรรมการลงทนุ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายการลงทุน 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายกลยทุธแ์ละ
วางแผนธุรกิจองคก์ร 
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายลงทนุตราสารทนุ 
 

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



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 16 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12. นายเวทิศ อศัวมงัคละ 
      กรรมการ 
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- ปริญญาโท Banking, Corporate and Finance 
   Law, Fordham University สหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรีนติิศาสตรบ์ณัฑติ 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- หลกัสตูร เนตบิณัฑติ เนติบณัฑิตยสภา 
- Advanced Management Program, Harvard  
  Business School, Boston, USA (2559) 
- The Asian Financial Leaders Program  
 (AFLP), Singapore Management University 
- Leading Disruptive Innovation with Design  
  Thinking, Stamford University  
- หลกัสตูร Director Certification Program  
 (DCP) รุน่ที่ 90/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
 กรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
เม.ย. 2561 - ปัจจบุนั 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กรรมการ  
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสาย
ทรพัยากรบคุคล 
รองผูจ้ดัการอาวโุส ผูจ้ดัการสาย
ทรพัยากรบคุคล 
รองผูจ้ดัการอาวโุส บริหารแรงงาน
สมัพนัธ ์สายทรพัยากรบคุคล 
รองผูจ้ดัการอาวโุส ปฏิบตัิการ
ทรพัยากรบคุคล สายทรพัยากรบคุคล 
 
 

 

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



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 17 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

13. นายคาซยุกูิ ไซโกะ 
      กรรมการ 
      กรรมการสรรหาและพิจารณา 
      ค่าตอบแทน 
      แต่งตัง้เม่ือ 13 พฤษภาคม 2563 
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-   ปริญญาตรี กฎหมาย University of Tokyo  
    ประเทศญ่ีปุ่ น 
 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ค. 2563 - ปัจจบุนั 
หน่วยงานอื่นๆ 
2563 - ปัจจบุนั 

 
 

 
 

2561 - 2563 
 
 

2559 - 2562 
 
 

2556 - 2559 
 
 
 
 
 
 
 

Director and Member of the 
Nominating and Remuneration 
Committee    

   
  Managing Executive Officer 
  Regional CEO for Asia Pacific 
  Head of India  
  Chairman 
 
  Executive Officer, General    

Manager -  Global Business  
Planning Dept. 

  Executive Officer, General   
  Manager - Personnel Dept. and  
  HR Development Dept. 
  General Manager  

 

Bangkok Life Assurance PCL. 
 
 
 
 
 
 
Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) 
Pte. Ltd 
 
 
 
 
 
 

  Ota Branch 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 18 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14. นายโคจิ อิชิบะ 
      กรรมการ 
      แต่งตัง้เม่ือ 27 เมษายน 2561 

50   - ปริญญาตรี นิติศาสตรบ์ณัฑิต Doshisha   
    University ประเทศญ่ีปุ่ น 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์

เม.ย. 2561 - ปัจจบุนั 
 

หน่วยงานอื่นๆ 
2562 - ปัจจบุนั 

 
2562 - ปัจจบุนั 

 
2561 - ปัจจบุนั 

 
2558 - ปัจจบุนั 
2558 - 2561 

 
 

 
 
กรรมการ 
 
 
Alternate Director 
 
Director and Chief Executive 
Officer 
General Manager, Global Insurance 
Business 
Commissioner 
General Manager International 
Planning & Operation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
Grand Guardian Nippon Life Insurance 
Company Ltd (Myanmar) 
Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) 
Pte. Ltd. (Singapore) 
Nippon Life Insurance Company  
 
PT Sequis (Indonesia) 
Nippon Life Insurance Company 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 19 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

15. นายยอิูชิ ฮอนดา้ 
  กรรมการ 
  กรรมการบริหาร 
  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
  แต่งตัง้เม่ือ 29 เมษายน 2558 

49 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร ์ 
   Doshisha University ประเทศญ่ีปุ่ น 
 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์

2559 - ปัจจบุนั 
 
 

