แบบ 56-1

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
Bangkok Life Assurance Public Company Limited

แบบ 56-1
สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

7

3.

ปจจัยความเสี่ยง

18

4.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

20

5.

ขอพิพาททางกฎหมาย

26

6.

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

27

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

28

8. โครงสรางการจัดการ

31

9. การกํากับดูแลกิจการ

39

10. ความรับผิดชอบตอสังคม

54

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

61

12. รายการระหวางกัน

85

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
การรับรองความถูกตองของขอมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทยอย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตวรจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

99
121

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ดวยเจตนารมณอันแนวแนที่ตองการเห็นสังคมไทยมีความสงบสุข โดยใหประชาชนมีหลักประกันทางการเงิน
ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ฯพณฯ ควง อภัยวงศ (อดีนายกรัฐมนตรี) พระยาศรีวิศาลวาจา คุณชิน โสภณพนิช และ
คหบดีผูมีเกียรติ อีกหลายทานไดรวมกันกอตั้งบริษัทประกันชีวิตขึ้น โดยใชชื่อวา "บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด"
และไดเริ่มดําเนิน กิจการตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2494 เปนตนมา
ในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทไดเนนไปในดานสวัสดิการสงเคราะหเปนสวนใหญ จนกระทั่งถึงป
2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาของบริษัทในขณะนั้น ไดแนะนําใหบริษัทเริ่มพัฒนาดานประกันชีวิตอยาง
จริงจัง โดยได มอบหมายใหคุณวัย วรรธนะกุล ผูซึ่งมากไปดวยประสบการณและคุณวุฒิเปนที่ยอมรับทั้งภายในและ
ตางประเทศมาวางโครงสราง และจัดองคกรการบริหารโดยอาศัยคําแนะนําจาก Mr.K.V. Claridge , F.I.A.ผูเชี่ยวชาญ
ดานคณิตศาสตรประกันชีวิตของบริษัท สวิสรีอินชัวรันส คอมปะนี แหงประเทศสวิตเซอรแลนด
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด ไดทําการเปลี่ยนชื่อเปน "บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จํากัด" บงบอกถึงความเปนบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
และไดใหการสนับสนุน ธุรกิจของบริษัทดวยดีมาโดยตลอด
ตอมาเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด ไดแปรสภาพเปน บริษัท มหาชน จํากัด
เพื่อใหบริษัท มีความโปรงใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและใหบริการ
ที่ดีแกประชาชน
ปจจุบัน นอกจากการประกอบธุรกิจดานการประกันชีวิตแลว บริษัทยังมุงเนนในการสรางความมั่นคงทางการ
เงินใหแกประชาชนทุกกลุม รวมถึงการเสริมสรางคุณคาชีวิตโดยการใหคําแนะนําดานการวางแผนทางการเงินอยาง
รอบดานอีกดวย
1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย
วิสัยทัศน (Vision)
“ให คนไทยเห็ นประโยชน การประกัน ชีวิ ต และทํ าประกัน ชี วิต ให เ หมาะสมกั บฐานะทางการเงิน และคุณ ค า
ชีวิต”
ภารกิจ (Mission)
“ บริษัทมีความมุงมั่นที่จะเปนผูนําในการสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับประชาชนทุกกลุม ดวยการปกปอง
คุณคาชีวิต การใหคําแนะนําดานการวางแผนการเงิน และบริการที่ประทับใจ ผานตัวแทน คูคา และพนักงานที่มีความ
จริงใจ และ มีความรูระดับแนวหนาของประเทศ ”
คานิยมองคกร (Value)
ศรัทธา

:: ในการเป น ผู ส ง มอบการประกั น ชี วิ ต มี ค วามมุ ง มั่ น ในการสร า งเสริ ม ให ผู ค นเห็ น ประโยชน แ ละ
คุณคาการทําประกันชีวิต

รับผิดชอบ

:: มุงมั่นใหงานสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมาย ภายในเวลาที่กําหนด
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเคารพในสิทธิของผูอื่น
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จริงใจ

:: สรางความไววางใจใหลูกคา และผูมาติดตอ ด วยการบริการที่ ประทับใจเกินความคาดหมาย มี
การสื่อสารและการใหขอมูลที่เปดเผยตรงไปตรงมา

พัฒนาตน

:: มีใจมุงมั่นและเปาหมายที่ชัดเจน มีความคิดริเริ่ม แสวงหาความรูใหม ๆ สงผลใหเกิดการพัฒนา
ตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จนกาวขึ้นสูความสําเร็จในอาชีพ

ทํางานเปนทีม

:: ทํางานเชิงรุกอยางมีเปาหมาย มีการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ มุงมั่นสูจุดหมายที่วางไว
รวมกันอยางสรางสรรค เปนกําลังใจและเปนมิตรตอเพื่อนรวมงาน

นโยบาย (Policies)
1. นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทมีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัทเปนองคกรที่ดําเนินกิจการภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยมุงเนนความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ ภายใตกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อผลประโยชนสูงสุดตอองคกร ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน มีความโปรงใสตรวจสอบได มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ซื่อสัตยในการประกอบธุรกิจและรับผิดชอบตอสังคม
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทกําหนดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรอยางเปนระบบ และครอบคลุมความ
เสี่ยงในทุกๆ ดาน โดยจัดใหมีการระบุปจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการประเมิน วิเคราะห จัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ ย ง มี ก ารจั ด การ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายเปนสําคัญ
3. นโยบายดานการบริการดวยคุณภาพ ISO
บริษัทมีความมุงมั่นตอการสรางสรรคงานบริการภายใตระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ
กฎระเบียบที่เ กี่ยวของ ซึ่งพนักงานทุกทานมีหนาที่ปฏิบัติ ตามระบบคุณภาพที่ไดกําหนดไว และมีการปรับปรุงอยา ง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อใหการบริการไดคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกตองสมบูรณ สะดวกรวดเร็ว อันจะกอใหเกิดความ
ประทับใจแกลูกคาทุกทาน ทั้งในปจจุบันและอนาคต
4. นโยบายดานบุคลากร
บริ ษั ทมุ ง เน น การบริ ห ารและพั ฒนาศัก ยภาพบุค ลากร เพื่ อสร างใหเ ป นผู มี ความรู ค วามสามารถ มี
ความเชี่ ย วชาญและเป น มือ อาชีพ ภายใตห ลั ก คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต สํา นึ กในการบริ การและรั บผิ ด ชอบต อสั ง คม
ปลูกฝงคานิยมเพื่อนําไปสูความเชื่อมั่น ศรัทธาและความนาเชื่อถือ มีความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของธุรกิจการ
ประกันชีวิต ในนามของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซึ่งดําเนินธุรกิจดวยปรัชญาแหงการเปนผูใหแก
สังคมเปนสําคัญ
5. นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เป น ทรั พ ยากรระบบฐานองค ค วามรู แ บบบู ร ณาการ และ
ทันสมัยดวยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา สามารถสนับสนุนและตอบสนองความตองการของผูใช รวมทั้งพัฒนาให
เกิ ด ความสั ม พั น ธ แ ละสอดคล อ งกั น ทั้ ง ระบบได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลภายใต ร ะบบการรั ก ษาความ
ปลอดภัยของขอมูลและความลับของลูกคา
6. นโยบายดานการตลาด
การตลาดที่ มุ ง เนน การสร า งความเชื่ อ มั่ น ในองคก ร สร า งความผู ก พั น ด ว ยการมอบคุ ณ ค า และการ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอยางเปนระบบในทุกๆ ดาน ตอบสนองปรัชญาของธุรกิจผานผลิตภัณฑและการบริการใน
แนวทางที่สอดคลองกับการประกันชีวิต ภายใตหลักการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาและซื่อสัตยเปนสําคัญ
สนั บ สนุ น สง เสริม คู ค าและพัน ธมิต ร ไม ขั ด แย ง ทางธุ ร กิจ สง เสริม การวิ จั ย และพั ฒนาดา นการตลาดเพื่ อเสริ มสร า ง
มูลคาเพิ่ม และศักยภาพในการแขงขันและการดําเนินธุรกิจ
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7. นโยบายดานการเงินและการลงทุน
รักษาสภาพคลองที่เพียงพอ บริหารสวนตางระหวางผลตอบแทนจากการลงทุน และภาระที่มีตอผู
เอาประกันที่เหมาะสมในระยะยาว โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เนนการลงทุนในตราสารระยะ
ยาวที่มี คุณ ภาพ เพื่อ ควบคุม ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอั ตราดอกเบี้ย และจํ ากั ดความเสี ยหายของเงิ นลงทุ น
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงภาระที่มีตอผูเอาประกัน และฐานะทางการเงินของบริษัท เปนสําคัญ
8. นโยบายดานการประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร
มุงเนนการสื่อสารเชิงกลยุทธ ที่สะทอนปรัชญาและทัศนคติที่สรางความนาเชื่อถือ และภาพลักษณที่
ดี เพื่อการขับเคลื่อนเรื่องราวทุกกาวจังหวะขององคกรสูสาธารณะ เพื่อการรับรู ตระหนักในเอกลักษณและตราสินคา
ของบริษัท สรางการยอมรับ และความผูกพัน
9. นโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทมุ งมั่นดํ าเนิน ธุรกิจ ดวยจิ ตสํานึก รับผิด ชอบต อสังคม โดยมีสวนในการเสริ มสรา งความมั่นคง
ทางการเงินซึ่งนําไปสูความมั่นคงและความสุขในชีวิตของประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งใหความสําคัญตอ
สิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
บริษัทสงเสริมใหพนักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององคกรและของ
ตนเองตอสังคม ในดานการศึกษา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยดําเนินกิจกรรมสงเสริมสังคมอยางเปน
รูปธรรม
บริ ษั ท ใ ห ค ว าม สํ า คั ญ ต อการ เ สริ ม สร า ง สิ่ ง แ วดล อ ม อย า งยั่ ง ยื น โ ดยส ง เ สริ ม การ อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของบริษัท ซึ่งประกอบดวยพนักงานและครอบครัว ตัวแทน คูคา และพันธมิตร ดวยการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา ดวยหลักการใชอยางประหยัดลดการสูญเปลา การนํามาใชซ้ํา หรือการใชวัสดุที่ผานกระบวนการ
แปรสภาพตามความเหมาะสมแลวแตกรณี และโดยสนับสนุนกิจกรรมฟนฟูธรรมชาติ อนุรักษสิ่งแวดลอม และปลูกฝง
จิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดลอมในมิติตางๆ ใหเยาวชน เพื่อผลระยะยาวและความยั่งยืน
10. นโยบายดานสิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนการคุมครองสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท
ตามหลักสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

-

บริษัทสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคล ใหการยอมรับและเคารพ
สิทธิเสรีภาพอันควรของผูอื่น โดยคํานึงถึง ศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชน ใน
สังคมประชาธิปไตยภายใตกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย

-

บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูมีสวนไดเสีย โดยไมเลือกปฏิบัติแกบุคคลใดๆ ดวย
เรื่ อ งเชื้ อ ชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสั ง คม ความสมบู ร ณ ข องร า งกาย ความเชื่ อ ทาง
วั ฒ นธรรม หรื อ ความเชื่ อ ทางการเมื อ ง ภายใต ก ฎหมายและมาตรฐานสากลด า นการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน

-

บริษัทเคารพตอสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการไดรับคาตอบแทนการทํางาน สวัสดิการ
และการประเมิ นผลงานที่เ ปน ธรรม สิทธิ การลาหยุด งานเพื่ อทํ าภารกิจ ที่จํ าเป น หรือ เพื่ อ
พักผอนเปนครั้งคราวโดยไดรับคาจางตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับการคุมครองแรงงาน

-

บริ ษั ท สนั บ สนุ น และจั ด ให มี ค วามปลอดภั ย ในสถานประกอบการทั้ ง ในด า นสุ ข อนามั ย
อาคารสถานที่ และการดูแลรักษาความสะอาดของสภาพแวดลอม

-

บริษัทสนับสนุนการมีสิทธิในหลักประกันทางสังคมที่รัฐจัดใหแกประชาชน
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กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล เสรีภาพ
ในการแสดงความคิด เห็น และการแสดงออก ตลอดจนศัก ดิ์ศรี ของความเป นมนุ ษยซึ่ งกัน และกัน ภายใตก รอบของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บริษัทบริหารงานดวยความจริงใจ และรับผิดชอบดูแลลูกคาใหไดรับสิทธิความคุมครอง และสิทธิ
ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย อยางเปนธรรม และจัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียนเพื่อแกไขเรื่องรองเรียนดวยความ
ยุติธรรม
11. นโยบายตอตานการทุจริต
บริษัทจะตอตานการทุจริต และไมยอมรับการใหหรือการรับของขวัญ สินบน หรือ ผลประโยชนอื่น
ใด ที่มีเจตนาจูงใจใหเกิดการดําเนินการ หรือเกิดการกระทําการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย
บริษัทตองมีจรรยาบรรณและมีความมุงมั่นในการปองกันมิใหเกิดการทุจริต รวมถึงมีหนาที่ในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อการตอตานการทุจริต อีกทั้งตองมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทไดกําหนดไว
อยางสม่ําเสมอ
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทมีหนาที่ปองกันและดูแลไมใหเกิดการทุจริต หากพบการทุจริตหรือ
พบเหตุที่สอไปในทางทุจริต ใหแจงตอผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
12. นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
บริษัทมีหนาที่และจรรยาบรรณในการกําหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และมุงมั่นในการปองกันมิให
บริษัทเปนแหลงฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของและแนวทางปฏิบัติที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
บริษัทกําหนดนโยบายลําดับรองและมาตรการตางๆ เพื่อรองรับนโยบายขางตน อันไดแกนโยบาย
การรับลูกคา นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคา แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา รวมทั้งการกํากับดูแลใหบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติตามนโยบายมาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติดังกลาว อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
นโยบายการรับลูกคา
บริษัทมีหนาที่ตองจัดใหลูกคาแสดงตน ดําเนินการตรวจสอบพิสูจนทราบและระบุตัวตนของลูกคา
กอนพิจารณาอนุมัติรับลูกคา ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคา
บริษัทมีหนาที่บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคา กอนพิจารณาอนุมัติรับลูกคาตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
บริษัทมีหนาที่ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จนกวาจะ
ยุติความสัมพันธกับลูกคาตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การกํากับดูแลใหบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติตามนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของบริษัท
(1)

บริษัทกําหนดใหผูบริหารทุกระดับ พนักงาน ตัวแทน รวมทั้ง นายหนาของบริษัท ปฏิบัติตาม
นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายโดยเครงครัด
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(2)

บริษัทกําหนดใหมีผูบริหารที่มีอํานาจทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเปนผูติดตอประสานงานกับสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

(3)

บริษัทกําหนดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชบริการตางๆ ของบริษัท

(4)

บริษัทสนับสนุนและสงเสริมให คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตัวแทน รวมทั้ง นายหนา
ของบริษัท มีความรูความเขาใจดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ

(5)

บริษัทกําหนดใหมี คําสั่ง ระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายดานการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

(6)

ผูบริหารทุกระดับ พนักงาน ตัวแทน รวมทั้ง นายหนาของบริษัท ตองปฏิบัติตามนโยบาย และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายโดยเครงครัด

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
รางวัลแหงความภูมิใจ

-

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

ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแก บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีอัตราการเติบโตของมูลคาแบรนดองคกรสูงสุดใน
หมวดการเงิน จากการทําวิจัยเรื่อง การประเมินคาและจัดอันดับแบรนดองคกรในไทย โดยคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การศึกษาดังกลาววัดมูลคาแบรนดองคกรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 8 หมวดอุตสาหกรรม โดยนําขอมูลจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง
3 ปจํานวน 492 องคกร เปรียบเทียบตัวเลขการเติบโตทั้งในสวนของการบัญชี การเงิน และการตลาด ครอบคลุมถึง
มูลคาสินทรัพย มูลคาหุน และยอดขาย ที่มีการเติบโตตอเนื่อง ซึ่งบริษัทมีการเติบโต 34.95% มีมูลคาแบรนดองคกร
35,210

ล านบาท

ซึ่ ง ถือ ว า มีพั ฒ นาการของมู ล ค าแบรนดอ งค กรที่ เ ติ บโตแบบก า วกระโดด จากการที่ บริ ษั ท ให

ความสํ าคั ญกั บ การพั ฒ นาองค กร พร อมๆกับ การบริ หารการเงิ น การให บริ ก ารลู กค า การพัฒ นาผลิต ภั ณฑ และการ
เสริมสรางความเชื่อถือในแบรนด

-

บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (Annual General Meeting, AGM) ประจําป

2556 ในระดับ “ดีเยี่ยม” เปนปที่ 3 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

-

บริษัทไดรับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance rating,

CG rating) ป 2556 ในระดับ “ 4 ดาว” เพิ่มขึ้นจากปกอนที่ไดในระดับ 3 ดาว ซึ่งเปนโครงการที่สํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพยฯ เปนผูดําเนินการ โดยมีบริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด (TRIS) ทําหนาที่
เปนผูจัดอันดับ
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การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหแข็งแกรง
- ดานการสื่อสาร สรางการรับรูและความเชื่อมั่นในแบรนด
ในป 2556 บริษัทไดเพิ่มการรับรูของแบรนดเพื่อเขาถึงกลุมคนเพิ่มมากขึ้น ดวยการเพิ่มงบประมาณในการใช
สื่อและโฆษณาตางๆ หลายประเภท ดังนี้
•

โฆษณาผานทีวี วิทยุ เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ นิตยสาร

•

สื่อ outdoor ตางๆ เชน Billboard รมสนาม เตนท ปาย

•

การออกบูธในงานตางๆ

- ดานระบบการดําเนินงานและการจัดการ
บริษัทมุงมั่นตอการสรางสรรคงานบริการภายใตระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008
ในดานการดําเนินงานกรมธรรมสามัญสายประกันชีวิต ฝายประกันกลุม และสํานักงานสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริการกระจายสูสาขาทั่วทุกภูมิภาคแบบครบวงจร โดยในป 2556 บริษัทไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001:2008 เพิ่มอีก 11 สาขา รวมเปน 42 สาขาจากทั้งหมด 75 สาขา และในอนาคตบริษัทมีเปาหมายที่จะเพิ่มระดับ
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพใหกระจายสูสาขาอยางตอเนื่องตอไป
นอกจากนี้ บ ริ ษัท ยั ง มีห น ว ยงานปฏิ บัติ ก ารนายหนา หน วยลงทุ น ซึ่ ง สนับ สนุ นการซื้ อและขายหน วยลงทุ น
ใหกับตัวแทนของบริษัทเพื่อเปนที่ปรึกษาและนําเสนอในการวางแผนการเงินอยางครบวงจร
- ดานชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทไดพัฒนาชองทางการขายตรงผาน Tele marketing โดยไดเริ่มจําหนายผานชองทางนี้เมื่อ มิถุนายน
2556 เพื่อสามารถเขาถึ งกลุ มลูก คาใหม ไดม ากขึ้ น โดยเริ่มจากฐานลู กคา จากชอ งทางการขายเดิ มที่มี อยู เพื่อ เป น
แนวทางในการพัฒนาชองทางนี้ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในปตอๆ ไป
- ดานการบริการ
บริษัทไดจัดตั้ง Service Center ที่สํานักงานใหญ โดยการใหบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) แก
ลูกคาและตัวแทน ซึ่งจะสามารถเปดทําการไดในเดือนมกราคม 2557
นอกจากนี้
- ดานการพัฒนาคุณภาพตัวแทนและการสรางทีมที่ปรึกษาทางการเงิน
ในป 2556 บริษัทมีตัวแทนที่ไดรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ (TNQA) ทั้งสิ้น 599 คน จากทั้ง
ธุรกิจ 3,117 คน เปนอันดับที่ 3 ของธุรกิจ และ มีที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงินที่ผานการอบรมจากสถาบันชั้นนํา
และไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต) จํานวน 482 คน ซึ่งการมุงมั่น
พัฒนาดังกลาวเพื่อสนับสนุนภารกิจของบริษัทในการที่จะเปนผูนําทางการเงินในการสรางความมั่นคงใหประชาชนทุก
กลุมและใหคําแนะนําดานการวางแผนการเงินไดอยางครบวงจร

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัทมิไดมีการดําเนินธุรกิจผานบริษัทยอย หรือบริษัทรวม
1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิไดมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผูถือหุนรายใหญ
อยางมีนัยสําคัญ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจประกันชีวิต โดยเบี้ยประกันภัยรับสวนหนึ่งจะถูกกันไวเปนเงินสํารองประกันชีวิต
โดยมีการดําเนินการบริหารเงินสํารองประกันชีวิตสวนนี้โดยนําไปลงทุน
ภายใตพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551ปจจุบัน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลัก คือ การประกันชีวิต การประกันชีวิต
เปนวิธีการที่บุคคลกลุมหนึ่งรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสีย
รายไดในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดตองประสบกับภัยเหลานั้น ก็ไดรับเงินเฉลี่ยชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
แกตนเองและครอบครัว โดยบริษัททําหนาที่นําเงินดังกลาวไปจายใหแกผูประสบภัยหรือผูรับผลประโยชน
ในอดีตบริษัทเริ่มประกอบการธุรกิจประกันชีวิตโดยเนนกรมธรรมประกันชีวิตสามัญประเภทคุมครองตลอดชีวิต
ปจจุบั นบริ ษัทไดทํา การพัฒนารูปแบบผลิตภั ณฑเ พื่อตอบสนองความตองการของลูกค าและกอใหเกิ ดประโยชนกั บ
ลูกคาสูงสุด โดยหลักแลวการทําประกั นชีวิตจะใหผลประโยชนกับผูเอาประกั นในสองรูปแบบหลัก คือ ผลประโยชน
ทางดานความคุมครอง และผลประโยชนทางดานการออมทรัพย ผูเอาประกันไดรับประโยชนทางดานความคุมครอง
โดยบริ ษั ท ประกั น จะชํ า ระเงิ นคุ ม ครองให กั บ ผู รั บ ประโยชน หากผู เ อาประกั น เจ็ บ ป ว ย ประสบอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ เสี ย ชี วิ ต
สํ า หรั บ ประโยชน ท างด า นการออมทรั พ ย ผู เ อาประกั น จะได รั บ เงิ น ผลประโยชน ใ นระหว า งระยะเวลาของสั ญ ญา
ประกันภัย
2.1.1 ประเภทการประกันชีวิต
ปจจุบันบริษัทมีแบบประกันที่สามารถเสนอใหกับลูกคามากกวา 50 แบบ แบงตามประเภทการประกันได
ดังตอไปนี้

2.1.1.1 ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)
เป น การประกั น ชี วิต รายบุ คคลที่ จํ า นวนเงิ น เอาประกั นภั ย ขึ้ น อยูกั บ ความสามารถในการชํา ระเบี้ ยของแต ล ะ
บุคคล ความคุมครองและระยะเวลาในการชําระเบี้ยขึ้นอยูกับแบบของการประกันแตละแบบ เชน 5 ป 10 ป 15 ป หรือ
จนผูทําประกันมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่งที่กําหนดไว โดยอาจมีงวดการชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายป ราย 6 เดือน ราย
3 เดือนหรือรายเดือน การทําประกันชีวิตประเภทนี้ผูเอาประกันจะไดรับผลประโยชนหลักคือความคุมครองและการออม
ทรัพย โดยประกันชีวิตสามัญแบบตางๆ จะมีสัดสวนผลประโยชนของความคุมครองและการออมทรัพยตางกันออกไป
ประกันชีวิตสามัญมีลักษณะแบบประกันดังนี้
(1) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
หมายถึง แบบประกั นชี วิ ต ที่ กํา หนดเงื่ อ นไขการจ ายเงิ นเอาประกั น ใหกั บ ผู รั บผลประโยชน เมื่ อ ผู ทํ า
ประกันเสียชีวิตหรือ จายเงินเอาประกันใหแกผูเอาประกันในกรณีที่ผูเอาประกันมีชีวิตอยูในวันที่กรมธรรมครบกําหนด
สัญญา ซึ่งโดยทั่วไป

จะกําหนดวันครบอายุสัญญาเมื่อผูเอาประกันมีอายุครบ 90 หรือ 99 ป และเปนแบบประกันชีวิต

สามัญที่เนนผลประโยชนดานความคุมครองและไดรับความนิยมมากประเภทหนึ่ง โดยทั่วไปแบบประกันแบบตลอดชีพ
จะกําหนดการชําระเบี้ยตลอดชีพ แตบางแบบอาจจะลดระยะเวลาชําระเบี้ยลงเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของ
ลูกคา เชน ชําระเบี้ย 15 ป 20 ป หรือ จนถึงอายุ 60 ป
(2) แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)
หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการจายเงินเอาประกันใหแกผูรับประโยชนในชวงระยะเวลา
หนึ่งๆ เมื่อผูทําประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย โดยทั่วไปมีระยะเวลาคุมครอง
หรืออายุกรมธรรม 5 ป ถึง 15 ป แบบประกันลักษณะนี้มีจุดเดนที่อัตราเบี้ยประกันภัยต่ํา
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(3) แบบสะสมทรัพย (Endowment Insurance)
หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการจายเงินเอาประกันใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูทําประกัน
เสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรมธรรม หรือจายเงินเอาประกันภัยใหกับผูทําประกันภัย เมื่อผูทําประกันภัยมีชีวิต
อยูจนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีทางเลือกการชําระเบี้ยหลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชนใน
ระหวางระยะเวลาของสัญญาประกันภัย ทําใหแบบประกันนี้เปนแบบประกันชีวิตสามัญที่เพิ่มผลประโยชนดานการออม
ทรัพย
(4) แบบบํานาญ (Pension)
การประกันชีวิตแบบเงินไดประจํา เหมาะสําหรับผูที่คาดวาจะยังชีพ และมีอายุยืนยาว เปนการประกัน
ชีวิตเพื่อคุมครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการสูญเสียรายไดเมื่อมีอายุมากขึ้นหรือเมื่อพนวัยทํางาน
บริษัทประกันชีวิต จะจายเงินจํานวนหนึ่งเทากันอยางสม่ําเสมอใหแกผูเอาประกันชีวิตทุกเดือนหรือทุกป นับแตผูเอา
ประกันชีวิตเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ป หรือ 60 ป เปนตน แลวแตเงื่อนไขในกรมธรรมประกันชีวิตที่กําหนดไว
สําหรับระยะเวลาการจายเงินขึ้นอยูกับความตองการของผูเอาประกันชีวิตที่จะเลือกซื้อ
(5) สัญญาเพิ่มเติม (Rider)
สัญญาเพิ่ม เติ มเปน สัญญาที่ บริ ษัทประกั นชีวิ ตทํ าใหกั บผู ที่มี กรมธรรม ประกั นชี วิตกั บบริษั ท เพื่ อให
ความคุมครองเพิ่มเติมจากกรมธรรมหลักที่ผูเอาประกันไดทํากับบริษัทแลว บริษัทมีสัญญาเพิ่มเติมใหผูเอาประกันเลือก
2 ประเภทหลัก ๆ คือ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (Personal Accident; PA) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ซึ่งสัญญา
เพิ่มเติมอุบัติเหตุใหความคุมครองการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพให
ความคุมครองเกี่ยวกับการชดเชยคารักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเกิดจากการเจ็บปวยหรือจากอุบัติเหตุ
2.1.1.2 การประกันชีวิตกลุม (Group Life Insurance)
ประกันกลุมเปนการประกันชีวิตที่กรมธรรมหนึ่งจะมีผูเอาประกันชีวิตรวมกันตั้งแต 5 คนขึ้นไป สวนมากจะ
เปนกลุมของพนักงานบริษัท ซึ่งเปนสวัสดิการที่บริษัทหางราน และองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชนจัดใหกับ
ลูกจางหรือสมาชิก โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุมทั้งหมดดวยอัตราเฉลี่ย ไมวาจะเปน อายุ เพศ
หนาที่การงาน หรือจํานวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคํานวณออกมาเปนอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช
กับบุคคลทุกคนในกลุมนั้น และเนื่องจากประกันกลุมมีคาใชจายในการรับประกันหลาย ๆ อยางตํ่าลง จึงเปนผลดีและมี
สวนทําใหเบี้ยประกันภัยรวมโดยสวนใหญ ตํ่ากวาการประกันชีวิตรายบุคคล โดยปกติกรมธรรมประกันชีวิตกลุมจะเปน
สัญญาปตอป ซึ่งตองเก็บเบี้ยทุกป ยกเวนกรมธรรมที่ออกแบบพิเศษซึ่งอาจชําระเบี้ยเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลา
คุมครองก็ได
2.1.1.3 แบบคุมครองสินเชื่อ
หมายถึง แบบประกันชีวิตที่คุมครองการเสียชีวิต หรือ คุมครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ดวยจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงรายงวด
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สัดสวนผลผลิตแยกตามกลุมธุรกิจ
สัดสวนผลผลิตรายใหม หรือเบี้ยประกันรั บปแรก ของบริษัท ประจําป 2554 - 2556 แบงตามประเภทการ
ประกันไดดังตอไปนี้
ป 2554

ป 2555

ป 2556

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

101.95

1.23

2,425.46

27.66

1,881.85

17.86

6,600.65

79.73

4,628.16

52.79

6,534.10

62.02

498.51

6.02

661.09

7.54

579.48

5.50

ชั่วระยะเวลา

1.55

0.02

11.33

0.13

42.41

0.40

สะสมทรัพย

5,846.56

70.62

3,688.02

42.07

5,686.54

53.98

254.04

3.07

267.72

3.05

225.67

2.14

1,575.82

19.04

1,713.77

19.55

2,118.74

20.11

8,278.43

100.00

8,767.39

100.00

10,534.69

100.00

ประเภทการประกัน

สามัญ - ชําระเบี้ยครั้งเดียว
สามัญ
ตลอดชีพ

สัญญาเพิ่มเติม
ประกันกลุม
ผลผลิตรวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ: เบี้ยประกันรับปแรก หักเบี้ยประกันสงคืนใหกับผูเอาประกันที่ยกเลิกกรมธรรม

ป 2554 เบี้ยรับปแรกของบริษัททุกประเภทธุรกิจ มีจํานวนทั้งสิ้น 8,278.43 ลานบาท เติบโตลดลงรอยละ
9.11 ป 2555 มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 8,767.39 ล า นบาท เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 5.91 และ ป 2556 มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
10,534.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.16 โดยผลผลิตในแตละประเภทการประกัน เปนดังนี้
•

ผลผลิตประเภทสามัญ ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท ป 2554 มีเบี้ยรับปแรก 6,600.65 ลานบาท คิด

เปนอัตราสวนรอยละ 79.73 ของผลผลิตทุกประเภท และมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงรอยละ 11.48 สําหรับป 2555 มี
เบี้ยรับปแรก 4,628.16 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 52.79 ของผลผลิตทุกประเภท ลดลงรอยละ 29.88 และป
2556 มีเบี้ยรับปแรก 6,534.10 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 62.02 ของผลผลิตทุกประเภท เพิ่มขึ้นรอยละ 41.18
•

เบี้ยรับปแรกของแบบประกันชีวิตตลอดชีพในป 2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 498.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป

กอน รอยละ 29.80 สําหรับป 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 661.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 32.61 และป 2556 มี
จํานวนทั้งสิ้น 579.48 ลานบาท ลดลงจากปกอน รอยละ 12.35
•

ระหวางผลผลิตของแบบประกันตางๆ ในประกันชีวิตประเภทสามัญนั้น การประกันแบบสะสมทรัพยมีอัตรา

เติบโตสูงที่สุด และมีสัดสวนสูงสุด โดยในป 2554 มีเบี้ยประกันภัยปแรก ถึง 5,846.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.62
ของเบี้ยประกันรับปแรกรวม ลดลงรอยละ 14.43 สําหรับป 2555 มีเบี้ยประกันภัยปแรก ถึง 3,688.02 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 42.07 ของเบี้ยประกันรับปแรกรวม ลดลงรอยละ 36.92 และป 2556 มีเบี้ยประกันภัยปแรก ถึง 5,686.54 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 53.98 ของเบี้ยประกันรับปแรกรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 54.19
•

ในสว นสัญ ญาเพิ่มเติ ม ป 2554 มี จํานวนเบี้ ยประกันรั บปแ รก 254.04 ลานบาท เพิ่ มจากปกอ น ร อยละ

6.52 ป 2555 มีจํานวนเบี้ยประกันรับปแรก 267.72 ลานบาท เพิ่มจากปกอน รอยละ 5.39 และป 2556 มีจํานวนเบี้ย
ประกันรับปแรก 225.67 ลานบาท ลดลงจากปกอน รอยละ 15.71
•

ประกันกลุม ป 2554 มีสัดสวนในผลผลิตรวมทั้งสิ้นรอยละ 19.04 ดวยเบี้ยรับปแรกรวม 1,575.82 ลาน

บาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 4.55 สําหรับป 2555 มีสัดสวนในผลผลิตรวมทั้งสิ้นรอยละ 19.55 ดวยเบี้ยรับป
แรกรวม 1,713.77 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 8.75 และ ป 2556 มีสัดสวนในผลผลิตรวมทั้งสิ้นรอยละ
20.11 ดวยเบี้ยรับปแรกรวม 2,118.74 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 23.63
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สัดสวนเบี้ยประกันรับปตอไป และเบี้ยประกันรับรวมของบริษัท ประจําป 2554 - ป 2556 แบงตามประเภทการ
ประกันไดดังนี้
เบี้ยประกันรับปตอไปและเบี้ยประกันรับรวม
ป 2554
ประเภทการประกัน

เบี้ยรับปตอไป

ป 2555
เบี้ยรวม

เบี้ยรับปตอไป

เบี้ยรวม

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

เบี้ยชําระครั้งเดียว-สามัญ

-

-

101.95

0.32

-

-

2,425.46

7.00

22,569.92

96.96

29,170.57

92.44

25,139.66

97.17

29,767.82

85.93

1,538.48

6.61

2,036.98

6.46

1,887.07

7.29

2,548.17

7.36

ชั่วระยะเวลา

53.64

0.23

55.19

0.17

38.79

0.15

50.12

0.14

สะสมทรัพย

19,492.50

83.74

25,339.07

80.30

21,601.52

83.49

25,289.54

73.01

1,485.30

6.38

1,739.34

5.51

1,612.27

6.23

1,879.99

5.43

707.82

3.04

2,283.65

7.24

733.15

2.83

2,446.93

7.06

23,277.74

100.00

31,556.17

100.00

25,872.81

100.00

34,640.20

100.00

สามัญ
ตลอดชีพ

สัญญาเพิ่มเติม
ประกันกลุม
ผลผลิตรวมทั้งสิ้น

ป 2556
ประเภทการประกัน

เบี้ยชําระครั้งเดียว-สามัญ

เบี้ยรับปตอไป

เบี้ยรวม

จํานวนเงิน (ลาน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

บาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

-

-

1,881.85

4.82

27,738.24

97.18

34,272.34

87.70

2,402.57

8.42

2,982.05

7.63

ชั่วระยะเวลา

25.33

0.09

67.74

0.17

สะสมทรัพย

23,597.43

82.67

29,283.97

74.93

1,712.92

6.00

1,938.58

4.96

806.25

2.82

2,924.99

สามัญ
ตลอดชีพ

สัญญาเพิ่มเติม
ประกันกลุม
ผลผลิตรวมทั้งสิ้น

7.48
100.0

28,544.50

100.00

39,079.19

0

หมายเหตุ: เบี้ยประกันรับปตอไปและเบี้ยรับรวม หักเบี้ยประกันสงคืนใหกับผูเอาประกันที่ยกเลิกกรมธรรม

สํา หรับ เบี้ย ประกั น ภัย รั บ ปต อ ไปและเบี้ ยประกั น รั บรวมของบริ ษั ทในป 2554 บริษั ท มี เบี้ ย ประกั นรั บ ปต อ ไป
ทั้งสิ้น 23,277.74 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น รอยละ 34.99 และเบี้ยรับรวม ทั้งสิ้น 31,556.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
19.75
สําหรับในป 2555 บริษัทมีเบี้ย ประกันรับปตอไปทั้งสิ้น 25,872.81 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น รอยละ 11.15
และเบี้ยรับรวม ทั้งสิ้น 34,640.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.77
สําหรับในป 2556 บริษัทมีเบี้ย ประกันรับปตอไปทั้งสิ้น 28,544.50 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น รอยละ 10.33
และเบี้ยรับรวม ทั้งสิ้น 39,079.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.81 โดยสามารถพิจารณาแยกตามประเภทการประกันได
ดังนี้
•

ผลผลิตประเภทสามัญ ในป 2554 มีเบี้ยปต อไปทั้งสิ้น 22,569.92 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอ น

รอยละ 35.97 และมีอัตราคงอยูของกรมธรรม (Persistency rate)1 สูงถึงรอยละ 94 ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาอัตราความ
ยั่งยืน ของกรมธรรมโ ดยรวมของอุตสาหกรรมที่ รอยละ

88

ในปเ ดียวกั น สําหรั บในป 2555 มี เบี้ยป ตอไปทั้งสิ้ น

25,139.66 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 11.39 และมีอัตราคงอยูของกรมธรรม รอยละ 86 ซึ่งเปนอัตราที่
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ต่ํ า กว า อั ต ราความยั่ ง ยื น ของกรมธรรม โ ดยรวมของอุ ต สาหกรรมที่ ร อ ยละ

88 ในป 2556 มี เ บี้ ย ป ต อ ไปทั้ ง สิ้ น

27,738.24 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 10.34 และมีอัตราคงอยูของกรมธรรม รอยละ 86 ซึ่งเปนอัตราที่
ต่ํากวาอัตราความยั่งยืนของกรมธรรมโดยรวมของอุตสาหกรรมที่ รอยละ 88 สําหรับเบี้ยรับรวม ในป 2554 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 29,170.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 21.26 ในป 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 29,767.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
2.05 และในป 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 34,272.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15.13
•

ประกันกลุม ในป 2554 มีเบี้ยรับปตอไป 707.82 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.84 และมีเบี้ยรับรวม

2,283.65 ลานบาท ขยายตัวจากปกอน รอยละ 6.14 สําหรับในป 2555 มีเบี้ยรับปตอไป 733.15 ลานบาท เติบโต
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.58 และมีเบี้ยรับรวม 2,446.93 ลานบาท ขยายตัวจากปกอน รอยละ 7.15 และสําหรับในป 2556 มี
เบี้ยรับปตอไป 806.25 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.97 และมีเบี้ยรับรวม 2,924.99 ลานบาท ขยายตัวจากปกอน
รอยละ 19.54

2.2 การตลาดและการแขงขัน
นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑและบริการ
ในป 2556 บริษัทยังคงดําเนินนโยบายตอเนื่องจากป 2555 ในดานผลิตภัณฑและบริการที่สงเสริมการวางแผน
การเงินอยางรอบดานใหกับประชาชนทั่วไป โดยมีกลยุทธหลักในป 2556 ดังนี้
(1) กลยุทธการแขงขัน
•

ดานผลิตภัณฑ
บริษัทมีนโยบายผลิตภัณฑที่เสริมสรางความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินใหกับประชาชนทุกกลุม

ประกอบดวย ผลิตภัณฑที่ครอบคลุมทั้งการออมและความคุมครอง ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความหลากหลายตั้งแต
ผลิตภัณฑเพื่อการคุมครองชีวิตระยะยาว (Whole Life) หรือประเภทคุมครองที่มีระยะเวลา (Term) ผลิตภัณฑประเภท
บํานาญ (Pension) ไปจนถึง ผลิตภัณฑเพื่อการสะสมทรัพย (Endowment)ที่สรางผลตอบแทนที่ดี และสินเชื่อธุรกิจ
ผลิตภัณฑแตละประเภทมีการพัฒนาในเรื่องของระยะเวลาคุม ครองและการชํ าระเบี้ยประกันเพื่ อใหผูบริโภคทุกกลุ ม
สามารถเลือกผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับการวางแผนการเงินในแตละชวงชีวิตในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมของบริษัทฯ
จะคํานึงถึงความตองการของลูกคา และความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว

1

อัตราความคงอยูของกรมธรรม (Persistency rate) คํานวณจากเบี้ยประกันรับปตอของปปจจุบันหารดวยเบี้ยรับรวม

ของปกอนหนาหักดวยเบี้ยประกันรับครั้งเดียวของปกอนหนา
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•

ดานบริการ
บริษัทใหความสําคัญในการบริการแตละชองทาง ทั้งชองทางธนาคาร ชองทางตัวแทน และชองทาง

ขายตรงในชองทางตัวแทน บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเพิ่มจํานวนเพื่อใหเขาถึงประชาชนทุกกลุม และการพัฒนา
คุ ณ ภาพที ม งานที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและได รั บ ใบอนุ ญ าตจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหมากเพียงพอ เพื่อชวยเผยแพรแนวคิดการวางแผนการเงินรอบดานและ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในการวางแผนการเงินที่มากขึ้น
บริษัทยังคงนโยบายการสรางและพัฒนาทีมที่ปรึกษาประกันชีวิต ที่มีความรูและมีประสิทธิภาพใน
การใหบริ การลูกค าอยางต อเนื่อง โดยสนั บสนุนให ทีมที่ปรึก ษาประกั นชีวิตมีค วามสามารถในระดับตัวแทนคุณภาพ
ดีเดนแหงชาติ (TNQA)
•

ดานความรวมมือกับคูคาและพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทไดสานตอความรวมมือกับธนาคารที่เปนพัน ธมิตรและกําหนดเปาหมายรวมกันในการผลักดั น

ผลิตภัณฑทางการเงินและการใหบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา นําเสนอผาน
สาขาและสํานักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพที่มีอยูทั่วประเทศกวา 1,000 แหง ทั้งในกลุมลูกคาเงินฝากและกลุมสินเชื่อ
นอกจากพันธมิตรหลักในดานชองทางจําหนาย บริษัทไดรวมมือกับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมบัวหลวง จํากัด ในการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑเพื่อการลงทุน ตอบโจทยลูกคาที่ตองการทางเลือกในการออม
เพื่ อ ได รั บ ผลตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น และบริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ภั ย จํ า กั ด (มหาชน) เพื่ อ นํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ภั ย
ทรัพยสิน
•

ดานการสื่อสารการตลาดและกิจกรรมเพื่อสรางสัมพันธกับลูกคา
บริษัทใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานการสื่อสารการตลาดอยางครบวงจร เพื่อสรางการรับรู

และเขาถึงความตองการที่แทจริงของลูกคา โดยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการเปนผูนําในการสรางความมั่นคงทางการเงิน
ให กั บ ประชาชนทุ ก กลุ ม ในป นี้ บ ริ ษั ท จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข ององค ก ร สร า งการรั บ รู / จดจํ า ใน
แบรนด เผยแพรแนวคิดดานการวางแผนการเงินใหกับลูกคาและประชาชนทั่วไป ผานสื่อตางๆ จัดสัมมนาใหความรูดาน
การวางแผนการเงิน และกิจ กรรมทดลองวางแผนการเงิ นด ว ยตนเอง เพื่ อใหลู ก คา ไดสั ม ผัส ประสบการณ จริ ง และมี
ทัศนคติที่ดีตอการประกันชีวิต
(2) การจําหนายและชองทางการจําหนาย
โครงสรางเบี้ยประกันภัยรับ จําแนกตามชองทางจําหนาย ป 2554
*เบี้ยปแรก
ชองทางการจําหนาย

เบี้ยรับปตอไป

เบี้ยรวม

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

ตัวแทน

1,315.45

15.89

9,677.15

41.57

10,992.59

34.84

ผานชองทางธนาคาร

6,706.42

81.01

12,807.13

55.02

19,513.55

61.84

ชองทางอื่น
ผลผลิตรวมทั้งสิ้น

256.56

3.10

793.46

3.41

1,050.02

3.33

8,278.43

100.00

23,277.74

100.00

31,556.17

100.00

โครงสรางเบี้ยประกันภัยรับ จําแนกตามชองทางจําหนาย ป 2555
*เบี้ยปแรก
ชองทางการจําหนาย

เบี้ยรับปตอไป

เบี้ยรวม

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

ตัวแทน

1,600.06

18.25

10,436.54

40.34

12,036.59

34.75

ผานชองทางธนาคาร

6,925.90

79.00

14,624.44

56.52

21,550.33

62.21

ชองทางอื่น
ผลผลิตรวมทั้งสิ้น

241.44

2.75

811.84

3.14

1,053.28

3.04

8,767.39

100.00

25,872.81

100.00

34,640.20

100.00

สวนที่ 1 หนาที่ 12

โครงสรางเบี้ยประกันภัยรับ จําแนกตามชองทางจําหนาย ป 2556
*เบี้ยปแรก
ชองทางการจําหนาย

เบี้ยรับปตอไป

เบี้ยรวม

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

ตัวแทน

1,986.34

18.86

11,248.55

39.41

13,234.89

33.87

ผานชองทางธนาคาร

8,305.63

78.84

16,416.72

57.51

24,722.34

63.26

242.72

2.30

879.23

3.08

1,121.95

2.87

10,534.69

100.00

28,544.50

100.00

39,079.19

100.00

ชองทางอื่น
ผลผลิตรวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : *เบี้ยปแรกรวมเบี้ยชําระครั้งเดียว

เบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัทแยกตามชองทางจําหนายในป 2556 ประกอบดวยชองทางจําหนายหลัก 3
ชองทาง ตามลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจากชองทางธนาคารเปนชองทางหลัก ที่รอย
ละ 63.26 รองลงมาคือ ชองทางตัวแทนอยูที่รอยละ 33.87 และชองทางอื่นๆ อยูที่รอยละ 2.87 และมีนโยบายดาน
ชองทางจําหนายที่สําคัญ ดังนี้
•

ดานชองทางจําหนายผานตัวแทน

ภาพรวมธุรกิจ : เบี้ยรับรวม และเบี้ยปแรกรวมเบี้ยชําระครั้งเดียวชองทางจําหนายผานตัวแทน ป 2556
เบี้ยปแรกรวม

เบี้ยรับรวม
บริษัท

จํานวน

สวนแบง

(ลานบาท)

ตลาด

1. เอไอเอ

เบี้ยชําระครั้งเดียว
%+/-

จํานวน

สวนแบง

(ลานบาท)

ตลาด

%+/-

100,407

41.51

5.12

19,753

36.09

5.45

2. ไทยประกันชีวิต

47,216

19.52

11.27

10,551

19.28

8.88

3. เมืองไทยประกันชีวิต

17,069

7.06

14.20

5,578

10.19

25.32

4. กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิต

15,143

6.26

25.15

4,374

7.99

18.25

5. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต

14,068

5.82

3.49

2,409

4.40

0.85

13,234

5.47

9.96

1,986

3.63

24.14

13,087

5.41

-6.78

3,329

6.08

-17.64

241,871

100.00

7.66

54,729

100

6.34

6. กรุงเทพประกันชีวิต
7.ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธุรกิจ

ขอมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย เรียงอันดับตามเบี้ยรับรวม

ในป 2556 บริษัทมีอัต ราเติบโตที่สูงของเบี้ยปแรกรวมเบี้ยชําระครั้งเดีย วจากชองทางจํา หนายผานตัวแทน
โดยเปนอัตราเติบโตที่สูงกวาธุรกิจคอนขางมาก ทําใหบริษัทมีเบี้ยรับรวมขึ้นเปนอันดับที่ 6 ของธุรกิจ โดยเกิดจาก
ความสําเร็จในการผลักดันกลยุทธการใหบริการวางแผนการเงินรอบดานอยางตอเนื่องจากป 2555

ซึ่งเปนจุดเดนใน

การสรางความแตกตางและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท
ในด า นของที ม งาน บริ ษั ท เพิ่ ม การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาที ม ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น ด ว ยหลั ก สู ต รความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย เพื่อขึ้นทะเบียนผูขายหลักทรัพย (Single License) ควบคู
ไปกับการพัฒนาคุณภาพตัวแทนเพื่อใหมีความเปนมืออาชีพอยางตอเนื่อง ปจจุบันบริษัทมีที่ปรึกษาทางการเงินมือ
อาชีพที่ผานการอบรมจากสถาบันชั้นนําและไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) กวา 500 คน และตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติอีก 599 คน เปนทรัพยากรที่สําคัญในการเติบโต การสราง
กําไร และความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

สวนที่ 1 หนาที่ 13

•

ดานชองทางจําหนายผานธนาคาร

ภาพรวมธุรกิจ : เบี้ยรับรวม และเบี้ยปแรกรวมเบี้ยชําระครั้งเดียวชองทางจําหนายผานธนาคาร ป 2556
เบี้ยปแรกรวม
เบี้ยรับรวม

บริษัท

จํานวน

สวนแบง

(ลานบาท)

ตลาด

เบี้ยชําระครั้งเดียว
%+/-

จํานวน

สวนแบง

(ลานบาท)

ตลาด

%+/-

1. เมืองไทยประกันชีวิต

40,898

23.73

27.87

21,286

26.13

28.10

2. ไทยพาณิชยประกันชีวิต

39,326

22.82

8.44

16,757

20.57

-2.19

24,722

14.35

14.72

8,306

10.20

19.92

3. กรุงเทพประกันชีวิต
4. กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิต

21,601

12.54

33.07

9,401

11.54

24.34

5. พรูเด็นเชียลประกันชีวิต

8,134

4.72

132.55

5,415

6.65

185.69

6. ไทยประกันชีวิต

7,147

4.15

23.09

3,973

4.88

-9.83

7.เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต

6,712

3.90

27.93

2,866

3.52

26.24

172,323

100.00

19.95

81,468

100.00

15.09

ธุรกิจ

ขอมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย เรียงอันดับตามเบี้ยรับรวม