2558 - ปัจจบุนั 
2559 - พ.ค. 2561 

 
หน่วยงานอื่นๆ 
2558 - 2559 

 
2552 - 2558 

 
 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
Director and CEO 
 
Deputy General Manager 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) 
Pte. Ltd.   
International Business, Nissay Asset 
Management Corporation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 20 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16. นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ 
      รองผูจ้ดัการใหญ่ และประธาน

เจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน 
      เลขานกุารบริษัท 
      กรรมการลงทนุ 
      กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      กรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 
      แต่งตัง้เม่ือ 1 มกราคม 2550 

57 -   ปริญญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต 
    Western Michigan University, USA 
-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์(บริหารธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

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

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

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

-  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท  
• หลกัสตูร Directors Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 198/2557  
• หลกัสตูร Audit Committee Program 

(ACP) รุน่ที่ 19/2549  
• หลกัสตูรDirectors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 64/2549  
• หลกัสตูร Effective Minutes Taking(EMT) 
รุน่ที่ 4/2548 

• หลกัสตูร Company Secretary Program 
(CSP) รุน่ที่ 2/2544  

ทางตรง 
0.0059% 

 
ทางออ้ม 
0.0008% 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
มิ.ย 2561 - 2563 

 
2556 - พ.ค. 2561 

 
 
 
 

 
 
รองผูจ้ดัการใหญ่ และประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  
สายการลงทนุ  
 

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



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 21 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

17. นายอนชุา ภิงคารวฒัน ์ 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่สายงาน
ตวัแทนและทีป่รกึษาทางการเงนิ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
แต่งตัง้เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 

58 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจส าหรบัผูบ้รหิาร  
   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่ง 
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต Michigan  
   State University, USA 
- ALMI : Associate, Life  Management  
  Institute 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ย 2561 - ปัจจบุนั 

 
ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั 
หน่วยงานอื่นๆ 
2562 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 

2558 -2559  
 

2557 - 2558 
 
 

 
 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายงานตวัแทน
และที่ปรกึษาทางการเงิน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 
กรรมการ 
เจา้ของแฟรนไชส ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานบริหารตวัแทน  

ประธานเจา้หนา้ที่สายงานพฒันา
ธุรกิจ 
 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บีแอลเอ อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั 
บริษัท ซบัเวย ์อนัลิง้ค ์จ ากดั 
บริษัท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัท วินน ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โบรคเกอร ์
จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 22 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

18. นางสาวจารุวรรณ  
      ลิม้คณุธรรมโม 

 ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่สายบญัชี     
 และการเงิน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

     แต่งตัง้เม่ือ 1 มีนาคม 2555 

41 -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต        
    (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต  
    มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
-   Fellow, Life Management Institute (FLMI), 

Life Office Management Association, USA 
-  คณุวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT TM 
-  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยั
ระดบัสงู รุน่ที่ 4/2557 สถาบนัวิทยาการ
ประกนัภยัระดบัสงู 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์

1 ม.ค. 2562 - ปัจจบุนั 
 

2557 - ปัจจบุนั 
2555 - 31 ธ.ค. 2561 

 
หน่วยงานอื่นๆ 
2555 - ปัจจบุนั 

 
 

 
 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่สายบญัชีและ
การเงิน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผูอ้  านวยการอาวโุส สายบญัชีและ
การเงิน 
 
กรรมการ  
 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บีแอลเอ อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 23 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

19. นายอภิพงศ ์พงศเ์สาวภาคย ์
      ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  
      สายธุรกิจและช่องทางอ่ืน 

แต่งตัง้วนัที่ 18 กมุภาพนัธ ์2562 
 

40 
 

-  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต 
    University of London, UK 
-   ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบณัฑิต 
    University of Warwick, UK 
-  ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-  คณุวฒิุบตัิ สาขาเศรษฐศาสตร ์University of 
Warwick ประเทศองักฤษ 

 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

 