ในป 2556 บริษัทมีเบี้ยรับรวมในชองทางธนาคารเปนอันดับที่ 3 ของธุรกิจ บริษัทใหความสําคัญใน
การสร า งความร ว มมื อ อย า งเข ม แข็ ง กั บ ธนาคารในระดั บ นโยบาย รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก ารและการสร า ง
สัมพันธภาพที่ดีรวมกันในระดับปฏิบัติการอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่คูแขงขันสามารถดําเนินการไดยาก
นอกเหนือจากความรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัทไดเสริมสรางความรูดานการประกันชีวิต
และทั ก ษะการขายใหม ๆ ใหกั บ บุค ลากรของธนาคารเพื่ อสามารถให บริ ก ารลูก ค าได อย า งเหมาะสม ครบถ ว นตาม
รายละเอีย ดกรมธรรม ที่นํ าเสนอตอลู กค า และถูกต องตามหลั กเกณฑ นายหน าประกั นชีวิ ตตามที่ กฎหมายกํ าหนดไว
รวมถึงสนับสนุนการใหบริการลูกคาและประสานงานภายในสาขาธนาคาร โดยจัดสงทีมเจาหนาที่พัฒนาการตลาดเขา
ดูแลอํานวยความสะดวกในทุกสาขาธนาคารทั่วประเทศดวย
•

ดานชองทางจําหนายอื่น ๆ
บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มชองทางจัดจําหนายใหมที่มีศักยภาพใหมากขึ้น เพื่อปดชองวางทาง

การตลาดและสรางโอกาสในการขยายฐานลูกคากลุมใหม บริษัทจึงเพิ่มชองทาง Tele marketing ในเดือนมิถุนายน
2556
(3) กลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทดําเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ การประกันชีวิตประเภทสามัญและกลุม โดยมีลักษณะของกลุม
ลูกคาเปาหมาย ดังนี้
•

ประกันชีวิตประเภทสามัญ
เปนประกันชีวิตรายบุคคลสําหรับผูมีรายไดและเงินออมทั่วไป ทั้งในสวนของผลิตภัณฑสะสมทรัพยที่

เนนกลุมลูกคารายไดระดับปานกลางถึงระดับบน และผลิตภัณฑเพื่อการคุมครองที่เนนกลุมลูกคาทุกระดับที่ตองการ
สร า งหลั ก ประกั น เพื่ อ ความมั่ น คงให กั บ ชี วิ ต และธุ ร กิ จ โดยจั ด จํ า หน า ยผ า นทั้ ง ช อ งทางจํ า หน า ยผ า นตั ว แทนและ
ชองทางจําหนายผานธนาคาร
•

ประกันชีวิตประเภทกลุม
เปนประกันชีวิตรายกลุมบุคคลสําหรับกลุมลูกคาที่เปนองคกรธุรกิจ อุตสาหกรรมตาง ๆ โดยบริษัทให

ความสําคัญกับการขยายตลาดในกลุมลูกคาที่สามารถสรางผลกําไร มีความเสี่ยงตอภาระคาสินไหมต่ํา นอกจากนี้ยัง
เพิ่มนโยบายขยายตลาดสําหรับกลุมลูกคาสินเชื่อ ที่ตองการความคุมครองภาระหนี้สินดังกลาว เชน สินเชื่อบาน สินเชื่อ
ธุรกิจและบัตรเครดิต เปนตน โดยเปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางผลกําไร และสรางความมั่นคงใหกับบริษัทไดในระยะ
ยาว
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ภาวะตลาดและการแขงขัน
(1) ภาพรวมธุรกิจ
ภาพรวมธุรกิจ : เบี้ยรับรวม และเบี้ยปแรกรวมเบี้ยชําระครั้งเดียว ป 2556
เบี้ยปแรกรวม

เบี้ยรับรวม
บริษัท

1. เอไอเอ

จํานวน

สวนแบง

(ลานบาท)

ตลาด

เบี้ยชําระครั้งเดียว
%+/-

จํานวน

สวนแบง

(ลานบาท)

ตลาด

%+/-

110,568

24.99

7.32

26,873

18.12

14.17

2. เมืองไทยประกันชีวิต

60,249

13.62

23.29

27,613

18.61

27.45

3. ไทยประกันชีวิต

55,030

12.44

12.66

14,769

9.97

3.21

4. ไทยพาณิชยประกันชีวิต

45,496

10.18

8.56

18,233

12.31

-2.4

39,079

8.83

12.81

10,535

7.11

20.16

6. กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิต

37,730

8.53

30.45

14,611

9.86

24.40

7. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต

25,090

5.67

10.58

5,898

3.98

12.51

442,496

100.00

13.07

148,136

100.00

13.47

5. กรุงเทพประกันชีวิต

ธุรกิจ

ขอมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย เรียงอันดับตามเบี้ยรับรวม

ธุรกิจในภาพรวมยังมีอัตราเติบโตอยางตอเนื่องจากป 2555 ที่รอยละ 13.07 โดยบริษัทมีเบี้ยรับรวมอยูใน
อันดับเดิมคืออันดับที่ 5 ของธุรกิจ ดวยอัตราการเติบโตที่ใกลเคียงกับธุรกิจ ในดานของการขยายตลาดใหมบริษัทมีเบี้ย
ปแรกรวมเบี้ยชําระครั้งเดียวอยูในอันดับเดิมคืออันดับที่ 6 ของธุรกิจ ดวยอัตราการเติบโตรอยละ 20.16 สูงกวาอัตรา
เติบโตในปที่ผานมา และสูง กวาการเติบโตของธุรกิจชอ งทางจําหนายผานธนาคารยั งเปนชองทางหลักที่ ชวยขยาย
ตลาดไดอยางรวดเร็ว จากการมีฐานลูกคาที่มีศักยภาพทางการเงิน และสาขาธนาคารที่มีอยูมากทําใหลูกคาสามารถ
เขาใชบริการไดสะดวก สงผลใหบริษัทประกันชีวิตที่มีชองทางจําหนายผานธนาคารเปนหลัก เชน เมืองไทยประกันชีวิต
กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิต และกรุงเทพประกันชีวิต มีอัตราการเติบโตของเบี้ยรับปแรกรวมเบี้ยชําระครั้งเดียวในระดับ
ที่สูงกวาธุรกิจคอนขางมาก
สําหรับธุรกิจสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องจากปจจัยหลัก คือ อัตราการถือครองกรมธรรมของประเทศซึ่ง
ยังอยูในระดับต่ํา นโยบายจากภาครัฐที่ใหการสนับสนุนการประกันชีวิตทั้งในดานความรู การลดหยอนภาษี และการ
เขาถึงประกันชีวิตของประชาชนทุกระดับดวยประกันชีวิตไมโครอินชัวรันส การขยายตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและ
รถยนต ตลอดจนการรั บ สื่ อ ของผู บ ริ โ ภคในด า นต า ง ๆ ได อ ย า งรวดเร็ ว ทํ า ให ส ามารถรั บ รู ท างเลื อ กการออมด ว ย
ผลิตภัณฑประกันชีวิต และใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการสรางความมั่งคั่งและความมั่นคงใหกับชีวิตไดมากขึ้น
(2) ภาวะการแขงขันและกลยุทธ
ธุรกิจประกันชีวิตมีการแขงขันที่สูงขึ้นทุกป โดยเฉพาะในชองทางจําหนายผานธนาคารที่เริ่มตั้งแตป
2548 เปนตนมา เนื่องจากเปนฐานตลาดขนาดใหญที่มีเงินออมและมีกําลังซื้อ รูปแบบการแขงขันหลักที่ใชแบงได ดังนี้
•

ดานชองทางจําหนาย

ชองทางตัวแทน : การเพิ่มศักยภาพตัวแทนใหมีความรูในดานการวางแผนการเงิน และการสรางตัวแทนคุณภาพ
ชองทางธนาคาร : ขยายความรวมมือกับพันธมิตรรายใหม และการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตรงกับกลุมลูกคา
ชองทางขายตรง : เพิ่มชองทางขายตรง ทั้งการขายผานโทรศัพท เคเบิ้ลทีวี และอินเตอรเน็ต
•

ดานการสรางภาพลักษณ มีการใชสื่อทั้งภาพยนตรโฆษณา การประชาสัมพันธและจัดกิจกรรม

การตลาดรวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม
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•

ดานผลิตภัณฑ ที่ไดรับความนิยมหลัก คือ ผลิตภัณฑสะสมทรัพยระยะสั้นที่ใหผลตอบแทนสูงกวาดอกเบี้ยเงิน

ฝาก ผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นคุ ม ครองอุ บั ติ เ หตุ สุ ข ภาพและโรคร า ยแรง โดยมี ก ลุ ม เป า หมายหลั ก คื อ ผู บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได
ระดับกลางขึ้นไป
•

ดานบริการและการสรางความสัมพันธกับลูกคา มีการพัฒนาระบบขอมูลและการทําธุรกรรมผานระบบออนไลน

การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกลูกคาในหางสรรพสินคา การพัฒนากิจกรรมสรางสัมพันธและเคมเปญพิเศษ
อยางสม่ําเสมอ
(3) แนวโนมธุรกิจ
สมาคมประกันชีวิตไทยประมาณการอัตราเติบโตของเบี้ยรับรวมในป 2557 ที่รอยละ 15 จากปจจัยสนับสนุน
ดังนี้
• อัตราการถือครองกรมธรรมของประชากรไทยที่ยังอยูในระดับที่ต่ําที่รอยละ 31.76 (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม
2555) ทําใหโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจยังมีอีกมาก
• การสนับสนุนของภาครัฐในการใหความรูและสนับสนุนใหประชาชนมีประกันชีวิต ชวยเพิ่มโอกาสในการ
ขยายตลาดไปสูระดับภูมิภาคมากขึ้น
• การแข ง ขั น ด า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ที่ ห ลากหลาย ทํ า ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ชี วิ ต เป น ทางเลื อ กที่
นาสนใจสําหรับผูบริโภคมากขึ้น
• โครงสรางประชากรไทยสูสังคมผูสูงวัยและอายุเฉลี่ยของประชากรที่มีแนวโนมสูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการ
ขยายตลาดผลิตภัณฑในวัยเกษียณ เชน ผลิตภัณฑดานสุขภาพ ผลิตภัณฑบํานาญ
• การขยายตัวของสาขาและจุดรับบริการที่สะดวกเพื่อการใหบริการ เพิ่มความสะดวกใหกับลูกคามากยิ่งขึ้น
การขยายตัวของเทคโนโลยี ที่เพิ่มความสะดวกแกผูบริโภคในการเลือกรับบริการทางการเงิน
• การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อในดานตาง ๆ ทั้งสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อเชาซื้อรถยนต
และสินเชื่อสวนบุคคล สรางโอกาสตอการขยายตัวของผลิตภัณฑเพื่อการคุมครองสินเชื่อ
• การแขงขันดานการสื่อสารการตลาดอยางครบวงจร กระตุนใหเกิดการรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวของ
ผลิตภัณฑและบริการทางดานการเงินและผลิตภัณฑประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น
• การเปดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย น (เออีซี ) ในป 2558 จะสรางโอกาสใหธุ รกิจประกันชีวิตเติบโตและ
ขยายไปสูภูมิภาคอาเซียนไดมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ซึ่งเปนตลาด
ใหมที่นาสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตที่ดี
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
2.3.1 แหลงที่มาของเงินทุน
(1) แหลงที่มาของเงินทุน
แหลงที่มาสําคัญของเงินทุนของบริษัท ประกอบดวย สวนของผูถือหุน เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ และ
กําไรจากการลงทุนสุทธิ ณ สิ้นป 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 13,276.54 ลานบาท เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
31,066.70 ลานบาท และรายไดจากการลงทุน รวมถึง เงินปนผลรับจากการลงทุนในตราสารทุน/หนวยลงทุน ดอกเบี้ย
รับ และกําไรจากการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ จํานวนรวม 5,023.50 ลานบาท
ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 19,464.77 ลานบาท เพิ่มอัตรารอยละ 46.61 จากป
2554 แหลงที่มาสําคัญของเงินทุนของบริษัทไดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 34,127.63 ลานบาท และ รายไดจากการ
ลงทุน รวมถึง เงินปนผลรับจากการลงทุนในตราสารทุน/หนวยลงทุน ดอกเบี้ยรับ และกําไรจากการซื้อขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพยประเภทตางๆ จํานวนรวม 6,156.22 ลานบาท
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ณ สิ้ น ป 2556 บริ ษั ท มี ส ว นของผู ถื อ หุ น ทั้ ง สิ้ น 22,263.66 ล า นบาท เพิ่ ม อั ต ราร อ ยละ 14.38 จากป
2555 แหลงที่มาสําคัญของเงินทุนของบริษัทไดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 38,795.18 ลานบาท และ รายไดจากการ
ลงทุน รวมถึง เงินปนผลรับจากการลงทุนในตราสารทุน/หนวยลงทุน ดอกเบี้ยรับ และกําไรจากการซื้อขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพยประเภทตางๆ จํานวนรวม 7,601.04 ลานบาท
(2)

แหลงที่ใชไปของเงินทุน

บริษัทจะจัดสวนหนึ่งของเงินทุนจากเบี้ยประกันรับสุทธิไวสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท
และสวนหนึ่งสําหรับเปนเงินสํารองประกันชีวิตเพื่อใชจายคาสินไหมทดแทน ผลประโยชนใหกับผูเอาประกันหรือผูรับ
ประโยชนกับบริษัท หากผูเอาประกันเสียชีวิต หรือครบกําหนดชําระผลตอบแทน
แหลงใชไปของเงินทุนของบริษัทที่สําคัญในป 2554 ประกอบดวย ผลประโยชนจายตามกรมธรรม คา
สินไหมทดแทน และคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน จํานวนรวม 6,939.31 ลานบาท คาจางและบําเหน็จ
ใหกับนายหนา 2,439.19 ลานบาท และเงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน ทั้งสิ้น 20,196.61 ลานบาท
ณ สิ้ นป 2555 แหล งใชไ ปของเงิ นทุ นของบริ ษัท ประกอบดว ย ผลประโยชนจ ายตามกรมธรรม ค า
สินไหมทดแทน และคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน จํานวนรวม 7,971.39 ลานบาท คาจางและบําเหน็จ
ใหกับนายหนา 2,758.14 ลานบาท และเงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน ทั้งสิ้น 22,872.80 ลานบาท
ณ สิ้ นป 2556 แหล งใชไปของเงินทุ นของบริษั ท ประกอบดว ย ผลประโยชนจ ายตามกรมธรรม คา สิน ไหม
ทดแทน และคาใชจา ยในการจัด การคาสิน ไหมทดแทน จํานวนรวม 10,851.23 ลา นบาท คา จางและบํา เหน็จใหกั บ
นายหนา 2,705.21 ลานบาท และเงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน ทั้งสิ้น 25,357.21 ลานบาท
2.4

งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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3. ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทดําเนินธุรกิจประกันชีวิตซึ่งตองรับโอนความเสี่ยงภัยมาจากภาคประชาชน ทําใหการบริหารจัดการจึง
ตองทําดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
บริษัทจึงใชระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร Enterprise Risk Management (ERM) โดยจัดทําแผนธุรกิจและ
กลยุทธใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) มีการบริหารการดํารงเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ยง (Risk - Base Capital) และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ขอบังคับตางๆ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากั บและส ง เสริ มการประกอบธุ รกิ จ ประกัน ภัย (คปภ.) ทั้ ง นี้ ปจ จั ยที่ บ ริษั ท เห็ น วา เป น ความเสี่ ยงที่ มี
นัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก
1. ความเสี่ยงจากการสรางรายไดจากการขาย จากความผันผวนของตลาดสรางความไมเชื่อมั่นในการออมเงิน
ผานการประกันชีวิตที่เปนสัญญาระยะยาว การแขงขันจากคูแขงในธุรกิจ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ไม
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว กระทบตอการสรางรายไดและผลกําไรของบริษัท อยางไรก็ดี บริษัทเชื่อมั่นและ
ยังคงใชกลยุทธการขยายฐานลูกคาทั้งรายใหมและลูกคาเดิม ผานการจัดการชองทางการขายที่เหมาะสมจาก
ชองทางการขายที่มีอยูและนําเสนอผานชองทางใหมๆ เชน การขายผานชองทางโทรศัพท ประกอบกับการ
วางแผนการตลาดและการบริห ารตน ทุ น คา ใช จา ยที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ การสร า งความน า เชื่อ ถื อ และการสร า ง
ภาพลักษณใหม ตลอดจนงานดานบริการที่พัฒนาและขยายสูสาขาใหเปนมาตรฐานเดียวกับสํานักงานใหญ
จะยังสามารถลดความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ได ในปนี้
2. ความเสี่ยงจากการสู ญเสียรายไดจ ากการลงทุน เปนการสูญเสี ยเงินลงทุนอัน เนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลง
ราคาของหลั ก ทรั พ ย ที่ ล งทุ น ซึ่ ง เป น ไปตามอุ ป สงค และอุ ป ทานของตลาดตามความผั น ผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ และปจจัยทางการเมือง เปนความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอตลาดทั้งระบบ มักจะเรียกอีกชื่อวา Market
Risk

เปนความเสี่ ยงที่ไม สามารถทํา ใหล ดลงได จากการกระจายการลงทุ น ทั้ งนี้บ ริษั ทฯ จะต องลงทุ นใน

สินทรัพยที่เหมาะสมเพื่อใหไดผลตอบแทนที่เพียงพอ สอดคลองกับภาระผูกพันและระดับตนทุนที่มีอยู บริษัท
ฯ จึงไดพิจารณาเพิ่มสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ
ซึ่งไดมีการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงจากสินทรัพยลงทุนควบคูไป
ดวย อีกทั้งบริษัทไดพิจารณาชองทางการประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจประกันชีวิตเพื่อ
ผลตอบแทนเพิ่มเติมในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงศักยภาพ ระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรของ
บริ ษั ท ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได กํ า หนดกรอบนโยบายการลงทุ น และแผนการลงทุ น ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยางเครงครัด
3. ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย เปน ความเสี่ ยงที่สง ผลกระทบต อการประเมิ นมู ลคา สินทรัพย และหนี้สิน ของ
บริษัท สงผลตอความผันผวนของการดํารงเงินกองทุน บริษัทมีการจัดสรรเงินกองทุนตามประเภทความเสี่ยง
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาตลอดเวลาในการดําเนินธุรกิจบริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอ โดยในการ
จัดสรรเงินกองทุนจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนควบคูไปดวย ดังนี้
•

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินผลกระทบตออัตราสวนความ
เพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) และเพิ่มการติดตามมากเปนพิเศษในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ

•

ในชวงที่อัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวดีขึ้น ทําใหบริษัทมีทางเลือกในการลงทุน จึงไดเนนการลงทุน
ในชวงอายุสินทรัพยในชวง 8-10 ป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Cash Flow Matching เพื่อลดระดับ
Interest rate Risk Charge ลง อีกทั้งยังชวยลด Liquidity Risk ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย

•

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดย
การบริ หารสิน ทรัพ ย และหนี้ สิ น (ALM:

Asset
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Liability

Management)

ให อ อนไหวต อการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ใกลเคียงกัน ทั้งการจัดพอรตการลงทุนเพื่อลด Duration
Gap ระหวางสินทรัพยและหนี้สิน การพิจารณาการลงทุนใหสอดคลองกับผลิตภัณฑที่พัฒนาออกสู
ตลาด พรอมทั้งจัดหาโปรแกรมประยุกต ALM เพื่อเปนเครื่องมือในการประมาณการและการวางแผน
ที่เกี่ยวของใหมีความถูกตอง แมนยํามากยิ่งขึ้น
4. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) จากการดําเนินธุรกิจที่เปนผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากร
กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช และจากเหตุปจจัยภายนอกอื่นๆ บริษัทมีแผนงานในการ
เพิ่มระบบการจัดเก็บขอมูลที่เปนนัยสําคัญเกี่ยวกับลูกคา เชนเหตุผลการยกเลิกกรมธรรม การเวนคืน เพื่อหา
มาตรการและแนวทางแกไขและปองกันไดอยางถูกตองและทันการณ ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงสงเสริมและ
มุงเนนการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ดังนี้
•

ดานบุ คลากร บริษัท ฯ ส งเสริ มให พนัก งานมี การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน ความรูแ ละทัก ษะในการ
ปฏิ บั ติ ง าน และสรรหาบุ ค คลากรที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอในการปฎิ บั ติ ง าน ตลอดจนสนั บ สนุ น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม

•

ดา นกระบวนการปฏิ บั ติง าน บริ ษั ท ฯ ได ดํ า เนิน การปรั บ ปรุ ง ระบบงาน Work

Flow

ต า งๆ ให มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พรอมจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในหนาที่หลัก เชน กระบวนการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ กระบวนการจายสินไหม งานดานการเงินและการบัญชี
•

ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ บริ ษั ท ฯ ได ล งทุ น และพั ฒ นาระบบงานสารสนเทศอย า งต อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานฐานขอมูลและระบบงานที่เกี่ยวของ

•

ในระดับหนวยงาน บริษัทฯ กําหนดโครงสรางการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ให บ ริ ษั ท สามารถรั บ รู แ ละบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได เพื่ อ ให มั่ น ใจได ว า การ
บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทฯ มีความ

การบริ ห ารความต อ เนื่ อ งในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ (BCM:

Business

Continuity

Management)บริ ษั ท ให

ความสําคัญตองานดานการใหบริการลูกคาไดอยางทันทวงทีเปนลําดับแรกหากเกิดสถานการณฉุกเฉิน จึงไดปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการและแผนงานบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ BCP (Business Continuity Plan) อยางตอเนื่อง
โดยไดจัดทําคูมือแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจแยกตามสถานการณฉุกเฉิน และไดจัดใหมีการซอมสถานการณ
ฉุกเฉินและการทดสอบระบบงานศูนยปฏิบัติงานสํารองของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ ที่จัดเตรียมไวสามารถ
ใชงานไดดีตามแผนที่วางไว
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 ตารางแสดงสินทรัพยของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสาขา (ไมรวมสํานักงานใหญ) จํานวน 75 สาขา โดยเปนทรัพยสินของบริษัท
เอง จํานวน 26 แหง และเปนสาขาที่บริษัทเชาจํานวน 49 สาขา
บริษัทมีทรัพยสินประเภท ที่ดิน อาคารชุด ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และอุปกรณ ดังนี้
- สํานักงานใหญของบริษัท ตั้งอยูเลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งบริษัททําสัญญาเชาระยะยาวกับผูใหเชา สิน
้ สุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
- ที่ดิน อาคารชุด ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และอุปกรณสุทธิอื่นๆ ณ วันที่ สิ้นป 2555 มีจํานวน 304.95
ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 ที่ดินเปลา อาคารชุด และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

มูลคาทางบัญชี
ประเภททรัพยสิน

ณ สิ้นป 2555
(ลานบาท)

ที่ดินเปลา

2.25

ราคา

พื้นที่
(ตร.วา)

99.00

ประเมิน
(ลานบาท)
1.04

จํานวน 1 แปลง

ลักษณะ

ภาระ

กรรมสิทธิ

ผูกพัน

เปนเจาของ

-ไมมี-

ที่ตั้งสํานักงาน

-ไมมี-

ที่ตั้งสํานักงาน

วัตถุประสงค

กรรมสิทธิ

(จ.กาญจนบุรี)
อาคารชุด

19.84

327.08

85.00

จํานวน 1 หองชุด

เปนเจาของ
กรรมสิทธิ

สาขา

(สาขาเอกมัย)
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
- ที่ดิน (26 สาขา)

99.84

1,534.55

162.13

เปนเจาของ

-ไมมี-

ที่ตั้งสํานักงาน

- สิ่งปลูกสราง

31.25

-

78.04

กรรมสิทธิ

-ไมมี-

ที่ตั้งสํานักงาน

(26 สาขา)

เปนเจาของ
กรรมสิทธิ

รวม

153.18

1,960.63

326.21

หมายเหตุ – ราคาที่ ดิ น และอาคารประเมิ น ตามกฎการประเมิ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ป 2554
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4.1.2 เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานของบริษัท
มูลคาทางบัญชี
ประเภททรัพยสิน

ณ สิ้นป 2555

ลักษณะกรรมสิทธิ

ภาระผูกพัน

4.42

เปนเจาของกรรมสิทธิ

-ไมมี-

เครื่องใชสํานักงาน

56.83

เปนเจาของกรรมสิทธิ

-ไมมี-

คอมพิวเตอรและอุปกรณ

32.05

เปนเจาของกรรมสิทธิ

-ไมมี-

คาปรับปรุงทรัพยสินที่เชา

58.47

เปนเจาของกรรมสิทธิ

-ไมมี-

151.77

เปนเจาของกรรมสิทธิ

-ไมมี-

(ลานบาท)
ยานพาหนะ

รวม
สรุปสัญญาที่สําคัญ
สัญญาเชาที่ดินและอาคาร
คูสัญญา

ผูเชา : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ผูใหเชา : บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด

วัตถุประสงค

เพื่ อ เช า อาคารสํ า หรั บ ใช เ ป น สํ า นั ก งาน เลขที่ 23/115-121 อาคารฝ ง ทิ ศ
ตะวันตก รอยัลซิตี้ อเวนิว ถนนพระรามเกา เขตหวยขวาง กทม. 10310

เนื้อที่ประมาณ

11,766.24 ตารางเมตร

ระยะเวลา

25 ป นับตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2538 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อัตราคาเชา

อัตราคา เช าจา ยล วงหนา จํา นวนรวม 294,156,000 บาท โดยแบงจ าย 2 งวด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จํานวน 174,000,000 บาท ชําระแลวเมื่อ 17 กรกฎาคม 2538
2. จํานวน 120,156,000 บาท ชําระแลวเมื่อ 24 มกราคม 2539
นอกจากนี้ บริษัทยังตองชําระคาเชารายเดือนในอัตรา 5 บาทตอตารางเมตร โดย
เริ่มตั้งแต วันที่ 24 มกราคม 2539 โดยผูใหเชามีสิทธิปรับคาเชารายเดือนขึ้นได
รอยละ 10 ตั้งแต 1 มกราคม 2541 และสามารถปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 10 ทุกๆ 5
ป โดยป จ จุ บั น บริ ษั ท ชํ า ระค า เช า รายเดื อ นในอั ต รา 6.65 บาทต อ ตารางเมตร
และชําระคาบริก ารสําหรั บอาคารสวนกลางเดือนละ 10.00 บาทตอตารางเมตร
และคาบริการสําหรับภายในโครงการเดือนละ 24.50 บาทตอตารางเมตร

การบอกเลิกสัญญาเชา

กรณีผูเ ชาหรื อผูให เชาผิด สัญญาเชา คูกรณีจ ะแจง เปนลายลักษณอักษรแกอี ก
ฝาย ถาหากผาน 30 วัน แลวคูกรณียังไมแกไข สัญญาเชาสามารถยกเลิกได

เงื่อนไขอื่นๆ

ผู ใ ห เ ช า เป น ผู จั ด ให มี ป ระกั น วิ น าศภั ย ในส ว นของตั ว อาคาร โดยผู ใ ห เ ช า เป น
ผูรับผิดชอบคาใชจาย

สวนที่ 1 หนาที่ 21

สัญญาเชาที่ดินและอาคาร
คูสัญญา

ผูเชา : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ผูใหเชา : บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด
วัตถุประสงค

เพื่ อ เช า อาคารสํ า หรั บ ใช เ ป น สํ า นั ก งาน เลขที่ 23/122-123 ชั้ น 6 และชั้ น 7
อาคารฝงทิศตะวันออก รอยัลซิตี้ อเวนิว ถนนพระรามเกา เขตหวยขวาง กทม.
10310

เนื้อที่ประมาณ

3,173.00 ตารางเมตร

ระยะเวลา

3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2554 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

อัตราคาเชา

อั ต ราค า เช า จ า ยล ว งหน า เดื อ นละ 438,000.00 บาท โดยเริ่ ม ชํ า ระในวั น ที่
1 สิงหาคม 2254 เปนตนไป
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ต อ งชํ า ระค า บริ ก ารสํ า หรั บ อาคารส ว นกลางเดื อ นละ
878,795.00 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และคาบริการสําหรับภายในโครงการ
เดือนละ 95,190.00 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระพรอมกันกับคาเชา

การบอกเลิกสัญญาเชา

กรณีผูเ ชาหรื อผูให เชาผิด สัญญาเชา คูกรณีจ ะแจง เปนลายลักษณอักษรแกอี ก
ฝาย ถาหากผาน 30 วัน แลวคูกรณียังไมแกไข สัญญาเชาสามารถยกเลิกได

เงื่อนไขอื่นๆ

ผู ใ ห เ ช า เป น ผู จั ด ให มี ป ระกั น วิ น าศภั ย ในส ว นของตั ว อาคาร โดยผู ใ ห เ ช า เป น
ผูรับผิดชอบคาใชจาย

สัญญาเชาที่ดินและอาคาร
คูสัญญา

ผูเชา : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ผูใหเชา : บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด

วัตถุประสงค

เพื่อเชาอาคารสําหรับใชเปนหองเก็บกรมธรรม เลขที่ 21/106-107 รอยัลซิตี้ อเว
นิว ถนนพระรามเกา เขตหวยขวาง กทม. 10310

เนื้อที่ประมาณ

727.12 ตารางเมตร

ระยะเวลา

3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – วันที่ 31 ตุลาคม 2558

อัตราคาเชา

อั ต ราค า เช า จ า ยล ว งหน า เดื อ นละ 34,400.00 บาท โดยเริ่ ม ชํ า ระในวั น ที่
1 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ต อ งชํ า ระค า บริ ก ารสํ า หรั บ อาคารส ว นกลางเดื อ นละ
51,600.00 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และคาบริการสําหรับภายในโครงการ
เดือนละ 21,039.20 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระพรอมกันกับคาเชา

การบอกเลิกสัญญาเชา

กรณีผูเ ชาหรื อผูให เชาผิด สัญญาเชา คูกรณีจ ะแจง เปนลายลักษณอักษรแกอี ก
ฝาย ถาหากผาน 30 วัน แลวคูกรณียังไมแกไข สัญญาเชาสามารถยกเลิกได

เงื่อนไขอื่นๆ

ผู ใ ห เ ช า เป น ผู จั ด ให มี ป ระกั น วิ น าศภั ย ในส ว นของตั ว อาคาร โดยผู ใ ห เ ช า เป น
ผูรับผิดชอบคาใชจาย

สวนที่ 1 หนาที่ 22

สัญญาเชาที่ดินและอาคาร
คูสัญญา

ผูเชา : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ผูใหเชา : บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด

วัตถุประสงค

เพื่อเชาอาคารสําหรับใชเปนหอง Club S เลขที่ 23/129 ซอยศูนยวิจัย ถนน
พระรามเกา เขตหวยขวาง กทม. 10310

เนื้อที่ประมาณ

428 ตารางเมตร

ระยะเวลา

3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – วันที่ 30 มิถุนายน 2559

อัตราคาเชา

อั ต ราค า เช า จ า ยล ว งหน า เดื อ นละ 87,000.00 บาท โดยเริ่ ม ชํ า ระในวั น ที่
1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ต อ งชํ า ระค า บริ ก ารสํ า หรั บ อาคารส ว นกลางเดื อ นละ
131,280.00 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และคาบริการสําหรับภายในโครงการ
เดือนละ 12,840.00 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระพรอมกันกับคาเชา

การบอกเลิกสัญญาเชา

กรณีผูเ ชาหรื อผูให เชาผิด สัญญาเชา คูกรณีจ ะแจง เปนลายลักษณอักษรแกอี ก
ฝาย ถาหากผาน 30 วัน แลวคูกรณียังไมแกไข สัญญาเชาสามารถยกเลิกได

เงื่อนไขอื่นๆ

ผู ใ ห เ ช า เป น ผู จั ด ให มี ป ระกั น วิ น าศภั ย ในส ว นของตั ว อาคาร โดยผู ใ ห เ ช า เป น
ผูรับผิดชอบคาใชจาย

สัญญาประกันภัยที่สําคัญ
กรมธรรมประกันภัยเลขที่

512-01551-11139

คูสัญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทการประกันภัย

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (Accidental Damage Property Insurance
Policy)

ทรัพยสินที่เอาประกัน

เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง หองกรมธรรมของสํานักงานใหญ และ สิ่งปลูกสราง
ตัว อาคาร (ที่เ ป นกรรมสิ ทธิ์ ข องบริษั ท ) เฟอร นิ เจอร เครื่ อ งตกแต ง ของอาคาร
สาขาอีก 75 สาขา

ระยะเวลาประกันภัย

1 ป นับตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วงเงินประกันภัย

969,200,409.00 บาท

เบี้ยประกันภัย

885,014.12 บาท

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม

บริ ษั ท กรุ ง เ ทพประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด (ม หาชน) ยกเ ว น อาคาร เช า ซึ่ ง ผู รั บ
ผลประโยชนในอาคาร คือ ผูใหเชา

กรมธรรมประกันภัยเลขที่

512-01559-101 และ 512-01559-102

คูสัญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทการประกันภัย

การประกันภัยสําหรับเงิน ตอความเสี่ยงบางชนิดเชน ความสูญเสียของเงินภายใน
ตูนิรภัยหรือภายในสถานที่เอาประกันภัย ความสูญเสียของเงินขณะขนสง ความ
เสี ย หายต อ ตู นิ ร ภั ย หรื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เงิ น และทรั พ ย สิ น อื่ น ๆของ
บริษัท

ทรัพยสินที่เอาประกัน

เงิ น ตู นิ ร ภั ย ห อ งนิ ร ภั ย ตั ว อาคาร และทรั พ ย สิ น อื่ น ๆของสํ า นั ก งานใหญ และ
สาขา อีก 75 สาขา
สวนที่ 1 หนาที่ 23

ระยะเวลาประกันภัย

1 ป นับตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วงเงินประกันภัย

28,035,000.00 บาท

เบี้ยประกันภัย

139,458.45 บาท

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

กรมธรรมประกันภัยเลขที่

512-01560-7

คูสัญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทการประกันภัย

ประกันภัยปายโฆษณา สาขาพิจิตร

ทรัพยสินที่เอาประกัน

ปายโฆษณา โครงเหล็กขนาดกวาง 8 เมตร x สูง 10.30 เมตร หนา 1.60 เมตร

ระยะเวลาประกันภัย

1 ป นับตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วงเงินประกันภัย

400,000.00 บาท

เบี้ยประกันภัย

25,782.72 บาท

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

กรมธรรมประกันภัยเลขที่

512-01560-8

คูสัญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทการประกันภัย

ประกันภัยปายโฆษณา สาขาอุดรธานี

ทรัพยสินที่เอาประกัน

ปายโฆษณา โครงเหล็กขนาดกวาง 11.90 เมตร x สูง 11.30 เมตร หนา 1.60
เมตร

ระยะเวลาประกันภัย

1 ป นับตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วงเงินประกันภัย

552,000.00 บาท

เบี้ยประกันภัย

35,580.71 บาท

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

กรมธรรมประกันภัยเลขที่

513-01111-5746

คูสัญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทการประกันภัย

ประกันภัยอัคคีภัย (ตึกซื้อใหม) สาขาชลบุรี

ทรัพยสินที่เอาประกัน

อาคารเลขที่ 102/4 หมูที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาประกันภัย

1 ป นับตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2557

วงเงินประกันภัย

11,634,000.00 บาท

เบี้ยประกันภัย

14,997.12 บาท

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ประเภทการประกันภัย

ประกันภัยรถยนต

คูสัญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ทรัพยสินที่เอาประกัน

รถยนตจํานวน 20 คัน

ระยะเวลาประกันภัย

1 ป นับตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2557

วงเงินประกันภัย

19,770,000.00 บาท

เบี้ยประกันภัยรวม พ.ร.บ.

712,404.93 บาท

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 1 หนาที่ 24

สัญญาอื่นๆ
ลักษณะสัญญา

สั ญ ญานายหน า ประกั น ชี วิ ต สํ า หรั บ การจํ า หน า ยกรมธรรม ป ระกั น ชี วิ ต ผ า น
ชองทางธนาคาร (Bancassurance)

คูสัญญา

ผูวาจาง : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ผูรับจาง : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”)

วัตถุประสงค

เพื่ อ ว า จ า งธนาคารกรุ ง เทพ ในการดํ า เนิ น การเป น นายหน า เพื่ อ จั ด จํ า หน า ย
กรมธรรมประกันชีวิตใหกับบริษัท

คาตอบแทน

บริษัทจะทําการชําระคาตอบแทนใหกับธนาคารกรุงเทพ เปนคาบําเหน็จตาม
กรมธรรม โดยพิจารณาจากชนิดและปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นในแตละเดือน และ
จะพิจารณาสวนเกินของผลผลิตจากเปาหมายที่ตั้งไวเปนรายปประกอบดวย

4.2 การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมิไดมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
4.3 การเปดเผยราคาประเมินทรัพยสิน
- ไมมี -
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายที่บริษัทเปนคูความหรือคูกรณี ซึ่งเปนคดีหรือขอ
พิพาทที่ยังไมสิ้นสุดและเปนคดีที่อาจมีผลกระทบตอสินทรัพยของบริษัท ดังนี้
1. บริษัทเปนจําเลยในคดีเรียกรองคาสินไหม เนื่องจากบริษัทไดทําการปฏิเสธการจายคาสินไหมกับผูเอาประกัน
สําหรับกรณีที่ผูเอาประกันไดทําผิดขอตกลงที่ระบุไวในกรมธรรม ทั้งสิ้นจํานวน 10 คดี โดยมีการเรียกรองคาเสียหาย
จํานวน 38.03 ลานบาท คดีที่มีการเรียกรองคาเสียหายสูงสุดมีการเรียกรองคาเสียหายเปนเงินจํานวน 12.00 ลานบาท
โดยปจจุบันบริษัทไดแตงตั้งทนายความเขาสูคดีดังกลาว เพื่อไมตองรับผิดตามขอกลาวหาดังกลาว
2. บริษัทเปนจําเลยในคดีที่มีผูแอบอางเปนตัวแทนของบริษัทไปเก็บเบี้ยประกันชีวิตจากผูเอาประกันของบริษัท
จํา นวน 7

แสนบาท โดยป จจุ บั น บริ ษั ทได แ ต ง ตั้ งทนายความเข า สู ค ดี ดัง กล า ว เพื่ อ ไม ต อ งรั บ ผิ ด ตามข อ กล า วหา

ดังกลาว
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
การประเมินมูลคาธุรกิจ (Embedded Value )
การประเมินมูลคาธุรกิจ (Embedded Value) ของบริษัท ณ สิ้นป 2555

โดยมีบริษัท สํานักงาน เอินสท

แอนด ยัง จํากัด เปนบริษัทที่ปรึกษาในการประเมินมูลคาดังกลาว มีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ดังนี้
31 ธันวาคม
2555

2554

ลานบาท

บาทตอหุน

ลานบาท

บาทตอหุน

Embedded Value (EV)

30,610

25.40

25,406

21.17

Value of One Year New Business (VNB)

1,910

1.59

1,605

1.34

สมมุติฐานที่สําคัญ :
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

5.00%

5.25%

อัตราดอกเบี้ยคิดลด (Discount Rate)

10.00%

10.00%

สําหรับการประเมินมูลคาธุรกิจ (Embedded Value)

ของบริษัท ณ สิ้นป 2556 จะแลวเสร็จ และสามารถ

เปดเผยขอมูลดังกลาวไดประมาณเดือนเมษายน 2557
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สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,220,000,000 บาท เรียกชําระแลว 1,211,714,350
บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ จํานวน 1,211,714,350 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
7.2 ผูถือหุน
7.2.1 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
1. รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2556
จํานวนหุนที่ชําระแลว 1,211,714,350 หุน
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
รายชื่อ

จํานวนหุน

รอยละของหุนที่เรียก

(หุน)

ชําระแลวทั้งหมด

1. MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.*

295,283,000

24.37

2. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด

159,525,000

13.17

3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

92,873,200

7.66

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน)

56,103,400

4.63

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

47,745,091

3.94

6. คุณชาตรี โสภณพนิช

45,690,860

3.77

7. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จํากัด

45,000,000

3.71

8. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

40,858,200

3.37

9. นายเชิดชู โสภณพนิช

32,810,010

2.71

10. บัวหลวงหุนระยะยาว

32,667,920

2.57

หมายเหตุ : * บริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส จํากัด ถือหุนบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ผาน MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.
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2. รายชื่อกลุมผูถือหุนใหญ
จํานวนหุนที่ชําระแลว 1,211,714,350 หุน
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
รายชื่อ

จํานวนหุน

รอยละของหุนที่เรียก

(หุน)

ชําระแลวทั้งหมด

MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.*

295,283,000

24.369

กลุมโสภณพนิช

362,404,990

29.633

- บุคคลธรรมดา

147,386,290

12.163

- บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด

159,525,000

13.165

45,000,000

3.714

- หางหุนสวนสามัญบุญ

4,853,000

0.401

- บริษัท วัฒนชาญ จํากัด

2,300,000

0.190

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

92,873,200

7.665

กลุมลิมทรง

81,931,100

6.762

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน)

56,103,400

4.630

บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

40,858,200

3.372

- บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จํากัด

7.2.2 ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจ holding company
บริษัทมิไดมีการประกอบธุรกิจ holding company
7.2.3 ขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ
สัญญาระหวางผูถือหุนที่สําคัญ
มีการทําสัญญาระหวางผูถือหุนรายใหญสองกลุม คือ บริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส (“นิปปอนไลฟ”)
และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยมีขอตกลงระหวางสองกลุมที่สําคัญดังตอไปนี้
1.

นิปปอนไลฟและธนาคารกรุงเทพจะใหความรวมมือในการเสนอชื่อกรรมการที่อีกฝายเปนผูเสนอ
ในการประชุม ผูถือหุน โดยคํานึงถึงสัดสวนการถือหุนที่แตละฝายถืออยูในบริษัท

2.

แตละฝายไดสิทธิที่จะซื้อหุนจากผูถือหุนอีกฝายหนึ่งเปนรายแรก (First Right of Refusal) โดย
ฝ า ยที่ ไ ด สิ ท ธิ ต อ งตอบรั บ คํ า เสนอภายใน 30 วั น ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท เข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย (หรือ 60 วัน ในกรณีที่บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)
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7.3 การออกหลักทรัพยอื่น
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 บริษัท ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัท
จํานวน 20,000,000 หนวย จัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด จํานวน
12,850,000 หนว ย คงเหลือ ที่ยัง ไมไ ดจั ดสรร 7,150,000 หนวย โดยใบสํา คัญแสดงสิท ธิมีอ ายุ 5 ป
และใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ 1 หน วย มี สิทธิ ซื้อ หุน สามัญได 1 หุน ราคาใช สิทธิ ที่จ ะซื้ อหุ นสามัญ เท ากั บ
13.50 บาทตอหุน โดยการใชสิทธิครั้งแรกคือ หลังจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป หลังจากนั้นให
ใชสิทธิ ไดทุกๆ วันทํา การสุด ทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กัน ยายน และธัน วาคม

ทั้งนี้ บริษัทได

ดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออกใหแกพนักงานและผูบริหารของ
บริษัท (BLA - WA)
ครั้ง
ที่

วันที่ใชสิทธิ

จํานวนหุนที่ใชสิทธิ

จํานวนเงินที่ไดรับจากการใช

(หุน)

สิทธิ (บาท)

1

28 กันยายน 2555

4,771,855

64,420,042.50

2

28 ธันวาคม 2555

2,627,945

35,477,257.50

3

29 มีนาคม 2556

3,401,500

45,920,250.00

4

28 มิถุนายน 2556

799,050

10,787,175.00

5

28 กันยายน 2556

114,000

1,539,000.00

6

27 ธันวาคม 2556

92,300

1,246,050

ภายหลังเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ที่ประชุมของบริษัไดมีมติอนุมัติยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทที่ไมไดจัดสรรขางตนจํานวน 7.15 ลานหนวย และอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
รุนที่ 2 ชนิดระบุชื่อและโอนเปลี่ยนมือไมไดจํานวน 7.15 ลานหนวย ใหแกพนักงาน และ/หรือผูบริหาร
ซึ่งราคาใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเทากับ 35 บาทตอหุน
7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัท มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแตละปที่มี
ผลกําไรจากการดําเนินงาน แตจะตองไมมีขาดทุนสะสมในสวนของผูถือหุน อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาว
อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ทั้ ง นี้ การจ า ยเงิ น ป น ผลของบริ ษั ท ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตาม พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 32
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8. โครงสรางการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 15 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 คน คือ กรรมการผูจัดการ
ใหญ และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 14 คน ซึ่งในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระ 5 คน
ในป 2556 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมวาระปกติ จํานวน 6 ครั้ง โดยมีรายชื่อ และรายละเอียดการ
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแตละทาน สรุปดังนี้
ลําดับ
1

ชื่อ - นามกสุล
นายเชิดชู

โสภณพนิช

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท

จํานวนครั้งที่จัดประชุม/
การเขารวมการประชุม
6/6

ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการลงทุน
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
2

นายสุนทร

อรุณานนทชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ,

5/6

กรรมการอิสระ
3

นายปราโมช

พสุวัต

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,

6/6

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
4

นายประดิษฐ

รอดลอยทุกข

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

6/6

5

ดร.ศิริ

การเจริญดี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

6/6

คาตอบแทน, กรรมการอิสระ,
กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
6

นางคมคาย

ธูสรานนท *

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

3/6

ที่ดี, กรรมการอิสระ, กรรมการบริหาร,
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
7

นายชัย

โสภณพนิช

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา

5/6

คาตอบแทน, กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
8

นางรัชนี

นพเมือง

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา

6/6

คาตอบแทน
9

นางสาวิตรี

รมยะรูป

กรรมการ, กรรมการบริหาร,

4/6

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
10

นางประไพวรรณ

ลิมทรง

กรรมการ

6/6

11

นายนาโอกิ

บัน

กรรมการ

5/6

12

นายยุทากะ

อิเดกูชิ

กรรมการ

4/6
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ลําดับ
13

ชื่อ - นามกสุล
นายทาเคชิ

จํานวนครั้งที่จัดประชุม/

ตําแหนง

ฟูกูดะ *

การเขารวมการประชุม

กรรมการ, กรรมการบริหาร,

4/6

กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน, กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี, กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
14

นางสาวพจณี

คงคาลัย *

กรรมการ

4/6

15

นายโชน

โสภณพนิช

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการ

6/6

ลงทุน, กรรมการผูจัดการใหญ,
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
หมายเหตุ : * ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
ทั้งนี้ ไดแนบประวัติของกรรมการในเอกสารแนบ 1
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย
ลําดับ

ชื่อ - นามกสุล

ตําแหนง

1

นายชาตรี

โสภณพนิช

ประธานที่ปรึกษา

2

นายชาติศิริ

โสภณพนิช

ที่ปรึกษา

3

นายปติ

สิทธิอํานวย

ที่ปรึกษา

4

นายเดชา

ตุลานันท

ที่ปรึกษา

5

นายสุวรรณ

แทนสถิตย

ที่ปรึกษา

8.2 คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 5 คน ประกอบดวย
ลําดับ

ชื่อ - นามกสุล

ตําแหนง

1

นายโชน

โสภณพนิช

กรรมการผูจัดการใหญ

2

นายเรืองศักดิ์

ปญญาบดีกุล

ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด

3

นายเสนาะ

ธรรมพิพัฒนกุล

ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน

4

นางฉันทนา

วิมุกตานนท

ผูชวยผูจัดการใหญ สายประกันชีวิต

5

นายฉัตรชัย

โชตนาการ

ผูอํานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ไดแนบประวัติของผูบริหารในเอกสารแนบ 1
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

โครงสรางบริษัท (Organization Chart)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Advisers to Board of
Directors

คณะกรรมการ
Board of Directors

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
Nominating and Remuneration
Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board of
Directors

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance
Committee
คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการผูจัดการใหญ
President

ฝายตรวจสอบ
Internal Audit
Department

สายการตลาด
Marketing Div.

สายประกันชีวิต
Life Operation Div.

สายการลงทุน
Investment Div.

สายบัญชีและ
การเงิน
Accounting &
Finance Div.