ไม่มี 
 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์

2563 - ปัจบุนั 
 

2562 - 2563 
 
 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
2559 - 2562  

 
2558 - 2559 

 
2553 - 2558 

 
 
 
 
 
 

 
 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจและ
ช่องทางอ่ืน 
ผูอ้  านวยการอาวโุส สายธุรกิจและ
ช่องทางอ่ืน รกัษาการผูบ้ริหารสาย 
การขายช่องทางสถาบนัการเงิน  
 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายพฒันากลยทุธ์
ธุรกิจและสนบัสนนุการขาย ยนูติ ลิงค ์
ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายพฒันากลยทุธ ์
ธุรกิและกองทนุรวม ยนูิต ลิงค ์
ผูจ้ดัการ โครงการธุรกิจ ยนูิต ลิงค ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 24 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

20. นางอรนชุ  ส าราญฤทธิ์ 
     ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ ่
     สายประกนัชีวิต  
     กรรมการบริหารความเสี่ยง 

แต่งตัง้เม่ือ 1 มกราคม 2559 
 

55 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  
   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-  Fellow, Life Management Institute (FLMI), 

Life Office Management Association, USA 
-  Certificate of Course Underwriting Life and 

Health Insurance, LOMA  
-  Associate, Customer Service, LOMA 
-  คณุวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT TM 

 - ศกึษาดงูานดา้น Operation ที่ Nippon Life  
   Insurance Company, Japan 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์

2563 - ปัจจบุนั 
พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

2559 - 2562 
หน่วยงานอ่ืนๆ 
2555 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายประกนัชีวิต 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผูอ้  านวยการอาวโุส สายประกนัชีวิต 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพประกันชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บีแอลเอ อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 25 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

21. นางลดัดาวลัย ์ สิทธิวรนนัท ์
      ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  
      สายการขายช่องทางสถาบนั 
      การเงิน 

แต่งตัง้วนัที่ 9 มีนาคม 2563 
 

53 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ปริญญาโท, การจดัการมหาบณัฑิต   
   วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล   
-  ปริญญาตรี, นิเทศศาสตรบ์ณัฑิต  
   (โฆษณาประชาสมัพนัธ)์  
-  ปริญญาตรี, ศิลปะศาสตรบ์ณัฑิต  
   (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

 

 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์
มิ.ย. 2563 - ปัจบุนั 

 
มี.ค. 2563 - พ.ค. 2563 

 
หน่วยงานอื่นๆ  

2557 - ก.พ. 2563 
 
 
 

 
 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายการขาย
ช่องทางสถาบนัการเงิน 
ผูอ้  านวยการอาวโุส สายธุรกิจและ
ช่องทางอ่ืน  
 
Chief Partnership Distribution 
Officer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
CHUBB Life Assurance Public Company 
Limited 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 26 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง            
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

22. นางสาวศิรินารถ วงศเ์จรญิสถิตย ์
     ผูอ้  านวยการอาวโุส 
     สายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แต่งตัง้วนัที่ 1 มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 

 

50 -  ปริญญาตรี สถติิประกนัภยั 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ศกึษาดงูานดา้น Operation และ Life Plaza  
ที่ Nippon Life Insurance Company, Japan 

 

ทางตรง 
ไม่มี 

 
ทางออ้ม 
ไม่มี 

ไม่มี 
 
 

2562 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2561 - 2562 
 

2557 - 2561 
 

ผูอ้  านวยการอาวโุส สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรกัษาการผูบ้ริหาร   
ฝ่ายสถาปัตยกรรมซอฟทแ์วรแ์ละ
พฒันาระบบ 1 และ 2  
ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายสถาปัตย 
กรรมซอฟทแ์วรแ์ละพฒันาระบบ 2  
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสถาปัตยกรรม
ซอฟทแ์วรแ์ละพฒันาระบบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที่ 1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย 
 

                                           รายชื่อบริษัทย่อย 

      รายชื่อผู้บริหาร 

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส ์โบรกเกอร ์
จ ากัด 

1. นายอนชุา ภิงคารวฒัน ์ x 
2. นางอรนชุ ส าราญฤทธิ์ / 
3. นางสาวจารุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม / 