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Information
Technology Div.
ฝายวางแผนธุรกิจ
Corporate Planning Dept.
ฝายคณิตศาสตร
Actuarial Dept.
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Management Dept.
ฝายบริหารความเสี่ยง
Risk Management Dept.
สํานักกฎหมาย
Legal Office
สํานักกํากับการปฏิบัตงิ าน
Compliance Office
ฝายธุรการ
Administration Dept.
ศูนยบริการการแพทย
Medical Service Center
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8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ไดแตงตั้งให นาย
เสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล เปนเลขานุการบริษัท โดยใหมีหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรั พย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงจัด ใหมีก ารประชุมสามัญผูถื อหุน ประชุม คณะกรรมการ โดยติดตามและ
ประสานงานใหบริษัทปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติประชุมผูถือหุน อีกทั้ง ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลรายงาน
สารสนเทศของบริษัท ตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ และติดตอสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับ
ทราบสิ ท ธิ ต า งๆ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมถึ ง ดู แ ลกิ จ กรรมและการฝ ก อบรมของ
คณะกรรมการ (ประวัติเลขานุการบริษัทดูเอกสารแนบ 1)

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
หลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจากความรูความสามารถ
ความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดําเนินงานของ
บริษั ท และการเติ บโตทางผลกํา ไรของบริษั ท ตลอดจนพิจ ารณาเปรีย บเทียบกับการจายคา ตอบแทนกรรมการของ
บริษั ทชั้ นนํ าในตลาดหลั กทรัพ ยฯ และในกลุม อุต สาหกรรมเดี ยวกัน นํ าเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิ จารณาใหค วาม
เห็นชอบ และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัท
คาตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติ
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไมเกิน 14 ลานบาท ซึ่งเทากับจํานวนคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติในป 2555
รายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการมี ดังนี้
1. คาเบี้ยประชุมเทากับที่ไดรับอนุมัติในป 2556 คือ ครั้งละ 40,000 บาทตอคน ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการชุดยอยไดรับในอัตรา 2 เทา
2. คาบําเหน็จ จายในอัตราเดียวกับป 2556 คือ ทานละ 450,000 บาท ประธานกรรมการไดรับใน
อัตรา 2 เทา
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คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน
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หลักเกณฑคาตอบแทนผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง ดังนี้
1. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ สู งกว า หรื อ เที ย บเท า รองผู จั ด การใหญ เพื่ อ กํ า หนด
คาตอบแทนโดยพิจารณาปจจัยตางๆ จากหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
การดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใตสภาวการณเศรษฐกิจ
และสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดีขึ้นใน
แตละป
2. พิ จ ารณาค า ตอบแทนของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ สู ง กว า หรื อ เที ย บเท า รองผู จั ด การใหญ ซึ่ ง ประกอบด ว ย
เงินเดือน และโบนัสประจําป โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบการจาย
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงสอดคลองกับแนวทางการเติบโตของผล
กําไร ตลอดจนมูลค าธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนําขอมูลที่ไ ด
เปรี ยบเทียบขอมู ลย อนหลังไปใช ในการพิจารณาคา ตอบแทนของผูบ ริหารระดับสู ง เสนอขออนุมั ติต อ
คณะกรรมการบริษัท
คาตอบแทนผูบริหารที่เปนตัวเงิน
ในป 2556 คาตอบแทนของผูบริหาร จํานวน 6 คน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เปนเงินรวม 39,884,409.00 บาท เทียบกับป 2555 จํานวน 6 คน เปนเงิน 39,145,352.00 บาท และในป 2554
จํานวน 5 คน เปนเงิน 33,990,728.00 บาท
คาตอบแทนอื่นๆ
บริษัทมีการตอบแทนพนักงานในรูปแบบของสวัสดิการคือมีการใหพนักงานกูยืมซึ่งมีการใหกูยืม 2 แบบคือ
1. การกู ยื ม โดยมี บุ ค คลค้ํ า ประกัน โดยวงเงิ น การกู ยื ม ที่ ใ ห กับ พนั ก งานจะอยู ใ นช ว ง 50,000 บาท ถึ ง
100,000 บาท โดยวงเงินที่ใหแตละบุคคลจะพิจารณาจากอายุงานและเงินเดือนของพนักงาน พนักงาน
ที่กูยืมในประเภทนี้ตองจายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเทากับ รอยละ 6
2. การกูยืมโดยใชหลักทรัพยค้ําประกัน โดยวงเงินการกูยืมจะขึ้นอยูกับมูลคาของหลักทรัพย โดยวงเงิน
ที่ใหแตละบุคคลจะพิจารณาจากมูลคาของหลักทรัพยแลวยังตองพิจารณาจากเงินเดือนของพนักงานดวย
พนักงานที่กูยืมในประเภทนี้ตองจายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเทากับ รอยละ 5
3. ใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงาน โดย
พิจารณาจากความเปนอาวุโส ตําแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ สัดสวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จัดสรรใหแกผูบริหาร คิดเปนรอยละ 15 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมด
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8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจํานวน 1,327 คน จํานวนพนักงานแบงตามสายงาน
ดังรายละเอียดตอไปนี้

จํานวนพนักงาน (คน)

สายงาน

ป 2554

ป 2555

ป 2556

สังกัดคณะกรรมการตรวจสอบ

7

10

10

สังกัดกรรมการผูจัดการใหญ2

313

335

114

สายการลงทุน

17

17

17

สายบัญชีและการเงิน

93

92

93

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

28

29

37

สายประกันชีวิต

172

164

405

สายการตลาด

606

631

651

1,236

1,278

1,327

รวม

คาตอบแทนพนักงานที่เปนตัวเงิน
ประเภทคาตอบแทน
เงินเดือน และโบนัส
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ป 2554

ป 2555

ป 2556

481,108,121.53

532,770,897.87

572,484,006.88

33,304,494

33,313,511

37,316,836

ขอพิพาทดานแรงงาน
-ไมมี-

2

พนักงานซึ่งสังกัดกรรมการผูจัดการใหญประกอบดวย พนักงานฝายธุรการ พนักงานสํานักกฎหมาย

กํากับการปฏิบัติงาน

พนักงานฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

พนักงานศูนยบริการทางการแพทย

คณิตศาสตร พนักงานฝายวางแผนธุรกิจ พนักงานฝายบริหารความเสี่ยง
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พนักงานสํานัก
พนักงานฝาย

สวัสดิการอื่นๆ
บริษัทมีการสงเสริมทางดา นสวัสดิการใหแกพนักงานเชน เครื่องแบบพนักงาน คารักษาพยาบาลพนักงาน
และครอบครัว ประกั นชีวิ ตกลุ ม การให สิน เชื่อ แกพ นัก งาน เงิน ชวยเหลือกรณีต างๆ นอกจากนี้บ ริษัท ยัง มีการจั ด
กิจกรรมสันทนาการเพื่อสงเสริมความสามัคคีและการประสานงานระหวางพนักงาน เชน การจัดงานปใหม โครงการ
Happy

BLA Home

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสรางความสุขอยางมีความสมดุลระหวางตนเอง ครอบครัว และสังคม

ดวยกิจกรรมตาง ๆ 8 ดานดวยกัน ไดแก Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้ําใจงาม) Happy Relax (การ
ผอนคลาย) Happy Brain (หาความรู) Happy Soul (การมีคุณธรรม หิริ โอตัปปะ) Happy Money (ใชเงินเปน)
Happy Family (ครอบครัวที่ดี) ซึ่งเปนไปตามหลักของ Happy Workplace
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีระบบการอบรมพนักงานตั้งแตการปฐมนิเทศนสําหรับพนักงานเขาใหม และมีหลักสูตรการอบรมตาม
สว นงานและระดั บ ของพนั ก งานตลอดทั้ง ป นอกจากนี้ บริษั ท ยั ง มี ก ารส ง เสริม ให กั บ พนั ก งานในการเข า ร ว มประชุ ม
สั ม มนา และฝ ก อบรมความรู ท างด า นวิ ช าการ ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานโดยตรงและโดยอ อ ม เพื่ อ พั ฒ นาความรู
ความสามารถของพนักงานที่มีอยูในปจจุบัน ใหพรอมรับมือกับสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมอยางสม่ําเสมอ
ในสว นตั วแทนประกั นชี วิต นั้น บริษั ทใหค วามสํ าคั ญต อการอบรมตัว แทนเปน อย างยิ่ง เนื่อ งจากตัว แทนคื อ
บุคคลสําคัญที่ไปติดตอลูกคาโดยตรง โดยบริษัทมีศูนยอบรมตัวแทนที่อาคารสํานักงานใหญ และมีการจัดอบรมตาม
จังหวัดที่สําคัญตางๆ เพื่อการกระจายการอบรมและใหความรูครอบคลุมไปยังตัวแทนทั้งหมด อันรวมถึงพนักงานที่ขาย
ประกันของบริษัท และพนักงานของธนาคารที่ขายประกันของบริษัท
โดยในการอบรมความรูใหตัวแทน บริษัทจะแบงการอบรมออกเปน 2 ระดับคือระดับตัวแทน และระดับตัวแทน
บริหาร โดยในระดับตัวแทนจะใหความสํา คัญเปนพิเศษในดานความรูด านผลิตภัณฑ เทคนิคในการขาย การพัฒนา
ตนเองสวนทางดานระดับตัวแทนบริหาร จะใหความสําคัญกับการพัฒนาทีมงาน การวางแผน การติดตามงาน การเปน
ผูนํ าเป นต น โดยฝา ยฝก อบรมของบริษั ท มีก ารพั ฒนาหลั กสู ตรการฝก อบรมมาจากหลั กสู ต ร LIMRA
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย
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ของประเทศ

9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
หลักการสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 6 ประการ อันประกอบดวย
1.

Accountability ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง และสามารถชี้แจงหรือ
อธิบายการตัดสินใจนั้นได

2.

Responsibility ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ และภาระงานตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรู
ความสามารถสูงสุด ดวยความรอบคอบ ภายใตกฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชนสูงสุดขององคกร

3.

Equitability การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย และมีคําอธิบายได

4.

Transparency ความโปรงใสในการดําเนินงานที่ตรวจสอบได และการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
แกผูเกี่ยวของทุกฝาย

5.

Ethics การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใตกฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชนสูงสุด
ขององคกร และมีแนวประพฤติปฏิบัติทางธุรกิจที่ซื่อสัตย เปนมิตร และยุติธรรม

6.

Corporate Social Responsibility การมีความรับผิดชอบตอสังคม

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถือหุน รวมถึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน เชน การซื้อขายหรือการ
โอนหุ น สิ ท ธิ ก ารได รั บ ส ว นแบ ง ในผลกํ า ไร เงิ น ป น ผลอย า งเท า เที ย มกั น การได รั บ ข า วสารข อ มู ล ของบริ ษั ท อย า ง
เพียงพอ สิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ โดยไดดําเนินการดังนี้
1.

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ณ
หองประชุมใหญ ชั้น 7 สํานักงานใหญ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยไดจัดสงหนังสือ
เชิญประชุมพรอมขอมูล ระเบียบเกี่ยวกับการประชุมใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางนอย 14 วัน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และลงประกาศในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน
รวมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญประชุมทางเวปไซต www.bangkoklife.com เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลา
ศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ

2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดเขารวมประชุมและออกเสียง
โดยจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุมผูถือหุน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ลงทะเบียนและการนับคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุน
3. คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญแกผูถือหุนสําหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกในการที่จะเขารวมประชุมดวย
ตนเอง โดยใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิในการประชุมผานการมอบฉันทะ และมอบหมายใหกรรมการอิสระ
เปนผูรับมอบฉันทะในการประชุมแทนผูถือหุน
4. คณะกรรมการบริษัทไดเชิญบุคคลที่เปนอิสระเขารวมสังเกตุการประชุมผูถือหุน เพื่อตรวจสอบการประชุม
ให เป นไปอย างถูก ตอ ง โดยได เ ชิญ คุ ณคุ ณนงลัก ษณ พุ มน อย และคุ ณรั ชดา ยงสวัส ดิ์ว าณิช ย ผูส อบ
บัญชีภายนอกจากบริษัทสํา นักงาน เอินสท แอนด ยั ง จํากัด และ คุ ณคุณเลิศ ศักดิ์ สุธ รรมพร ที่ปรึกษา
กฎหมายอิสระ จากสํานักงานกฎหมายคนึง แอนด พารทเนอร เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไม
เป น ผู บ ริ ห าร ผู ถื อ หุ น ต า งชาติ และผู ถือ หุ น ส ว นน อ ย และสร า งความมั่ น ใจให กั บ ผู ถื อ หุ น ว า คณะกรรมการและฝ า ย
จัดการไดดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม ดวยเชื่อวาเปนปจจัยสําคัญตอความมั่นใจในการลงทุน
กับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่คุมครองปองกันการละเมิดสิทธิของผูถือหุน กํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการ
ปฏิบัติ และปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน โดยไดดําเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการแจงกําหนดการประชุมผูถือหุนพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรผานทางเวปไซตของบริษัท อยางนอย 30 วัน กอนวันนัดประชุม
ผูถือหุน
2. ประธานกรรมการจะกลาวชี้แจงใหผูถือหุนทราบถึงวาระ ระเบียบ วิธี และการลงคะแนน สําหรับการประชุม
ผู ถื อ หุ น ให แ ก ผู ถื อ หุ น ทราบ รวมถึ ง ให โ อกาสผู ถื อ หุ น ได ส อบถามและแสดงความคิ ด เห็ น ก อ นการ
ลงคะแนนในแตละวาระการประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงแตละวาระใหผูถือหุนไดทราบทันที
3. คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 และเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2556
ถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดและหลั กเกณฑ ตามที่ ไ ดเ ปด เผยไว บนเวปไซตข องบริ ษั ท
www.bangkoklife.com และแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. บริษัทมีนโยบายและวิธีการใช ขอมูลภายใน โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนําขอมูลที่สําคั ญ
ของบริ ษั ท ไปใช เ พื่ อ ประโยชน ส ว นตน หรื อ บุ ค คลอื่ น โดยเฉพาะข อ มู ล ที่ มี ผ ลต อ ราคาหลั ก ทรั พ ย ข อง
บริ ษั ท และกรรมการ ผู บ ริ ห าร จะต อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ต อ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
ของบริษัท
5. บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวของตอบริษัท
กรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยง บริษัทกําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธของบุคคล
ที่เกี่ย วโยง โดยระบุมู ลคารายการ คูสั ญญา รวมทั้ งความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดแ สดงถึ ง
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการที่เกี่ยวโยง โดยไดยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
6. คณะกรรมการบริษัทไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดทําการแจงลวงหนาแกผูถือหุน
หมวดที่ 3 สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และประสานประโยชนรวมกันอยาง
เหมาะสม เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี โดยไดกําหนดเปน
แนวทางที่ตองปฎิบัติเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนใน
“จรรยาบรรณและขอพึงปฎิบัติทางธุรกิจ” พรอมทั้งไดเผยแพรและรณรงคใหคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร ตลอดจน
ผูปฎิบัติงาน ยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนิงาน และถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญสําคัญของทุกคน นอกจากนี้ บริษัทมี
แนวนโยบายตางๆ โดยตระหนักวาความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียเปนปจจัยที่จะชวย
สงเสริมใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน
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1. บริษัทมีแนวทางและปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ดังนี้
ผูถือหุน
บริษัทเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัทตอผูถือหุนและสาธารณชนอยางถูกตอง ครบถวน และทันตอเวลา
เชน ขอมูลรายงานงบการเงิน ขอมูลการประเมินมูลคาธุรกิจ ขอมูลองคกร ขอมูลบริการและแบบประกัน ขาวสารและ
กิจกรรมของบริษัท เพื่อใหผูเกี่ยวของ ผูถือหุน นักวิเคราะห และนักลงทุนทั่วไป สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูล
คุณภาพและเพียงพอ ผานทางขาวตลาดหลักทรัพย และเวปไซตของบริษัท www.bangkoklife.com
ลูกคา/ผูถือกรมธรรม
บริษัทมีความมุงมั่นในการใหบริการแกลูกคาและผูถือกรมธรรม โดยการนําเสนอแบบประกันที่มีคุณภาพ
และเหมาะสม เพื่ อ ให ลู ก ค า /ผู ถื อ กรมธรรม มี ห ลั ก ประกั น และความมั่ น คงทางการเงิ น บริ ษั ท ได มี ก ารเสริ ม สร า ง
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา/ผูถือกรมธรรมดวยการสื่อสารและกิจกรรมที่หลากหลาย มีสํานักงานสาขาทั่วประเทศที่คอย
ใหคําแนะนําและบริการ
บริษัทมีความมุงมั่นและพัฒนาการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแกลูกคาภายในระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยไดรับรางวัล Best Quality Management Awards 2012 จาก International
Certification Co.,Ltd. มากวา 10 ป
บริษัทไดจัดกิจกรรมโครงการเชิงสัมมนาใหความรูดานการวางแผนทางการเงินใหกับลูกคา/ผูถือกรมธรรม
รวมถึงประชาชนทั่วไป เชน “ชีวิตออกแบบได” “Beyond Life” สัมมนาใหแกบริษัท SVOA, BOI โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในหัวขอ การตอยอดความมั่งคั่ง Wealth & Security, การวางแผนการศึกษาบุตร Education Plan และการวางแผน
ภาษี Tax Planning
พนักงาน
บริษัทมีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ใหกับพนักงาน รวมถึงจัด
ใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในการดูแลพนักงานในระยะยาว
บริ ษั ท มี น โยบายในการพั ฒ นาพนั ก งาน เพื่ อ ให พ นั ก งานมี ศั ก ยภาพด ว ยการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให
พนักงานไดมีความรูเพิ่มขึ้น โดยการจัดใหมีการสัมมนา เชน 7 อุปนิสัยพัฒนาสูผูมีประสิทธิผลสูง การทํางานเปนทีม
การบริ ก ารเพื่ อ การครองใจ การวางแผนทางการเงิ น การให ทุ น การศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท และส ง เสริ ม ให
พนักงานมีความกาวหนาในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสายการทํางานดวยการสงเสริมคุณวุฒิวิชาชีพตางๆ เชน LOMA SOA
CFP CFA CISA
บริษั ทจั ดใหมี โครงการ BLA

Model

เพื่อ สง เสริ มในการให พนั กงานเป นตน แบบหรือ ตัว อย างที่ดี แก

พนักงานของบริษัท นอกจากนั้นยังมีโครงการ Happy BLA Home ที่สงเสริมใหพนักงานของบริษัทมีความสมดุล
ระหวางตนเอง ครอบครัว และสังคม และกิจกรรมตางๆ ไดแก Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้ําใจงาม)
Happy Relax (การผอนคลาย) Happy Brian (หาความรู) Happy Soul (การมีคุณธรรม หิริ โอตัปปะ) Happy Money
(ใชเงินเปน) Happy Family (ครอบครัวที่ดี) ซึ่งเปนไปตามหลัก Happy Workplace
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําเสนอแบบประกันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแกลูกคา
ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความรู ความสามารถ ในการใหคําแนะนําและ
บริการ บริษัทไดมีการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตในดานตางๆ เพื่อใหเปนตัวแทนประกันชีวิตที่มีศักยภาพ ซึ่งในป 2556
ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไดรับรางวัล ตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality
Awards) เปนจํานวน ... คน และมีที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA (Financial Advisor) ในป 2556 จํานวน ... คน
บริษัทไดจัดสัมมนาทางวิชาการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการ
เงิน เชน การบริหารความมั่งคั่ง Leader Club, FA Club, BLA Club, สัมมนาใหญฝายขายประจําป เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรู และพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน
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บริษัทไดมีการมอบรางวัลใหแกตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินเปนประจําทุกป เพื่อเปนการ
เชิดชูเกียรติและสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน
คูคา
บริษัทใหความสําคัญในการสรางความสัมพันธอันดีใหกับคูคาทางธุรกิจของบริษัทโดยเทาเทียมกันอยาง
ตอเนื่องเสมอมา และไดรับการตอบรับจากคูคาเปนอยางดี อันจะทําใหเกิดความรวมมือกัน และสงเสริมใหบริษัทเติบโต
อยางยั่งยืน โดยมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่เปนธรรมและไมขัดตอกฎหมาย ไมเลือกปฏิบัติวาเปนคูคารายใหญหรือ
รายเล็ก
คูแขงทางการคา
บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ อย า งเป น ธรรม โดยคํ า นึ ง ถึ ง จริย ธรรมในการประกอบธุ รกิ จ ไม ใ ช วิ ธี ก ารใดๆ ที่ ไ ม
ถูกตองปฏิบัติตอคูแขงขันทางการคา
สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทมีเจตนารมยในการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ผานโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง ในดาน
การศึกษา ดานสังคม ดานสาธารณสุข และการอนุรักษสิ่งแวดลอม บริษัทไดสรางจิตสํานึกใหกับผูบริหารและพนักงาน
ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมตางๆ
2. บริษัทไดแสดงเจตนารมยเขาเปนแนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต นอกจากนั้น บริษัท
ยังมีนโยบายตอตานการทุจริต และไมสนับสนุนการกระทําใดในการแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายใหรองเรียน หรือแจงเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําที่ไมเหมาะสมในทางธุรกิจ หรือประเด็น
อื่นๆ ที่เปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทผานทาง Email Address: audit_committee@bangkoklife.com
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึ่ งจะมีก ารพิ จ ารณาดํ า เนิ น การอย า งเหมาะสม และรายงานต อคณะกรรมการ
บริษัท
3. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เชน ลิขสิทธิ์ มีการกําหนด
ห า มมิ ใ ห มี ก ารติ ด ตั้ ง หรื อ นํ า หรื อ ใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ใ นลั ก ษณะที่ เ ป น การละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู อื่ น กั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรของบริษัท และหามนํามาใชเกี่ยวกับงานของบริษัท
4. บริษัทมีการแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของสถานประกอบกิจการ
ทั้งระดับผูบริหารและพนักงาน เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเกิดเหตุในสถานประกอบการ
5. บริษัทใหความสํา คัญและปรับ ปรุงแผนงาน BCP (Business Continuity Plan)

โดยจัดใหมีการซอ ม

สถานการณฉุกเฉิน และทดสอบการปฏิบัติงานที่ศูนยปฏิบัติงานสํารอง เพื่อใหเกิดการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไป
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สวนที่ 2 หนาที่ 42

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและที่มิใช
ขอมูล ทางการเงิน อยา งถูก ตอง ครบถว น ทั นเวลา โปร งใส ผา นชอ งทางที่เ ขาถึ งขอ มูลไดงา ย มี ความเท าเที ยมกั น
นาเชื่อถื อ ทั้งข อมู ลที่เ ปน ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ เชน รายงานประจําป แบบ 56-1 การพบปะนั กวิเ คราะห นั ก
ลงทุน และผูถือหุนรายยอย ผาน BLA Newsletter เว็บไซตของบริษัทหนานักลงทุนสัมพันธ โดยปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูถือหุน และนักลงทุนสามารถรับรูขาวสารไดทันตอเหตุการณ เขาถึงสะดวก และไดรับ
ประโยชนมากที่สุด โดยไดดําเนินการดังนี้
1. บริษัทจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของ
ผูตรวจสอบบัญชีในรายงานประจําป จัดใหมีคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการเพื่อประกอบเปดเผยงบการเงินทุก
ไตรมาส
2. คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน รวมถึ ง ความเห็ ย ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
3. คณะกรรมการบริษัทไดเปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้ง
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมและคาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคล นอกจากนั้นยังไดเปดเผยนโยบายคาตอบ
แกคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง และเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการ
4. คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีหนวยงาน สวนนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ทําหนาที่รับผิดชอบ
ให บ ริ ก ารและเผยแพร ข อ มูล ข า วสารและความเคลื่ อนไหวของบริ ษั ท ที่เ ป น ประโยชน แ กผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก กลุ ม ทั้ ง ผู
ลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนทั่วไป นักวิเคราะหหลักทรัพย ผูจัดการกองทุนทั้งในและตางประเทศ
การติดตอกับสวนนักลงทุนสัมพันธ
คุณมธุอร ธีระนั้นทมงคล

หมายเลขโทรศัพท 0 2777 8681

คุณจินดาวรรณ ณ ราช

หมายเลขโทรศัพท 0 2777 8672

หมายเลขโทรสาร 0 2777 8680
หรือทาง E-mail :
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ir@bangkoklife.com
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คณะกรรมการบริษัทมีความเขาใจเปนอยางดีถึงหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท พร อ มที่ จ ะแสดงความคิ ด เห็ น ของตนอย า งเป น อิ ส ระและปรั บ ปรุ ง ตั ว เองให ทั น สมั ย อยู ต ลอดเวลา
กรรมการบริษั ทมีการปฏิบัติห นาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน
1. โครงสรางคณะกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ทั้งหมด 6 ชุด
ได แ ก คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด วย กรรมการที่ไดรั บความเห็นชอบจากที่ประชุม ผูถือ หุน จํ านวน 15
ทาน โดยมีกรรมการอิสระอยูในคณะกรรมการจํานวน 5 ทาน โดยกรรมการแตละทานเปนผูมีคุณสมบัติหลากหลาย มี
ทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดาน
2. กรรมการอิส ระมีคุ ณสมบั ติต ามที่กํ าหนดไว ในประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ฉบับที่ 2)
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3. คณะกรรมการไดแยกบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการใหญมิให
เปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหเกิดความสมดุลในการบริหารกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน
เปนเลขานุการบริษัท โดยใหมีหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 รวมถึงจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประสานงานใหบริษัทปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการ และมติประชุมผูถือหุน อีกทั้งดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลรายงานสารสนเทศของบริษัท ตามระเบียบ
และขอกําหนดของหนวยงานราชการ และติดตอสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ เพื่อใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งดูแลกิจกรรมและการฝกอบรมของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทไดผานการ
อบรมในหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดแก หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุนที่ 19/2549 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 64/2549 และหลักสูตร Effective
Minutes Taking (EMT) รุนที่ 4/2548
2. คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทําหนาที่กลั่นกรองการทํางานใหแกคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริหาร ทําหนาที่ชวยคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการบริหารงานทั่วไปให
เปนไปตามนโยบายและงบประมาณที่คณะกรรมการกําหนด
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง ทํ าหนา ที่กํา หนดกรอบ นโยบาย และกลยุ ทธก ารบริ หารความ
เสี่ยง โดยระบุ ประเมิน ติดตาม รายงานและควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเปนกิจกรรมหลักของบริษัทใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได ใหครอบคุมและรองรับกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง กฎเกณฑ และมาตรฐานของหนวยงานที่กํากับหรือของรัฐ
3. คณะกรรมการตรวจสอบคั ด เลื อ กจากกรรมการอิ ส ระ และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ บั ง คั บ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณตางๆ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและกระบวนการใน
การสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และเสนอความเห็ น ต อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสําหรับการแตงตั้งกรรมการ อีกทั้ง พิจารณาหลักเกณฑในการ
จ า ยและรู ป แบบค า ตอบแทนของกรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ เสนอความเห็ น ต อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง สวนคาตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการจะเปนผู
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. คณะกรรมการการลงทุน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยงรวมและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจากการลงทุน อนุมัติแผนการลงทุน ติดตามผลการลงทุน พรอมทั้งจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม กํากับดูแลการลงทุน กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปรงใสและปองกันความ
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน รวมทั้ ง กํ า กั บ ดู แ ลการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ของบริ ษั ท และรายงานให ค ณะกรรมการบริ ษั ท
รับทราบ
6. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทําหนาที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอ
คณะกรรมการบริษั ท จัดให มีแนวทางดําเนิน การเพื่อ ใหสามารถติดตามดูแลการปฏิบัติง านของบริษัทใหเ ปนไปตาม
หลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ ดีของหน วยงานกํ ากับ และรายงานความคื บหนาและผลการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการ
บริษัท
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3. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัททําหนาที่พิจารณาและเห็นชอบในเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท เชน นโยบาย วิสัยทั ศน ภารกิจ กลยุ ทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการบริษั ท จั ด ให มี นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีข องบริ ษั ท ส ง เสริ ม ให ก รรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดเขาใจถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และใหปฎิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจอยางจริงจัง
3. คณะกรรมการบริ ษั ทได กํ า หนดใหมี น โยบายดา นการบริ ห ารความเสี่ ยง (Risk
Policy) ใหค รอบคุม ทั้งองค กร โดยใชหลั กการการบริห ารความเสี่ย งตามมาตรฐานสากล ERM

Management

(Enterprise

Risk

Management) เปนแนวทาง ซึ่งประกอบไปดวยการบริหารความเสี่ยงภายใต Risk Appetite System รวมถึงการ
บริหารการดํารงเงนกองทุนตามระดับความเสี่ยง RBC (Risk Base Capital) ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดูแลการดําเนินธุรกิจใหมีความตอเนื่องในระยะยาว รวมทั้งจัด
ใหมีแผนการพัฒนาพนักงาน และผูบริหาร รวมถึงแผนการสืบทอดงานในตําแหนงที่สําคัญ
5. คณะกรรมการบริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ข องบริ ษั ท โดยจะ
พิจารณาอยางรอบคอบและพิจารณาไปในทางที่เปนผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ กรรมการที่
มีสวนไดเสียกับบริษัทในเรื่องใดจะตองแจงใหคณะกรรมการทราบ และกรรมการทานนั้นจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสียกับบริษัท
4. การประชุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการกําหนดตารางการประชุมเปนการลวงหนาทุกป โดยกําหนดใหมี
การประชุมอยางนอย 6 ครั้งตอป ในการประชุมกรรมการแตละครั้งจะมีการแจงกําหนดการประชุมใหทราบลวงหนาไม
นอยกวา 7 วัน พรอมกับวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาพิจารณาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
2. ในการประชุมคณะกรรมการจะมีการกําหนดวาระและเวลาการประชุมที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อ
กรรมการจะได มีเ วลาอภิ ป ายป ญหาสํา คั ญอย างรอบคอบโดยทั่ว กั น นอกจากนั้น ยั งได ให ผู บริ หารได เ ขา ร วมประชุ ม
เพื่อใหสารสนเทศเพิ่มเติมในที่ประชุม รวมถึงใหกรรมการไดมีโอกาสรูจักผูบริหารสําหรับใชพิจารณาแผนการสืบทอด
งาน
3. คณะกรรมการบริษั ท สามารถเขา ถึ ง สารสนเทศที่ จ ะเป น เพิ่ม เติ ม ได จ ากกรรมการผู จั ด การใหญ
เลขานุการบริษัท ผูบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
4. กรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดมีการประชุมระหวางกันเอง เพื่ออภิปายปญหาตางๆ โดยไมมีฝาย
จัดการรวมดวย
5. บริ ษั ท ได จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานเสนอให ค ณะกรรมการทราบทุ ก เดื อ น เพื่ อ ให
คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอยางนอยปละ
ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไข รวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญเปนประจําทุกป เพื่อนําไปใชใ นการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ
ใหญ
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6. คาตอบแทน
1. การพิ จ ารณาค า ตอบแทนสํ า หรั บ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนจะ
พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ ใ นการจ า ยและรู ป แบบค า ตอบแทนของกรรมการจากความรู ความสามารถ ความเหมาะสม
ภาระหน า ที่ และบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง ผลประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ จากกรรมการ ประกอบกั บ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และการเติบโตทางผลกําไร ทั้ งนี้ จะเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกับกลุมอุ ตสาหกรรม
เดียวกัน เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผู
พิจารณาอนุมัติ
2. การพิจารณาคาตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
จะพิจารณาจากการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงที่สูงกวา หรือเทียบเทารองผูจัดการใหญ เพื่อกําหนดคาตอบแทน
โดยพิ จ ารณาป จ จั ย ต า งๆ จากหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ผลการดํ า เนิ น งานทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท การดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใตสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนา
ธุรกิจ รวมถึ งการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดีขึ้ น เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจ ารณาใหความ
เห็นชอบ
7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
1. คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการพัฒนากรรมการและผูบริหารของบริษัท และมีการใหความรูแก
กรรมการใหมเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการและลักษณะธุรกิจของบริษัท สงเสริมใหมีการใหความรูในระบบการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
2. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแผนในการสืบทอดงาน โดยไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติหนาที่
แทน กรณีกรรมการผูจัดการใหญ หรือผูบริหารระดับสูงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
9.2 คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย โดยคณะกรรมการบริษัท
ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอ ยทั้งหมด 6 ชุ ด ไดแก คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ย ง คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค า ตอบแทน คณะกรรมการดู แลกิ จการที่ ดี และคณะกรรมการ
ลงทุ น ซึ่ ง คณะกรรมการและผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา 68 แห ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ คณะกรรมการ
ตางๆ ของบริษัทมีรายละเอียดดังตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการของบริษัทมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
และข อบั ง คับ ของบริ ษัท ตลอดจนมติข องผูถื อ หุน ที่ช อบด วยกฎหมายด ว ยความซื่ อ สัต ยสุ จ ริต และระมั ดระวัง รัก ษา
ผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญ ประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
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3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบ
บัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฎิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให
บุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ
ไดเมื่อเห็นสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ผูจัดการ มีอํานาจหนาที่ใน การปฎิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจ ทั้งนี้ การมอบอํานาจ
นั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความ
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน อื่ น ใดกั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ย ยกเว น เป น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป น ไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติแลว
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร
และการจั ด การของคณะกรรมการบริ ห ารให เ ป น ไปตามนโยบายที่ ไ ด รั บ มอบหมาย เว น แต ใ นเรื่ อ ง
ดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการอันไดแก เรื่องที่
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู
การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่นหรือการซื้อหรือการรับ
โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
6. พิจารณาโครงสรางการบริหาร แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ
และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. กรรมการจะตอ งไมป ระกอบกิ จการอัน มีส ภาพอยา งเดี ยวกัน และเป นการแข งขั นกั บกิ จการของบริษั ท
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือ
เป น กรรมการของบริ ษัท เอกชน หรื อบริ ษัท อื่ นที่ ป ระกอบกิ จการอั น มี สภาพอย างเดีย วกัน และเปน การ
แขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่
ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรง หรือโดยออมในสัญญาที่
บริษัททําขึ้น หรือถือหุน หรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
การทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในปที่ผานมา
ใน 1 ป ที่ ผ า นมา คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดกลยุ ท ธ ทิ ศ ทาง นโยบาย แผนงาน เป า หมายและ
ภารกิจของบริษัทรวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณอยางตอเนื่อง เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคและมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
ตลอดจนบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม ภายใตกรอบกฎหมาย วัตถุประสงค และมติที่ประชุมผูถือ
หุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน
และตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ได
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คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ
มติที่ประชุมผูถือหุน หรือนโยบาย คําสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และใหมีอํานาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก
การดํ า เนิ น การใดๆตามปกติ แ ละอั น จํ า เป น แก ก ารบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท เป น การทั่ ว ไป นอกจากนั้ น ให ค ณะ
กรรมการบริหารมีหนาที่ในการพิจาณากลั่นกรองขอพิจารณาตางๆ ที่จะไดมีการนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจ ารณาอนุ มัติ แ ละ/หรื อ พิจ ารณาให ความเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ ต ามที่กํ า หนดไว ใ นข อ บั ง คั บ หรือ คํ า สั่ ง ของคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนการดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆไป นอกจากนั้นใหมีหนาที่ดําเนินการใน
เรื่องตางๆ ตามความจําเปนแกการประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย
การทําหนาที่ของคณะกรรมการบริหารในปที่ผานมา
ใน 1 ปที่ผานมา คณะกรรมการบริหารไดพิจาณากลั่นกรองในเรื่องตางๆ ที่สําคัญเพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือ
พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ ในประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ต อ กลยุ ท ธ ข ององค ก รและทิ ศ ทางการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แผนการลงทุ น
งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรกอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยไดติดตาม กํากับ และควบคุม
การปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายของแผนงานที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดําเนินการ
ตามคําสั่งของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีกรอบการทํางาน และอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กําหนดกรอบ นโยบาย และกลยุทธการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ ระบุ ประเมิน ติดตาม รายงาน
และ ควบคุม ความเสี่ยงซึ่งเปน กิจกรรมหลั กของบริ ษัทใหอ ยูในระดั บที่ ยอมรับได ใหค รอบคลุม และ
รองรับกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง กฎเกณฑ และมาตรฐานใหมๆ ของภาครัฐ
2. ทบทวนความเพีย งพอของนโยบายบริ หารความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ย ง รวมถึงความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
3. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหทราบถึง
ฐานะความเสี่ ย งอย า งน อ ยป ล ะ 1

ครั้ ง หรื อ ทั น ที ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ และให

ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและมาตรการการรองรับ
4. สนับสนุนใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงควบคูไปกับการดําเนินงาน เสริมสรางความรูความเขาใจ
และกระตุนจิตสํานึกของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ใหตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของความ
เสี่ยง โดยถือเปนหลักปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุงหวังใหการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกร
5. มีการประสานงานและสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญอยางสม่ําเสมอเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในไดอยางมี ประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท
6. จัด ทํา รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป ดเผยไว ในรายงานประจํ าป ข องบริษั ท

ซึ่ งรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
-

พิจารณาสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมการ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือพนสภาพ
การเปน กรรมการในทุ กกรณี โดยพิ จารณาบุ คคลที่ เ หมาะสมมาดํา รงตํา แหน ง เพื่ อเสนอความเห็น ต อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ตามขอบังคับของบริษัท แลวแตกรณี

-

พิจารณาสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมการผูจัดการใหญ และรองผูจัดการใหญ ในกรณี
ที่ ค รบวาระ ลาออก หรื อ กรณี อื่ น ๆ โดยพิ จ ารณาบุ ค คลที่ เ หมาะสมมาดํ า รงตํ า แหน ง เพื่ อ นํ า เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

-

พิจ ารณากํ า หนด ปรั บ ปรุง ค า ตอบแทน และผลประโยชน อื่ นๆ ของคณะกรรมการบริ ษั ท และผูบ ริ ห าร
ระดับสูงที่สูงกวาหรือเทียบเทารองผูจัดการใหญ ใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบตอองคกร
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแต
กรณี ตามขอบังคับของบริษัท

-

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการลงทุน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
-

กําหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที
เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน

-

พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน

-

ติดตามผลการลงทุน พรอมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

-

กํากับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน

-

กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

-

รายงานผลการลงทุนใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ําเสมอ

-

กํากับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทใหเปนไปตามกรอบนโยบาย และรายงานผลการดําเนินงานให
คณะกรรมการรับทราบอยางสม่ําเสมอ

การทําหนาที่ของคณะกรรมการลงทุนในปที่ผานมา
ในระยะเวลา1 ปที่ผานมา คณะกรรมการลงทุนไดมีการกําหนดนโยบายการและแนวทางการลงทุน นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณาปจจัยสําคัญตางๆ ทั้ง
ในและต า งประเทศที่ อ าจส ง ผลกระทบต อ การลงทุ น รวมทั้ ง การกํ า หนดและปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ ก ารลงทุ น เพื่ อ ให
สอดคลองและเหมาะสมกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ คณะกรรมการลงทุนไดมีการพิจารณาอนุมัติและ/
หรือใหความเห็นชอบ ในแนวนโยบายที่มีความสําคัญตอกลยุทธขององคกรทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน
งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรกอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนได
มีการติดตาม กํากับ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนงานและเปนไปตามกรอบนโยบายที่
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทําหนาที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท จัดใหมีแนวทางดําเนินการ
เพื่อใหสามารถติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของหนวยงานกํากับ
และรายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการบริษัท
การทําหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปที่ผานมา
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 โดยมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 6
ธันวาคม 2556 เพื่อกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
9.3.1 กรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระ
ในการแตงตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดเลือก
กรรมการที่มีความเปนอิสระตามนิยามของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งประกอบดวย กรรมการอิสระ
จํานวน 1 ใน 3 ของจํ านวนกรรมการทั้ง หมดของบริ ษัท แต ตอ งไมน อยกว า 3 คน และเสนอความเห็ นต อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อที่จะนําเสนอในที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษั ท
ยอย บริษัท รวม ผูถือ หุนรายใหญ หรือผูมี อํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนั บรวมการถือหุ น
ของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
(2) ไม เป น หรื อ เคยเป นกรรมการที่ มีส วนร วมบริห ารงาน ลูก จ าง พนั กงาน ที่ ปรึ ก ษาที่ไ ด เงิ น เดื อ น
ประจํา หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน หรือ ผูถือหุนรายใหญ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เปน บิดามารดา สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผู
มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรื อ ผู มีอํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท ในลั ก ษณะที่ อาจเป น การขัด ขวางการใช วิ จ ารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน

ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู มี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรื อ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท สั ง กั ด อยู เว น แต จ ะได พ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล า ว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
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(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมี
อํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไม ประกอบกิจ การที่ มีส ภาพอยา งเดี ยวกั นและเป นการแข งขั นที่ มี นัย กั บกิ จ การของบริ ษั ทหรื อ
บริ ษัท ย อย หรื อ ไม เ ปน หุ นส ว นที่ มี นัย ในห า งหุ น สว น หรือ เปน กรรมการที่มี ส วนร วมบริห ารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
(9) ไม มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ทํ า ให ไ ม สามารถให ค วามเห็น อย า งเป น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิน งานของ
บริษัท
9.3.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาโครงสราง ขนาด และองคประกอบของ
คณะกรรมการ และกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา โดยสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่สมควรไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือพนสภาพการเปนกรรมการในทุกกรณี โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ความรู ประสบการณ แ ละความเชี่ ย วชาญของกรรมการโดยรวม เพื่ อ ให มี อ งค ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ ต าม
กฎหมาย หรื อ ระเบี ยบที่ เกี่ ย วขอ ง (ตามข อ บั งคั บ ของบริษั ท กํ าหนดให ใ นการประชุม สามัญ ประจํ า ปทุ ก ครั้ ง ตอ งให
กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 หรือจํานวนที่ใกลที่สุดกับสัดสวน 1 ใน 3)
การสรรหาผูบริหาร
การสรรหาผูบริหารมาดํารงตําแหนงรองผูจัดการใหญขึ้นไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเปนผูสรรหาคัดเลือก และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตําแหนงผูชวยผูจัดการใหญ คณะ
ผูบริหารนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สวนตําแหนงรองลงมา คณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณา โดยสรรหา
คัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีความเปนมืออาชีพที่
เหมาะสมมาดํารงตําแหนง
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมิไดมีการดําเนินธุรกิจผานบริษัทยอย หรือบริษัทรวม
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9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนําขอมูลภายใน
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งบริษัทมีบทลงโทษสูงสุดหากพบวา มีการนําขอมูลภายใน
ไปใช เพื่ อประโยชน สว นตน หรื อนํ าไปเผยแพรโ ดยไม ได รับ อนุ ญาต นอกจากนี้ เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพยของบริษัท กรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวของจะตองแจงใหบริษัททราบ และ
รายงานตอสํ านัก งานคณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรั พยแ ละตลาดหลั กทรั พย ภายใน 3 วั นทํา การนับ จากวันที่ มีการซื้ อ
ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยนั้น
9.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการ

ชื่อบริษัทผูจาย

ชื่อผูสอบบัญชี

คาสอบบัญชี

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย
1

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

1,447,000

(เดิมชื่อ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)
รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี

1,447,000

คาบริการอื่น (Non-Audit fee)
คาตอบแทนของงานบริการอื่น
รายการ
ที่

ประเภทของงานบริการอื่น

ชื่อบริษัทผูจาย

ผูใชบริการ

(Non-Audit Service)

สวนที่จายไป

สวนที่จะตองจาย

ในระหวางป

ในอนาคต

บัญชี
1

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
2

คาตรวจสอบและสอบทาน

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

รายการดํารงเงินกองทุนตาม

(เดิมชื่อบริษัท สํานักงาน

ระดับความเสี่ยง

เอินสท แอนด ยัง จํากัด)

คาสอบทานมูลคาของบริษัทที่

Ernst & Young Advisory

คํานวณตามวิธีคณิตศาสตร

Pte, Ltd. (EY Singapore)

1,550,000

-

1,000,000

-

500,000

-

3,050,000

-

ประกันภัย (Embedded
value)

3

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

คาสอบทานสํารองประกันชีวิต

Ernst & Young Advisory

เพิ่มเติม (Model review)

Pte, Ltd. (EY Singapore)

รวมคาตอบแทนจากคาบริการอื่น

9.7 การปฏิบัติตามหลัก CG ในเรื่องอื่นๆ
- ไมมี -
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทมุงมั่นดําเนินธุรกิจดวยจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม โดยมีสวนรวมในการเสริมสรางความมั่นคงทางการ
เงิ น ซึ่ ง นํ า ไปสู ค วามมั่ น คงและความสุ ข ในชี วิ ต ของประชาชนอย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ให ค วามสํ า คั ญ ต อ
สิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
บริษัทสงเสริมใหพนักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององคกรและของตนเองตอ
สังคม ในดานการศึกษา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยดําเนินกิจกรรมสงเสริมสังคมอยางเปนรูปธรรม
บริษัทใหความสําคัญตอการเสริมสรางสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยสงเสริม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนของบริษัท ซึ่งประกอบดวยพนักงานและครอบครัว ตัวแทนประกันชีวิต คูคา และพันธมิตร ดวยการใชทรัพยากร
อยางคุมคา ดวยหลักการ ใชอยางประหยัดลดการสูญเปลาการนํามาใชซ้ํา หรือการใชวัสดุที่ผานกระบวนการแปรสภาพ
ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี และโดยสนับสนุนกิจกรรมฟนฟูธรรมชาติ อนุรักษสิ่งแวดลอม และปลูกฝงจิตสํานึกการ
รักษาสิ่งแวดลอมในมิติตางๆ ใหเยาวชน เพื่อผลระยะยาวและความยั่งยืน
แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม มีหลักการ 8 ขอ
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
1.1 บริษัทประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่งตอผูเอาประกันภัยและผูมีสวนเกี่ยวของ
1.2 บริษัทปฏิบัติดวยความเปนธรรมและชอบธรรมตอผูบริโภคอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
1.3 บริษัทจัดโครงสรางองคกรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพโดยจัดใหมีระบบการ ควบคุม
และการตรวจสอบภายในที่รัดกุม มีการบันทึกขอมูลอยางเหมาะสมโดยถูกตองครบถวนและเปนจริง อีกทั้ง
มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ตามวิชาชีพอยางมือ
อาชีพ
1.4 บริษัทรักษาขอมูลของผูเอาประกันภัย และผูมีสวนเกี่ยวของไวเปนความลับ โดยมีมาตรการไมใหขอมูล
สวนบุคคลถูกเปดเผยตอบุคคลภายนอก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบุคคลดังกลาว หรือกรณีที่มีพันธะตอ
การดําเนินธุรกิจ หรือเปนการเปดเผยตามหนาที่ หรือตามกฎหมาย
1.5 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของหนวยงานกํากับภายนอก รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนิน การให พนัก งานปฏิบัติ ตามหน าที่ ความรั บผิ ดชอบของตนเอง และเปนไปตามกฎที่ เกี่ ยวข องโดย
เครงครัด
1.6 บริษัทใหความรวมมือกับสมาคมประกันชีวิตไทยในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อรักษาไวซึ่งผลประโยชน
สวนรวม และละเวนการกลาวราย หรือการกระทําใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความแตกแยกหรือความเสียหายตอ
บริษัทที่เปนคูแขงทางการคา
2.

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการตอตานการทุจริตจึงไดกําหนดนโยบายในการตอตานการทุจริต โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
บริษัทจะตอตานการทุจริต และไมยอมรับการใหหรือการรับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชนอื่นใด ที่มีเจตนา
จูงใจใหเกิดการดําเนินการ หรือเกิดการกระทําการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
บริษัทตองมีจรรยาบรรณและมีความมุงมั่นในการปองกันมิใ หเกิดการทุจริต รวมถึงมีหนาที่ในการกําหนดแนว
ทางการปฏิ บั ติ เ พื่ อ การต อ ต า นการทุ จ ริ ต อี ก ทั้ ง ต อ งมี ก ารสอบทานตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ บ ริ ษั ท ได กํ า หนดไว อ ย า ง
สม่ําเสมอ
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ผูบริหารและพนักงานของบริษัทมีหนาที่ปองกันและดูแลไมใหเกิดการทุจริต หากพบการทุจริตหรือพบเหตุที่
สอไปในทางทุจริต ใหแจงตอผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
3.1 บริษัทสนับสนุนการคุมครองสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของผูมีสวนไดเสียของบริษัท ตามหลักสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน
3.1.1 บริ ษัท สนับ สนุน สิ ทธิ ม นุ ษยชนในการใช สิ ทธิ เ สรีภ าพของบุ ค คล ให ก ารยอมรั บ และเคารพสิ ท ธิ
เสรี ภ าพอั น ควรของผู อื่ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ศี ล ธรรม ความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชนในสั ง คม
ประชาธิปไตยภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
3.1.2 บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูมีสวนไดเสีย โดยไมเลือกปฏิบัติแกบุคคลใดๆ ดวยเรื่อง
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม ความสมบูรณของรางกาย ความเชื่อทางวัฒนธรรม หรือ
ความเชื่อทางการเมือง ภายใตกฎหมายและมาตรฐานสากลดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน
3.1.3 บริษัทเคารพตอสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการไดรับคาตอบแทนการทํางาน สวัสดิการ และการ
ประเมินผลงานที่เปนธรรม สิทธิการลาหยุดงานเพื่อทําภารกิจจําเปน หรือเพื่อพักผอนเปนครั้งคราว
โดยไดรับคาจางตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับการ
คุมครองแรงงาน
3.1.4 บริษัทสนับสนุนและจัดใหมีความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งในดานสุขอนามัย และการดูแล
รักษาความสะอาดของสภาพแวดลอม อาคารสถานที่
3.1.5 บริษัทสนับสนุนการมีสิทธิในหลักประกันทางสังคมที่รัฐจัดใหแกประชาชน
3.2 กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล เสรีภาพในการแสดง
ความคิ ด เห็ น และการแสดงออก ตลอดจนศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป น มนุ ษ ย ซึ่ ง กั น และกั น ภายใต ก รอบของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
3.3 บริษัทบริหารงานดวยความจริงใจ และรับผิดชอบดูแลผูเอาประกันภัยและผูมีสวนเกี่ยวของใหไดรับสิทธิความ
คุมครอง และ สิทธิประโยชนอยางเปนธรรม และจัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียนและแกไขเรื่องรองเรียนดวย
ความเปนธรรม

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
4.1 สภาพการทํางานและการคุมครองทางสังคม
4.1.1 สภาพการทํางานประกอบดวย คาจาง เวลาทํางาน เวลาพักผอน วันหยุด ขอปฏิบัติทางวินัย
การเลิกจาง สวัสดิการตางๆ เชน น้ําดื่มสะอาด สถานที่รับประทานอาหารมีสุขลักษณะดี
การักษาพยาบาล เปนตน
4.1.2

การคุมครองทางสังคม เปนการบรรเทาผลที่เกิดจากการลดหรือสูญเสียรายได จากประเด็น
ตางๆ เชน อุบัติเหตุ เจ็บปวย คลอดบุตร ชราภาพ วางงาน พิการ เปนตน

4.1.3 สภาพการทํางานเปนไปตามกฎหมาย หรือดําเนินการตามมาตรฐานแรงงาน
4.1.4 จัดใหมีสภาพการทํางานที่ดี ใหไดรับความสมดุลของชีวิตการทํางานมากที่สุด โดยเทียบเคียง
กับองคกรอื่น
4.1.5 ใหความสําคัญเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
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4.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
4.2.1 จัดหาอุปกรณดานความปลอดภัยที่จําเปน เพื่อปองกันอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน
4.2.2 สอบสวนและบันทึกอุบัติเหตุ และปญหาตางๆ เพื่อลดหรือกําจัดปญหาเหลานั้น
4.2.3 หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอผูหญิง (ตั้งครรภ คลอดบุตร) และทั่วไป เชน คนพิการ
ผูไมมีประสบการณ เยาวชน
4.2.4 คุมครองคนงานนอกเวลา ชั่วคราว รับเหมาชวง
4.2.5 กําจัดอันตรายดานจิตใจ ที่ทําใหเครียด และเจ็บปวย
4.2.6 จัดการฝกอบรมที่เพียงพอใหกับทุกคนในหัวขอที่เกี่ยวของ
4.2.7 จัดใหมีระบบดานการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
ลูกคา/ผูถือกรมธรรม
บริษัทมีความมุงมั่นในการใหบริการแกลูกคาและผูถือกรมธรรม โดยการนําเสนอแบบประกันที่มีคุณภาพ
และเหมาะสม เพื่ อ ให ลู ก ค า /ผู ถื อ กรมธรรม มี ห ลั ก ประกั น และความมั่ น คงทางการเงิ น บริ ษั ท ได มี ก ารเสริ ม สร า ง
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา/ผูถือกรมธรรมดวยการสื่อสารและกิจกรรมที่หลากหลาย มีสํานักงานสาขาทั่วประเทศที่คอย
ใหคําแนะนําและบริการ
บริษัทมีความมุงมั่นและพัฒนาการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแกลูกคาภายในระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยไดรับรางวัล Best Quality Management Awards 2012 จาก International
Certification Co.,Ltd. มากวา 10 ป
บริษัทไดจัดกิจกรรมโครงการเชิงสัมมนาใหความรูดานการวางแผนทางการเงินใหกับลูกคา/ผูถือกรมธรรม
รวมถึงประชาชนทั่วไป เชน “ชีวิตออกแบบได” “Beyond Life” สัมมนาใหแกบริษัท SVOA, BOI โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในหัวขอ การตอยอดความมั่งคั่ง Wealth & Security, การวางแผนการศึกษาบุตร Education Plan และการวางแผน
ภาษี Tax Planning
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การเสริ ม สร า งสิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น โดยส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของบริษัท ซึ่งประกอบดวยพนักงานและครอบครัว ตัวแทน คูคา และพันธมิตร ดวยการใช
ทรั พ ยากรอย า งคุ ม ค า ด ว ยหลั ก การ ใช อ ย า งประหยั ด