 

หมายเหตุ 
1.  / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ  
2.  บรษิัทย่อย ใหห้มายถึง บรษิัทย่อยที่มีนยัส าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม

ตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชีลา่สดุ 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 1 

เอกสารแนบ 3  
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตวรจสอบภายใน  

และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
(เริ่มงานวนัที่ 1 มกราคม 2564) 
 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวสภุาภรณ ์ทิพยฝ้ั์น 
อายุ 47 ปี 
การศึกษา ปรญิญาโท  การเงินและการบญัชี จาก Hofstra University (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 

ปรญิญาตรี การเงินและการคา้ระหว่างประเทศ จาก Florida Atlantic University 
(ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 
 

การฝึกอบรม Anti-Corruption : The Practical Guide  
 หลกัในการปฏิบติังานดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทาง

การเงินแก่การก่อการรา้ย ส าหรบัธุรกิจดา้นการประกนัชีวิต 
 การบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 การบริหารความเสี่ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance Risk Management) 
 กฎหมายฟอกเงินกบัธุรกิจประกนัชีวิต 
 การจดัท ารายงานความยั่งยืน 
 กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา เรื่อง Foreign Account Compliance Act (FATCA) 

หลกัการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance for Executives)  
 การก ากบัดแูลการปฏิบติังานดา้นธุรกิจประกนัภยั 
 หลกัสตูร “การก ากบัดแูลดา้น Market Conduct ภาคธุรกิจการเงิน”  
 หลกัสตูร การจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 
 หลกัสตูร IT Compliance 
 หลกัสตูร Head of Compliance 
 หลกัสตูร เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer: DPO) 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 2 

ประวัติการท างาน 
2557 - 2563 : ผูอ้  านวยการ ส านกัก ากบัการปฏิบติังาน 
 : บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2557 : ผูช้่วยกรรมการบริหาร 
 : บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิชยั จ ากดั  
2543 - 2555 : ผูจ้ดัการอาวโุส 
 : บรษิัท ไพรซว์อเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์จ ากดั  

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานก ากับการปฎิบัติงาน 
(เริ่มงานวนัที่ 15 มกราคม 2564) 
 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวสชุาดา เริ่มยินดี 
อายุ 55 ปี 
การศึกษา ปรญิญาโท  การบญัชีบรหิาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

การฝึกอบรม Anti-Corruption : The Practical Guide  
 หลกัในการปฏิบติังานดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทาง

การเงินแก่การก่อการรา้ย ส าหรบัธุรกิจดา้นการประกนัชีวิต 
 กฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัการการเงินและการประกนัภยั  
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา เรื่อง Foreign Account Compliance Act (FATCA)  
 กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
  
ประวัติการท างาน 
2564 - ปัจจบุนั       : ผูอ้  านวยการ ส านกัก ากบัการปฏิบติังาน 
 : บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2563 - 2564 : Senior Vice President - Head of Compliance 
 : บรษิัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)   
2543 - 2563 : Senior Associate Director - Compliance 
 : บรษิัท เอไอเอ จ ากดั 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 4 หนา้ที่ 1 

เอกสารแนบ 4   

ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 

- ไม่มี - 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 5 หนา้ที่ 1 

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้
ความสามารถ และมีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การปฏิบติังานมี
ความเป็นอิสระไม่มีขอ้จ ากัดในการได้รบัขอ้มูลทั้งจากผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท้ี่ เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไดใ้ห้
ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชนต่์อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั 
 ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชมุรวมทัง้สิน้จ านวน 5 ครัง้ มีการประชุมร่วมกบั
ผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน หน่วยงานก ากบัการปฏิบติังานและผูส้อบบญัชี เพื่อปรกึษาหารือและแลกเปลี่ยน
ขอ้คิดเห็นในวาระที่เก่ียวขอ้งสรุปสาระส าคญัของงานที่ปฏิบติัไดด้งัต่อไปนี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชีและรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่
เก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาถึงนโยบายบญัชีที่ส  าคญั ความถกูตอ้งครบถว้นของงบการเงินและรายการ
ที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยัส าคญั นอกจากนีย้งัมีการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่
มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ยจ านวน 1 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงขอ้มูลและ
ปัญหาที่มีความส าคัญในการจัดท างบการเงิน ซึ่งผูส้อบบัญชีไม่มีขอ้สังเกตที่เป็นสาระส าคัญ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได ้ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไป
ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปและมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอเหมาะสม 

2. สอบทานระบบการควบคมุภายใน ไดห้ารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในเก่ียวกบัขอ้สงัเกตในรายงาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน หารือกับผูส้อบบัญชีเก่ียวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงของ
บรษัิทในสว่นที่อยู่ภายใตข้อบเขตงานของผูส้อบบญัชี ไดพ้ิจารณาการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ก าหนดมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน รบัทราบสรุป
ขอ้รอ้งเรียนที่บริษัทใหบุ้คคลภายนอกและพนักงานแจ้งเบาะแสในช่องทางต่างๆ และสามารถ
แจง้รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
ความเห็นว่าบริษัทมีการควบคมุภายในที่เพียงพอ มีการก ากบัดแูลและบริหารความเสี่ยงที่รดักุม
และเหมาะสม สนับสนุนให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 5 หนา้ที่ 2 

3. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ไดพ้ิจารณา
และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของฝ่าย
ตรวจสอบเพื่อรบัทราบรายงานผลการตรวจการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะทุกไตรมาส รวมทัง้มี
การประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระเพียงพอ แผนงานตรวจสอบประจ าปีสอดคลอ้งกับเป้าหมายและ
ความเสี่ยงของบรษิัท มีการพฒันาการปฏิบติังานตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลของ
การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ 

4. สอบทานการปฏิบติังานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมายว่าดว้ยการประกันชีวิตและกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ก ากับการปฏิบติังาน ซึ่งมีความอิสระและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ที่ดูแล 
ติดตาม และประสานงานใหห้น่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
จรรยาบรรณ และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง โดยไดร้บัรายงานทุกไตรมาสถึงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
ต่างๆ รวมถึงผลกระทบและการด าเนินการของบริษัทจากการประกาศใชก้ฎเกณฑด์ังกล่าว ซึ่งที่
ผ่านมาบริษัทไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดกฎเกณฑต่์างๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม
และทนัเวลา 

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ รวมทัง้การพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 
2563 น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ โดยไดป้ระเมินจาก
ความรู ้ความสามารถ ความเขา้ใจและประสบการณใ์นธุรกิจประกนัชีวิต  

6. สอบทานและใหค้วามเห็นต่อการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน ์รายงานของคณะกรรมการที่เก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่
เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้เปิดเผยใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างถกูตอ้งตามเวลาที่ก าหนด 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุก
ไตรมาส โดยไดเ้สนอความเห็นและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต่์อการบรหิารงานของฝ่ายจดัการ 
รวมทั้งมีการประเมินตนเองเก่ียวกับการท าหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปี 2563 โดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสรา้งและองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและการปฏิบติัหน้าที่ตามขอบเขตความรบัผิดชอบ ซึ่งผลสรุปโดยรวม
เป็นไปตามเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 5 หนา้ที่ 3 

 
 สรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกตอ้งและมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ส  าคัญอย่างครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรดักุม มี
กระบวนการก ากับการปฏิบัติงานใหเ้ป็นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอย่างเหมาะสม และรายการที่เก่ียว
โยงหรือรายการที่อาจขัดแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัทเป็นส าคัญ รวมทัง้มีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอและให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานภายใต้ระบบการก ากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล โปรง่ใส และเชื่อถือได ้
 
 
 

                                         นายสนุทร อรุณานนทช์ยั 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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