ลดการสู ญ เปล า การนํ า มาใช ซ้ํ า หรื อ การใช วั ส ดุ ที่ ผ า น

กระบวนการแปรสภาพ ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี และโดยสนับสนุนกิจกรรมฟนฟูธรรมชาติ อนุรักษสิ่งแวดลอม
และปลูกฝงจิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดลอมในมิติตางๆ ใหเยาวชน เพื่อผลระยะยาวและความยั่งยืน เพื่อตอบสนองตอ
วัตถุประสงคหลัก กรุงเทพประกันชีวิตจึงเปดตัวโครงการ BLA Happy Life Go Green เพื่อสรางจิตสํานึก “รัก
สิ่งแวดลอม” อยางยั่งยืน ใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมตามนโยบายสิ่งแวดลอมกรุงเทพประกันชีวิต ไดจัดทําโครงการ BLA
Happy Life Go Green โดยเนนหลักการ 2 ประเด็น คือ
-

สรางทัศนคติที่ดี ดวยการสรางความเขาใจความเกี่ยวของเชื่อมโยงของสิ่งแวดลอมตอตนเอง ซึ่งจะทําให
เห็นประโยชนของการรักษาและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี

-

สร า งประสบการณ เ พื่ อ ให เ กิ ด พฤติ ก รรมในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม การใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ และการ
ดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม

BLA Happy Life Go Green ยังจัดทําโครงการปลูกจิตสํานึกเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมใหเห็นเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งป
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6.1 โครงการ BLA Happy Life Go Green กิจกรรมรักสิ่งแวดลอม ในกลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัย- ปาคือชีวิต
BLA Happy Life Go Green กิจกรรมรักสิ่งแวดลอม ในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย – ปาคือชีวิต ณ เขต
รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จ.อุทัยธานี วันที่ 22 –24 พฤศจิกายน 2556 เปนกิจกรรมที่เกิดจากความรวมมือระหวาง
กรุงเทพประกันชีวิต กับมูลนิธิสิ่งแวดลอมศึกษาชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (ประเทศไทย) (FEED) ซึ่งเปนองคกร
ไมหวังผลกําไร (Non-profit Organization) ที่มีหนาที่และมีความเชี่ยวชาญโดยตรง ในการใหความรู และสรางความ
ตระหนั ก กั บ เยาวชนและบุ ค คลทั่ ว ไปในการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม

โดยชวนนั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ 10

มหาวิ ท ยาลั ย ร ว มกิ จ กรรมสร า งจิ ต สํ า นึ ก รั ก สิ่ ง แวดล อ ม ร ว มตามรอย “สื บ นาคะเสถี ย ร” สานต อ เจตนารมณ รั ก
สิ่งแวดลอม เดินทางสูปาหวยขาแขง ปามรดกโลกแหงแรกของไทย
การสรางจิตสํานึกใน “กิจกรรมรักสิ่งแวดลอม” มีการความรูผานการทําเวิรคช็อป แบงปนประสบการณจาก
ชีวิตและงานของวิทยากรจากเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จ.อุทัยธานี รวมถึงกิจกรรมนันทนาการเชิงสรางสรรค
เพื่ อ สร า งความเข า ใจถึ ง ความสํ า คั ญ ของสิ่ ง แวดล อ ม และผลกระทบต อ โลก สั ง คม และตั ว เอง เมื่ อ สิ่ ง แวดล อ มถู ก
ทําลาย และลงมือปฏิบัติภารกิจอนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่ตองการความชวยเหลือจริง

เพื่อสรางความผูกพันกับ

สิ่งแวดลอมผานการลงงานจริงนักศีกษาทั้ง 10 มหาวิทยาลัย ไดแก 1.มหาวิทยาลัยมหิดล 2.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดลงพื้นที่จริง เรียนรูวิถีธรรมชาติ เยี่ยมบานสัตวปานานาชนิด ใชชีวิต
กลางปา เชื่อมโยงกับธรรมชาติอยางใกลชิด ใหไดเขาใจความหมายของคําวา “ปาคือชีวิต” อยางแทจริง ลงมือสราง
ฝายชะลอน้ํา ชวยชีวิตปาและสัตวปาในพื้นที่ รวมคืนความสมดุลสูปา ซึ่งเปนตนกําเนิด และเปนบานของทุกชีวิต และ
ความรู และประสบการณ จ ากห องเรี ย นธรรมชาติ ที่ไ มรู ลื ม กลับ สูบ า นและมหาวิ ทยาลั ย สานต อเครือ ข ายของคนที่ มี
จิตสํานึกรักสิ่งแวดลอมใหขยายตอไป
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น แต ล ะกิ จ กรรม ตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มโครงการ จะได รั บ แนวทางการทํ า โครงการอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมเพื่อไปสานตอในมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการ BLA Happy Life Go Green และ FEED เปนที่ปรึกษา โดย
จะไดรับทุนสนับสนุนทีมละไมเกิน 10,000 บาท
กรุงเทพประกันชีวิตใหความสําคัญ และจะดําเนินการโครงการในระยะยาว โดยมุงหวังที่จะขยายเครือขายคนที่
มีจิตสํ านึก รักสิ่ งแวดลอม ที่ต ระหนั กถึง ความจํา เปนในการชว ยกันดู แลสิ่ งแวดลอ ม และเป นกํา ลังสํา คัญในการฟน ฟู
และรักษาใหสิ่งแวดลอมและธรรมชาติกลับคืนสูสภาพดีดังเดิม
6.2 BLA Happy Life Go Green กิจกรรมรักสิ่งแวดลอมภายในองคกร- ปลูกปะการัง เพื่อการฟนฟู
สภาพแวดลอมทางทะเล
วั น ที่ 7 กั น ยายน 2556 ผู บ ริ ห าร พนั ก งานบริ ษั ท และตั ว แทนประกั น ชี วิ ต กว า 100 คน ได เ ข า ร ว ม
กิจกรรม ปลูกปะการังเพื่อการฟนฟูสภาพแวดลอมทางทะเล ณ หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี
6.3 BLA Happy Life โครงการปลูกตนไม ธรรมสถาน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ผูบริหาร พนักงาน และ ตัวแทนประกันชีวิต รวมกันปลูกตนไมยืนตน อาทิ
ราชพฤกษ ตนหางนกยูง ตนคูณ เพื่อเปนสถานปฏิบัติธรรมแกพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ณ โรงเรียน
ปลูกรากแกวแผนดินและธรรมสถาน อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
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7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)
การดําเนินตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดลอม
การเติบโตของกรุงเทพประกันชีวิตในป 2556 นั้น มาจากหลายปจจัยในการดําเนินธุรกิจ โดยหนึ่งในนโยบาย
หลักของบริษัทคือ การมุงเนนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความสุขและความสมดุลในชีวิตใหกับประชาชน การดําเนิน
ธุรกิจที่จะสรางความเติบโตสูองคกรนั้น ไมใชเปนการทํากิจกรรมเพื่อมุงเนนถึงผลตอบแทนเพียงอยางเดียว แตบริษัท
มุงมั่นที่จะดํานเนินธุรกิจดวยจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม โดยมีสวนรวมในการเสริมสรางความมั่นคงทางการเงิน ซึ่ง
นําไปสูความมั่นคงและความสุขในชีวิตของประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม
เพื่อความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
บริษัทสงเสริมใหทั้งพนักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ในดานการศึกษา
สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม ผูสูงวัย และสิ่งแวดลอม โดยดําเนินกิจกรรมสงเสริมสังคมอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องตลอด
ทั้งป ดวยความมุงมั่นตั้ง แตการเริ่ม กําหนดภารกิจขององค กร และดํา เนินการตามแผนงานเพื่อจะเปนส วนหนึ่งที่รว ม
สรางความมั่นคงทางการเงินใหกั บประชาชนทุกกลุม และสรางประโยชนต อสังคม บริษัทส งเสริมกิ จกรรมสาธารณะ
ต า งๆ ร ว มกั บ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน และสนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ งานเพื่ อ สั ง คมของมู ล นิ ธิ ต า งๆ ตามภารกิ จ อย า งสมาน
สามัคคี ผานกิจกรรมทั้งในองคกรและนอกองคกรตลอดทั้งป 2556
กรุงเทพประกันชีวิต สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดป 2556 ภายใตแนวคิดหลัก 2 หัวขอใหญ คือ
1. ชีวิตออกแบบได คือ การจัดทําโครงการตางๆ ดานการวางแผนการเงินใหความรูตอประชาชน
2. ชีวิตที่มีความสุขมากกวา (BLA Happy Life) คือ การจัดทําโครงการเพื่อสรางความสุข 5 ดาน ทั้ง
สุขภาพ การศึกษา การดูแลผูสูงอายุ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
กิจกรรมสงเสริมใหความรูเรื่องการวางแผนดานการเงินแกชุมชน ภายใตชื่อกิจกรรม “ชีวิตออกแบบได”
•

จัดกิจกรรมใหความรูดานการวางแผนการเงินอยางรอบดานแกประชาชนทั่วไป เพื่อตอบสนอง
ความมั่ นคง และความมั่ งคั่ งในหลายรู ปแบบ เพื่อ นํา ไปสูก ารมีชี วิต ที่ดี หรือ เรี ยกวา การมีชี วิต อย างที่
ต อ งก าร ได แ ก กิ จกร ร ม ชี วิ ต อ อกแ บบไ ด ณ ห อป ร ะชุ ม ตล าดห ลั ก ท รั พ ย แห ง ปร ะ เ ทศ ไทย ,
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด เปนตน

•

จั ด กิ จ กรรมให ค วามรู ด า นการวางแผนการเงิ น อย า งรอบด า นแก ก ลุ ม ผู นํ า ชุ ม ชน ครู กํ า นั น
ผูใ หญ บา นในพื้ นที่ ชุม ชนจั งหวัด ตา งๆ เพื่ อใหผู นํา ชุม ชนเหลา นี้ ได นํา ความรูด านการวางแผนการเงิ น
ถ า ยทอดสู ชุ ม ชนของตนเองโดยทั่ ว กั น ได แ ก กลุ ม คุ ณ ครู อ.เชี ย งยื น จ.มหาสารคาม, กลุ ม กํ า นั น
ผูใหญบาน อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ เปนตน

กิจกรรมเพื่อสรางเสริมชีวิตที่มีความสุขมากกวาใหแกประชาชนทั่วไป ภายใตชื่อกิจกรรม “ชีวิตที่มีความสุข
มากกวา (BLA Happy Life)
1. ดานการศึกษาและโรงเรียน
1.1 โครงการ “สานฝนจากพี่สูนอง” ปที่ 7
การศึก ษาคือการสรา งอนาคตที่สํา คัญของชาติ บริษัท มีความมุงมั่นที่ จะมีส วนรวมพัฒนาประเทศ
และรวมยกระดับการศึกษา เพื่อชวยเติมเต็มความฝนอันเปนการปูรากฐานที่มั่นคงระยะยาว ที่จะสรางคุณคา
นําสูการพัฒนาอยางยั่งยืน และขยายโอกาสใหกับเด็กในถิ่นหางไกลความเจริญ
สํา หรั บ ป 2556 เปน ปที่ บ ริษั ท มี การสานตอ โครงการ “สานฝ น จากพี่ สู นอ ง” ปที่ 7 อยา งต อ เนื่ อ ง
ดวยความรวมแรงรวมใจของผูบริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต และพนักงาน โดยไดมุงการ
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ชว ยเหลือ ไปสู โ รงเรี ย นบา นบุ ง เตย อ.ปากช อ ง จ.นครราชสี ม า ดว ยการสร า งอาคารเรี ย นหลั ง ใหม 1 หลั ง
จํานวน 2 หองเรียน เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอน ปรับปรุงสรางภูมิทัศนโดยรอบโรงเรียน ทํา
แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มอบอุปกรณเครื่องเลน ในสนามเด็กเลน อุปกรณกีฬาเพื่อเปนการสงเสริม
การออกกําลังกายเพื่อพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง รวมทั้งผอนคลายใหเด็กนักเรียน และเยาวชน ในชุมชน
มอบสื่อการเรียนการสอน ใหโอกาสทางการศึกษาและมอบทุนการศึกษาจํานวน 63 ทุน อีกทั้งไดจัดกิจกรรม
สันทนาการกับนักเรียนและคนในชุมชนไดมีโอกาสสานสายสัมพันธอันดีดวยความรักความหวงใย เพื่อสราง
ความสุขที่มากกวารวมกัน
1.2 โครงการน้ําดื่มสะอาด...เพื่อโรงเรียน
มอบอุปกรณถังน้ําดื่มและเครื่องกรองน้ําแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีปญหาเรื่อง
น้ําดื่มไมสะอาด ไดแก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย จ. กาญจนบุรี พรอม
จัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน การใหความรูเรื่องการเก็บออม และความรู
เรื่องสุขภาพแกเด็กนักเรียน 22 พฤษภาคม 2556

ตชด.บานแมน้ํานอย กาญจนบุรี

7 ตุลาคม 2556

ตชด.บานรักไทย พิษณุโลก

7 พฤศจิกายน 2556

ตชด.บานนาอีสาน ฉะเชิงเทรา

16 พฤศจิกายน 2556

ตชด บานวังชมพู เลย

19 พฤศจิกายน 2556

ตชด.บานคําสะอาด อุบลราชธานี

26 พฤศจิกายน 2556

ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ 1 สุราษฎรธานี

28 พฤศจิกายน 2556

ตชด.บานเขาวัง นครศรีธรรมราช

16 ธันวาคม 2556

ตชด.บานดอยลาน เชียงราย

2. ดานศิลปวัฒนธรรม:
2.1 โครงการทํ า นุ บํา รุ ง พระพุ ท ธศาสนา บริ ษั ท ได ร ว มทํา นุ บํ า รุง พระพุท ธศาสนา เพื่อ ร ว มใจถวาย
ผา ปา สามั คคี ณ วั ด ปา ทรั พ ยท วีธ รรมาราม จ.นครราชสี มา เพื่ อเปน การเชื่ อมโยง ระหว างสัง คมกั บศาสนา
จํานวนเงินทั้งสิ้น 150,999 บาท เพื่อเปนการยกระดับดานคุณธรรมและการฝกจิตใจใหพรอมเปนผูใหที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม
2.2 โครงการสนับสนุนงานประเพณี 4 ภาค
งานประเพณีสงกรานต จ.เชียงใหม 13-15 เมษายน 2556 ทีมตัวแทนประกันชีวิตและที่
ปรึกษาการเงิน รวมกันสรงน้ําพระ กอเจดียทราย และมอบความสุขสบายใจใหชุมชนดวย
จั ด บู ธ ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น บริ ก ารแก ป ระชาชนผู ร ว มงาน และสนั บ สนุ น การประกวด
เทพบุตร-เทพีแหงความสุข พรอมมอบน้ําดื่มแกผูรวมกิจกรรมตลอดงาน
งานประเพณีแ หเ ทีย นเขา พรรษา จ.อุบ ลราชธานี เมื่ อ22 กรกฎาคม 2556

เพื่อ สื บ

สานงานฝมื อแกะสลั กเทีย นพรรษาแบบดั้ งเดิม กรุง เทพประกัน ชีวิ ต สง เที ยนแกะสลัก รู ป
พระพุท ธรูปปางไสยาสนแ ละพระพุทธรู ปปางสมาธิโ ดยชา งฝมือดี วัดไชยมงคล

เขารว ม

ขบวนแห และบริการน้ําดื่มแกประชาชนและนักทองเที่ยว
งานประเพณีแขงเรือยาว จ.พิจิตร 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2556 สนับสนุนการแขง
เรื อ ยาวที ม เขลางค น คร-กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต ซึ่ ง คว า แชมป แ ห ง ประเทศไทย ถ ว ย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝพาย ประจําป 2556
และรางวัลฝพายดุเดือด ณ วัดทาหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร
งานประเพณีกินเจ จ.ภูเก็ต 1-10 ตุลาคม 2556 สนับสนุนกิจกรรมของศาลเจาสามอองฮู
และศาลเจาไตเสงปุดจอ จัดรถผักเขารวมขบวนแห และแจกพัดใหกับผูรวมงาน
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3. ดานกีฬาและสุขภาพ
3.1

โครงการสนับ สนุน ความพรอ มทัพ นัก กรีฑ าที มชาติไทย สูศึก ซีเ กมส

มอบกรมธรรมประกั น

อุบัติเหตุและคุมครองชีวิตแกนักกรีฑาและสตาฟโคช ทุนประกันรายละ 1 ลานบาท จํานวน 105 คน ทุนรวม
105 ลานบาท เมื่อ 14 พฤษภาคม 2556
3.2 โครงการ BLA Happy Life Aerobics โครงการรณรงคใหคนไทยมีสุขภาพที่ดี เพื่อชีวิตที่มี
ความสุ ข มากกว า โดยความร ว มมื อ ของกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข และบริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต
จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
Training the Trainers (28-30 ส.ค.56 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม 5)
โครงการอบรมผูนําเตนแอโรบิกสในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีกองออกกําลังกาย กรม
อนามัยฯ เปนที่ปรึกษาในการจัดหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผูนําเตนแอโรบิกสตนแบบ 50 คน
ใหเขาใจในหลักการกีฬา สามารถเลือกใชทาออกกําลังไดอยางถูกตอง เปนประโยชนตอ
การบริหารรางกายอยางแทจริง ตลอดจนสามารถนําความรูไปถายทอดสูผูนําเตนแอโรบิกส
ในเครือขาย และกระจายไปสูชุมชนแอโรบิกสตางๆ ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังมี โครงการสนับสนุนการออกกําลั งกายดวยการเตนแอโรบิกสอี ก 8 จังหวัดทั่ว ประเทศ ไดแ ก
สมุทรสาคร พิษณุโลก นครสวรรค จันทบุรี เชียงราย ขอนแกน สงขลา และกระบี่ ในงานจะมีกิจกรรมแนะนําทาเตนแอ
โรบิกส การจัดบูธนิทรรศการ พรอมมีเจาหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับหลักวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง และสาธิตการออก
กําลังกายอยางงายใหกับประชาชน
จัดทํา เพลงแอโรบิกส Let’s

Burn

พรอ ม MV

แนะนําทา เตนเพื่อการออกกําลัง กายที

สนุกสนาน สามารถดาวนโหลดไปใชฟรีทั่วประเทศ
จัดประกวดเตนแอโรบิกส ในรูปแบบ VDO Clip Contest โดยเชิญชวนผูที่รักการเตนแอโร
บิกส สงคลิปมารวมชิงรางวัลมูลคากวา 75,000 บาท
4. ดานสุขภาพและสายตาแกผูสูงอายุ
กรุงเทพประกันชีวิต จัดโครงการ “รวมสรางความสุข โลกสดใส สําหรับผูสูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต”
เพื่อใหบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานและตรวจวัดสายตาในชุมชนโดยทีมแพทยคุณภาพ พรอมแจกแวนสายตาแก
ผูสูงอายุที่มีปญหาสายตายาว เพื่อใชชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข มองเห็นโลกสดใสกวาเดิม
ในป 2556 มีผูสูงอายุไดรับแวนสายตายาวจากโครงการนี้กวา 1,000 ราย ในจังหวัดพิษณุโลก หนองบัวลําภู
และ นครสวรรค เปนตน
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม
และผูมีสวนไดเสีย
บริ ษั ท มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะเป น ผู นํ า ในการสร า งความมั่ น คงทางการเงิ น ให กั บ ประชาชนทุ ก ระดั บ ชั้ น ด ว ยการ
ปกปองคุณคาชีวิต การใหคําแนะนําดานการวางแผนทางการเงินและบริการที่ประทับใจผานตัวแทนประกันชีวิต คูคา
และพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรูระดับแนวหนาของประเทศ
นอกจากนี้ บริษั ท จั ดโครงการเชิง สั ม มนาให ค วามรูด า นการวางแผนทางการเงิน ส วนบุ คคล (การออม การ
ลงทุน การวางแผนการเกษียณ)ใหกับพนักงาน ผูเอาประกันภัย และประชาชนทั่วไป
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญและกํากับดูแลใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงที่รัดกุ ม เหมาะสม ทัน สมัย มีประสิทธิ ภาพโดยการนําการบริ หารความเสี่ยงทั่ วทั้ง องคก ร

(Enterprise

Risk

Management : ERM) มาใชเพื่อเปนเครื่องมือของฝายจัดการในการพัฒนาใหการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของบริษัท สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายการปฏิบัติงานในแตละระดับ ทั้งดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานการรายงาน ดานการ
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กฎ ระเบี ย บ และข อ ปฏิ บั ติ ต า งๆ รวมถึ ง มาตรการต อ ต า นการทุ จ ริ ต โดยได ม อบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาที่ในการสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี ประสิทธิ ผล และมอบหมายใหค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งซึ่ง มี
กรรมการอิสระรวมดวย รับผิดชอบในการกําหนดกรอบนโยบาย กลยุทธในการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายที่
กําหนด โดยรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอยางสม่ําเสมอ
11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 คณะกรรมการบริษัทได
ประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในประจํ า ป 2556 จากรายงานผลการประเมิ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งครอบคลุมในดาน
ต า งๆ 5 องค ป ระกอบ ได แ ก การควบคุ ม ภายในองค ก ร การประเมิ น ความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน

ระบบ

สารสนเทศและการสื่อ สารข อ มูล และระบบการติ ด ตาม มี ค วามเห็ น ว า ระบบการควบคุ ม ภายในมี ค วามเพี ย งพอและ
เหมาะสม โดยบริษัทจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกัน
ทรัพยสินจากการนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ ตลอดจนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงไดเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายในลักษณะเดียวกันกับการดําเนินการกับธุรกิจอื่นทั่วไป
เพื่อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
11.2 คณะกรรมการตรวจสอบไดส อบทานความเพีย งพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความ
เสี่ยงของบริษัทตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เห็นวาบริษัทมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม สนับสนุนใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุตาม
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรายละเอียด ดังนี้
1. การควบคุมภายในองคกร
• บริษัทไดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร เกี่ยวกับขอกําหนดทางจริยธรรม
ระเบียบการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน นโยบายตอตานการทุจริต และวินัยพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการยึดถือ
ปฏิบัติของพนักงาน มีกระบวนการลงโทษหากฝาฝน และทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายภายในเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่ง
ไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนรับทราบผานทางเว็บไซตภายใน และคูมือพนักงานของบริษัท
• บริษัทไดวางแผนและกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยจัดทําเปนแผนงานระยะยาว เพื่อให
ทุกหนว ยงานจัด ทํา แผนงานใหส อดคล องและเป นไปในทิ ศทางเดีย วกั นโดยมีการจั ดโครงสรา งและแบง แยกหนา ที่
ความรับผิดชอบระหวางหนวยงานตางๆ อยางชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งกําหนดใหสายงานเปนผูกําหนดเปาหมายและ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดทําแผนงานประจําปที่คํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ศักยภาพ สวนแบงตลาด ภาวะการแขงขันใน
ปจจุบัน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริหารกลั่นกรองและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
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• บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูศักยภาพของพนักงาน โดยการใหทุนการศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโท และสงเสริมใหมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตางๆ เชน Life Office Management Association (LOMA),
Society of Actuaries (SOA), Certified Financial Planner (CFP) เปนตน ใหความสําคัญในการรักษาบุคลากร
มีแนวทางในการดําเนินการเรื่องการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง (Succession Plan) ดวยวิธีการจัดใหมีระบบ
พัฒนาบุคลากรในลําดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพรอม หรือสรรหาจากภายนอกเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดผูบริหารที่มี
ความเปนมืออาชีพ
• บริษัทรับสมัครพนักงานโดยพิจารณาจากทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อการ
ทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ดวยกระบวนการที่เหมาะสมที่สุดจากกลุมผูสมัคร มีการตรวจสอบประวัติพนักงานและประเมิน
คุณลักษณะการทํางานชวงทดลองงานในเรื่องของความซื่ อสัตยและจริยธรรมสวนบุคคล มีการกําหนดหนาที่ ความ
รับผิดชอบ ตามตําแหนงงานของพนักงานนั้นๆ และเปนไปตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) โดยกําหนด
คาตอบแทนตามความรูความสามารถ ประสบการณ และระดับการศึกษา มีการวัดผลจากตัวชี้วัด (Key Performance
Indicators : KPIs) ที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท
2. การประเมินความเสี่ยง
• บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่จัดทําเปนลายลักษณอักษรซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูพิจารณากลั่นกรองและกําหนดกรอบและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง มีการ
สื่อสารนโยบายใหทราบทั่วทั้งองคกร และกําหนดใหพนักงานมีการอบรมเพื่อใหเขาใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของภายใน
บริษัท
• บริ ษั ท ได ต ระหนั ก และมุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นากระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย า ง
ตอเนื่อง โดยใชหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล โดยมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise
Risk Management) เปนแนวทาง ประกอบไปดวยการบริหารความเสี่ยงภายใตระบบการติดตามและการรายงานความ
เสี่ยงที่สําคัญ (Risk Appetite System) มีระบบการวิเคราะห ประเมินโอกาสและผลกระทบของปจจัยความเสี่ยงหลัก
ตอผลความสํ าเร็จของเป าหมายขององคกร โดยจั ดทํารายงานเพื่อติ ดตามผลกระทบอยา งตอเนื่อง ซึ่ งมีทีม งานที่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดแก ดานคณิตศาสตรประกันภัย ดานการเงินและการบัญชี ดานการลงทุน ดานการบริหาร
ความเสี่ยง และดานการวางแผนธุรกิจ มีการกําหนดใหผูบริหารทุกฝายตองประเมินและรายงานความเสี่ยงเปนประจํา
ทุกเดือน เพื่อใหคณะทํางาน/ทีมงาน ที่ไดรับการแตงตั้งนํามาวิเคราะห ประเมินและกําหนดแนวทางเพื่อเปนมาตรการ
จัดการความเสี่ ยงอยางชั ดเจนเปน ลายลักษณ อักษร พร อมสรุปผลรายงานต อกรรมการผูจั ดการใหญ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
• บริ ษั ท กํ า หนดช อ งทางในการรายงานข อ มู ล การทุ จ ริ ต หลากหลายช อ งทาง เช น ไปรษณี ย บั ต ร
จดหมายอิ เ ล็ ก โทรนิ ก ส โทรศั พ ท เวปไซต บ ริ ษั ท และแจ ง ผ า นผู บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งาน เพื่ อ เป น แหล ง ข อ มู ล ในการ
ประเมินโอกาสและความเปนไปไดของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีการจัดทําบันทึกความเสี่ยงและความ
เสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อใชในการกําหนดมาตรการปองกันและประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีฝายบริหารความ
เสี่ยง ฝายตรวจสอบ และสํานักกํากับการปฏิบัติงานรวมมือและประสานงานกันอยางใกลชิดในการทบทวน กระบวนการ
ปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติงาน ขอกําหนด ระเบียบขอบังคับและกฎหมายตางๆ ใหถูกตองและเปนปจจุบัน

สวนที่ 2 หนาที่ 62

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
• บริษัทไดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในแตละระดับไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะในงานที่
เกี่ยวกับธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยการกําหนด
อํา นาจอนุมั ติ และแบ งแยกหน าที่ ในสว นที่อ าจมีก ารเอื้ อให เกิ ดการทุจ ริต ออกจากกั น เช น การกํา หนดวงเงิน อนุ มั ติ
รับประกัน การจายสินไหม การประกันภัยตอ กําหนดหนาที่ของผูบันทึกบัญชีออกจากการอนุมัติ และมีการทบทวนการ
แบงแยกหนาที่หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานที่รับผิดชอบ และผูตรวจสอบภายในจะประเมินความเหมาะสมของการ
แบงแยกหนาที่ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท เชน
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผูจัดการ มีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจ ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวไมมีลักษณะที่คณะกรรมการชุดยอยมี
สวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย สําหรับการทําสัญญาในลักษณะที่มีผล
ผู ก พั น ระยะยาว เช น สั ญ ญากรมธรรม ป ระกั น ชี วิ ต การประกั น ภั ย ต อ การกู เ งิ น วางกรมธรรม บริ ษั ท มี ห น ว ยงานที่
เกี่ ย วข อ งในการติ ด ตามดู แ ลกระบวนการปฏิ บั ติ ดั ง กล า ว เช น ฝ า ยประกั น ชี วิ ต ฝ า ยการเงิ น สํ า นั ก กฎหมาย มี ฝ า ย
ตรวจสอบและผูสอบบัญชีภายนอกตรวจสอบกระบวนการ และรายงานในงบการเงินทุกไตรมาส
• บริษัทมีการกําหนดมาตรการเปนระเบียบปฏิบัติ เพื่อใชควบคุมการเขาใชสารสนเทศของบริษัทและ
ประกาศใหผูบริหารและพนักงานทุกคนไดรับทราบอยางชัดเจน ทั้งการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและแกไขขอมูล
การไมใหเผยแพรขอมูลที่เปนการฝาฝนกฎหมาย และไมไดรับอนุญาตจากบริษัทและไดมีการทบทวนขั้นตอนในการ
เขาถึงขอมูลดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
• บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนํา
ขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งบริษัทมีบทลงโทษสูงสุดหากพบวามีการนํา
ขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานกํากับการ
ปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อประสานงานและดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีฝาย
ตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด มีสํานักกฎหมาย
ดูแลธุรกรรม และสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบและกฎหมาย มีการทบทวนนโยบาย
และมาตรการการปฏิ บั ติ ง านเป น ประจํ า ทุ ก ป นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ และปรั บ ปรุ ง แผนต อ เนื่ อ งทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan) อยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการซอมสถานการณฉุกเฉินและการทดสอบระบบงาน
ศูนยปฏิบัติงานสํ ารองของบริษั ท เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ ที่จัดเตรียมไวสามารถใชงานไดดีต ามแผนที่วางไว
และไดเพิ่มประสิทธิภาพการสํารองขอมูลระหวางสํานักงานใหญกับศูนยขอมูลสํารองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ลดระยะเวลาของการสงขอมูลไปยังศูนยสํารอง (Recovery Point Objective) ใหสั้นลง และสามารถกูคืนระบบกลับคืน
(Recovery Time Objective) ไดเร็วขึ้น
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
• บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจไดอยางเพียงพอถูกตองและ
ทันเวลา เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ การจัดทําหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที่
ระบุขอมูลสําคัญที่จําเปน และเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม โดยมีระยะเวลาใหขอมูลมากกวาระยะเวลาขั้น
ต่ําตามที่กฎหมายกําหนด รายงานประชุมของคณะกรรมการมีรายละเอียดที่สําคัญและเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและ
ใชเปนหลักฐานไดในภายหลัง เชน มีบันทึกขอซักถามของคณะกรรมการบางทานเกี่ยวกับระดับเงินสํารองประกันภัย
หรือขอสังเกตที่ไมเห็นดวยกับแบบประกันใหม เปนตน บริษัทใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมี
ผู ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกให ค วามเห็ น และรั บ รองงบการเงิ น ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จั ด เก็ บ เอกสารที่ สํ า คั ญ ทางบั ญ ชี ใ น
สถานที่และหองจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเปนการเฉพาะ และมีการสํารองขอมูลทางบัญชีและจัดเก็บไวนอกบริษัทเปน
ประจํา
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• การสื่อสารภายในบริษัทมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ระบบเครือขายภายในองคกร
(Intranet) เพื่อเปนชองทางการสื่อสาร เผยแพร นโยบาย กฎระเบียบคําสั่ง และคูมือปฏิบัติงาน รวมทั้งขาวสารตางๆ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการตางๆ ได การสื่อสารภายนอก มีระบบอินเตอรเน็ตโดยมีเว็บไซตเพื่อ
เผยแพรขอมูล ขาวสารความเคลื่อนไหวของบริษัท ตลอดจนกําหนดชองทางการรองเรียน แจงขอบกพรอง และปญหา
การดําเนินงาน สําหรั บผูมีสว นไดเสี ย โดยสามารถรองเรียนผา นทางเว็บไซต หรือสง ไปรษณี ยมาที่ส วนบริก ารลูกค า
บริ ษั ท ได จั ด ตั้ ง หน ว ยงานที่ ป ระสานงานกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
(คปภ.) เชน จัดตั้งหนวยรับเรื่องรองเรียน (Complain Unit) และสํานักกํากับการปฏิบัติงาน
• บริษัทมีชองทางการสื่อสารพิเศษ (Whistle-blower hotline) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายในบริษัท
รวมถึ ง หน ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกบริ ษั ท แจ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การฉ อ ฉล ทุ จ ริ ต การกระทํ า ที่ ฝ า ฝ น ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือรายงานทางการเงินไมถูกตอง โดยผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หรือสง
ไปรษณียมาที่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อที่จะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียน
ไวเปนความลับ
5. ระบบการติดตาม
• บริษัทมีการจัดทํารายงานการดําเนินงานและพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่
กําหนดไว และนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเปนประจําอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้
กระบวนการติ ด ตามของบริ ษั ท เป น ไปตามมาตรฐานทั่ ว ไปที่ อ งค ก รควรจะมี ไม ว า จะเป น การรายงานสิ่ ง ผิ ด ปกติ ต อ
ผูบังคับบัญชา การสอบทานของผูรับมอบอํานาจ การสอบทานจากสํานักกํากับการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตาม
จากผูตรวจสอบภายใน
• หากผลการดํ า เนิ น การมี ค วามแตกต า งจากเป า หมายที่ กํ า หนด ฝ า ยบริ ห ารจะค น หาสาเหตุ แ ละ
ดําเนินการแกไขในระยะเวลาที่เหมาะสม ฝายตรวจสอบของบริษัทมีการรายงานการตรวจสอบและขอเสนอแนะตางๆ
เพื่ อ แก ไ ขข อ บกพร อ งต อ คณะกรรมการตรวจสอบ และมี ก ารรายงานความคื บ หน า ในการปรั บ ปรุ ง ข อ บกพร อ งต อ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส ฝายบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีระบบการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงและมีการกําหนดสัญญาณเตือนภัย เพื่อใหสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผล โดยจะมี
การรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกไตรมาสเชนเดียวกัน
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษท
ั ซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)

1 องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
1.1 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน
การดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ใช

ไมใช

บริษัทไดกําหนด code of conduct และไดกําหนดคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งระเบียบการกํากับ
ดูแลการใชขอมูลภายใน ไวเปนลายลักษณอักษร โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท แลว ทั้งนี้เพื่อใชเ ปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน รวมทั้งกําหนดบทลงโทษหากมีการฝาฝนไว
ชัดเจน
1.1.2 ขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการทุจริตคอรปรัปชั่นอันทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร
ใช

ไมใช

บริษัทมีการกําหนดนโยบายตอตานการทุจริตเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหผูบริห ารและพนักงานไดรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติ และมีการระบุถึงวินัยพนักงาน ที่ตองมีความซื่อสัตย รักษาไวซึ่งผลประโยชนความลับของบริษัทและ
ลูกคา และตองไมทุจริตตอหนาที่
1.1.3 บทลงโทษหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน
ใช

ไมใช

บริษัทมีบทลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงการฝาฝนขอกําหนดขางตน
1.1.4 ทบทวนขอกําหนดและบทลงโทษ
ใช

ไมใช

บริษัทจะทบทวนขอกําหนดและบทลงโทษเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายภายในเกี่ยวกับพนักงาน
1.2 บริษั ทจัด ใหมี กระบวนการสื่อ สารขอกํ าหนดและบทลงโทษตามขอ 1.1

ให ฝายบริห ารและพนัก งานทุกคนได

รับทราบ เชน รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหพนักงานเซ็นรับทราบขอกําหนดและบทลงโทษเปนประจําทุกป
หรือเผยแพร code of conduct ใหแกพนักงานและบุคคลภายนอกไดรับทราบ
ใช

ไมใช

มีก ารสื่ อสารผ า นเว็ บไซต ภ ายในให ผูบ ริ หารและพนั กงานทุ ก คนได รั บทราบ รวมถึง อยู ใ นคู มื อพนั กงานของ
บริษัท
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2. คณะกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระในการทําหนาที่บริหารจัดการ
(Exercises oversight responsibility)
คณะกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระจากหนาที่การบริหารจัดการ
2.1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหบริษัทกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน
ใช

ไมใช

ในแตล ะป บริ ษัท ได มีก ารวางแผนและกํา หนดเปา หมายในการดํา เนิ นธุ รกิ จ โดยจัด ทํา เป นแผนงานประจํา ป
เพื่อใหพนั กงานได มีแนวทางและเป าหมายในการทํา งานอยา งชัด เจน นอกจากนี้บ ริษัท ยังไดจัด ทําแผนธุ รกิจ 5

ป

(2555 – 2559) เพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันโดยวางแนวทางตางๆ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว ภายใตปรัชญา ภารกิจ และผลประโยชนที่ลูกคาไดรับ
2.2 คณะกรรมการบริ ษั ท ได ท บทวนเป า หมายการปฏิบั ติ งานอยา งรอบคอบ รวมถึ งพิ จ ารณาถึง ความเปน ไปได ข อง
เปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดวิเคราะหถึงความสมเหตุสมผลของการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาไม
สงเสริมลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําที่ไมเหมาะสม (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง
ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
ใช

ไมใช

แผนการดําเนินงานประจําปและเปาหมายบริษัท มาจากแตละสายงาน ซึ่งสายงานตางๆเปนผูกําหนดเปาหมาย
และจัด สรรทรัพ ยากร เพื่อ มุง ให บรรลุ ตามแผนที่กํ าหนด ซึ่ งมี คณะกรรมการบริ หารไดพิ จารณากลั่น กรองอีก ชั้น หนึ่ ง
กอนที่จ ะเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อพิจารณาอนุมัติ โดยได คํานึง ถึงความสามารถ ศักยภาพ ส วนแบ งตลาด และ
ภาวะการแขงขันในปจจุบัน
3. โครงสรางองคกร อํานาจการจัดการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
(Establishes structure, authority and responsibility)
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารคํานึงถึงโครงสรางองคกร การแบงสายงาน และการรายงานเพื่อใหการบังคับ
บัญชามีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงมีหนาที่ดูแลงานใหการควบคุมภายในเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
3.1 บริษัทดําเนินการเพื่อใหมีโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการดําเนินงานของ ฝายบริหาร และใหการควบคุมภายใน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาที่ในสวนงานที่สําคัญ ซึ่งทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน มีงาน
ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เปนตน
ใช

ไมใช

บริษัทมีโครงสรางการจัดองคกร ที่มีการแบงแยกหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางหนวยงานตาง ๆ ไวเปน
ลายลักษณอักษร
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4. ภารกิจในการสรางและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
(Demonstrates commitment to competence)
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ข ององค ก รได ส ะท อ นความคาดหวั ง ที่ มี ต อ พนั ก งานและผู บ ริ ห ารว า ต อ งมี ค วามรู
ความสามารถ พรอมที่จะสนับสนุนเปาหมายขององคกร ผานการฝกอบรม พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ รวมทั้ง
สามารถรักษาผูบริหารและพนักงานที่ดีใหอยูกับองคกร
4.1 บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาและรักษาพนักงานและผูบริหารที่มีคุณภาพไวผานการใหแรงจูงใจตางๆ ที่เหมาะสม
กับองคกร
ใช

ไมใช

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาความรูศักยภาพของพนักงาน โดยการสงเสริมและสนับสนุนพนักงาน
โดยการใหทุนในการศึกษาตอในระดับปริญญาโท รวมทั้งมีการสนับสนุน และสงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาใน
วิชาชีพที่เกี่ยวของกับสายงานภายในบริษัท
4.2 บริษัทมีนโยบายในการหาผูบริหารมาสืบทอดตําแหนงที่สําคัญ (succession plan) เพื่อใหงานตางๆ ดําเนินตอไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ใช

ไมใช

บริ ษั ท มี แ นวทางและให ค วามสํ า คั ญ ของการสื บ ทอดตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารระดั บ สูง ในกรณีที่ ยั ง ไม มีบุ ค ลากรที่
สามารถรองรั บไดทัน ที จะจั ดใหมี ระบบพั ฒนาบุค ลากรในลํ าดั บรองลงมา เพื่อ เตรี ยมความพรอ ม รวมทั้ง สรรหาจาก
ภายนอก เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดผูบริหารที่มีความเปนมืออาชีพ
5. สนับสนุนใหพนักงานมีความรับผิดชอบ
(Enforces accountability)
คณะกรรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห ารได ส ร า งกลไกเพื่ อ สื่ อ สารให พ นั ก งานมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ แ ละผลงาน
ตลอดจนมีมาตรวัดความสําเร็จของงาน เพื่อใหรางวัลตอบแทนอยางเหมาะสม
5.1 บริษัทดําเนินการทางดานบุคลากร เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมมารวมงานกับบริษัท และรักษาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถไวกับบริษัท ดังตอไปนี้
5.1.1 กําหนดระดับความรู ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ ที่จําเปนสําหรับแตละตําแหนงงาน
ใช

ไมใช

บริษัทมีหลักเกณฑการรับสมัครพนักงาน โดยพิจารณาจากทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จําเปน
เพื่ อ การทํ า งานอย า งใดอย า งหนึ่ ง ด ว ยกระบวนการที่ เ หมาะสมที่ สุ ด จากกลุ ม ผู ส มั ค ร สํ า หรั บ งานหนึ่ ง งานใด โดย
กระบวนการคัด เลือ กเริ่ ม ตน ด วยการกลั่ นกรองผู สมั ค ร เพื่อ คั ดคนที่ไ ม มีคุ ณ ลั กษณะที่ ชั ดแจ งตามความต องการของ
ตําแหนงงานออกไป ขั้นตอไปก็คือการคัดเลือกใหไดบุคลากรจากผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวนเขามาทํางานในบริษัท
การดําเนินการทั้งการสรรหาและคัดเลือกดําเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
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5.1.2 จัดทําคําพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) เปนลายลักษณอักษร และชี้แจงใหผูรับผิดชอบใน
ตําแหนงหนาที่นั้นๆ ไดทราบและเขาใจถึงหนาที่และความรับผิดชอบ
ใช

ไมใช

บริษัทไดจัดทําคําพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) ของผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคน ไวอยางชัดเจน
และเปนระเบียบ เพื่อกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) บทบาท (Roles) คุณสมบัติของผูดํารง
ตําแหนงงาน (Specification & Competencies) พรอมทั้งตองลงนามรับทราบไวทุกคน
5.1.3 ใหความสําคัญกับความซื่อสัตยและจริยธรรมของบุคลากรที่จะวาจาง เชน มีการตรวจสอบประวัติพนักงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในตําแหนงที่เกี่ยวของกับขอมูลสําคัญและการรับจายเงิน
ใช

ไมใช

ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบถือเปนหลักเกณฑที่สําคัญมากในการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกพนักงาน
เขา สูบริ ษัท ซึ่ง นอกจากตรวจสอบประวัติ พนั กงานในชว งสมัครแล วหลั งจากรั บเข าทํ างานก็ มีการสั งเกตคุ ณลัก ษณะ
ดังกลาวในชวงการทดลองงาน และใหมีการค้ําประกันในตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับจายเงิน
5.1.4 มอบหนาที่และความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับความรูความสามารถและประสบการณ
ใช

ไมใช

เปนแนวทางที่สําคัญที่บริษัทไดกําหนดไวตั้งแตกระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหมที่จะตองสรรหาบุคคลที่ มี
ความรู ความสามารถตรงกั บ ตํ า แหน ง งาน ทั้ ง นี้ มี ก ารกํ า หนดหน า ที่ ที่ ชั ด เจนในแบบกํ า หนดหน า ที่ ก ารทํ า งานของ
พนักงานทุกคน
5.1.5 ประเมินผลและกําหนดผลตอบแทนใหเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานและคางาน
ใช

ไมใช

บริษัทกําหนดคาตอบแทนตามความรูความสามารถ ประสบการณ และระดับการศึกษา อีกทั้งมีตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) ที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัทซึ่งเปนเครื่องมือที่สามารถวัดผลงานของพนักงานไดชัดเจน
5.1.6 อบรมพนักงานโดยใหความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ใช

ไมใช

บริษัทมีการสงเสริมคุณวุฒิวิชาชีพตางๆ อาทิเชน Life Office Management Association (LOMA) Society
of Actuaries (SOA) Certified Financial Planner (CFP) Chartered Financial Analyst (CFA) Certified
Investment and Security Analyst (CISA) เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มพูนองคความรูที่จะสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุง
งานของบริษั ทนอกจากนี้ บริ ษัท ยัง ได สงเสริ มการเรี ยนรูเ พื่อ การพั ฒนาตนเองของบุค ลากรโดยหลัก สูต รที่ เน นย้ํ าให
บุคลากรทุกคนในองคกรจะตองเรียนรู อาทิเชน 7 อุปนิสัยพัฒนาสูผูมีประสิทธิผลสูง หรือ The Seven Habits of
Highly Effective People การทํางานเปนทีม การบริการเพื่อการครองใจประชาชน เปนตน และโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ป จ จุ บั น บริ ษั ท มุ ง เน น จะเป น ผู นํ า ในการสร า งความมั่ น คงทางการเงิ น ให กั บ ประชาชนทุ ก ระดั บ ชั้ น ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง
สงเสริมใหพนักงานทุกคนไดเรียนรู เรื่อง การวางแผนทางการเงินอยางรอบดาน ทั้งการสรางหลักประกัน และการสราง
ฐานะ
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. กําหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจ
(Specifies relevant objectives)
องคกรควรกําหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาให
ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท
6.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง
ใช

ไมใช

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดกรอบ ขอบเขต และนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และไดมีการทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงเปน
ประจําทุกป
6.2 บริษัทไดสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติเพื่อใหเกิด
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมขององคกรวาทุกคนมีหนาที่และตองมีสวนรวมดูแลองคกรรวมกันผานกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่เขาใจตรงกัน
ใช

ไมใช

บริษัทมีการสื่อสารนโยบายความเสี่ยงใหพนักงานทุกคนรับทราบอยางชัดเจน และกําหนดใหพนักงานไดมีการ
อบรมเพื่อเขาใจถึงความเสี่ยงและนํามาประเมินความเสี่ยงภายในหนวยงานตนเอง และนําผลที่ประเมินนั้นรวบรวมให
หนวยงานบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
6.3 บริษัทพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของอยางครบถวนรอบดาน
ใช

ไมใช

มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสวนบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองและกําหนดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง โดยจัดใหมีการระบุปจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการประเมินวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงหลักอยางสม่ําเสมอ
7. กระบวนการระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง
(Identifies and analyzes risk)
องค กรควรระบุ ค วามเปน ไดข องเหตุก ารณ ที่ จ ะทํ า ให ไ มบ รรลุ วั ตถุ ป ระสงคจ ากป จ จัย รอบด า นและในทุก ส วนของ
องคกร รวมทั้ง หามาตรการรองรับหากเกิดเหตุการณเหลานั้นขึ้น
7.1 บริษัทพิจารณาและประเมินปจจัยเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญอยางรอบ
ดาน ทั้งจากปจจัยภายนอกและภายใน และจากทุกหนวยงาน/หนาที่ขององคกร และนํามาซึ่งการบริหารควบคุม และ
ติดตาม ดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม
ใช

ไมใช
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บริษัทไดตระหนักและมุงมั่นที่จะพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยใช
หลักการการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ERM (Enterprise Risk Management) เปนแนวทาง ซึ่งประกอบไป
ดวยการบริหารความเสี่ยงภายใต Risk Appetite System ซึ่งมีระบบการติดตามและการรายงานความเสี่ยงที่สําคัญของ
บริษัทเปนประจํารวมถึงการบริหารการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง RBC (Risk Base Capital) ภายใตการ
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
7.2 บริษัทไดวิเคราะหถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทหากเกิดเหตุการณตาม 7.1 และ
จัดลําดับความสําคัญ (risk mapping)
ใช

ไมใช

บริษัทมีระบบการวิเคราะห ประเมินโอกาสและผลกระทบของปจจัยความเสี่ยงหลัก ตอผลความสําเร็จของ
เปาหมายขององคกร โดยจัดทํารายงานเพื่อติดตามผลกระทบอยางตอเนื่อง โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ไดแก ดานคณิตศาสตรประกันภัย ดานการเงินและการบัญชี ดานการลงทุน ดานการบริหารความเสี่ยง และดานการ
วางแผนธุรกิจ ตลอดจนการกําหนดใหผูบริหารฝายทุกฝายจะตองประเมินและติดตามความเสี่ยงดานปฏิบัติการและ
รายงานเปนประจําทุกเดือน
7.3 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานรองรับเมื่อไดวิเคราะหปจจัยเสี่ยงแลว
ใช

ไมใช

บริษัทไดพิจารณาความเสี่ยงตาง ๆ อยางรอบดาน และไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน/ทีมงาน เพื่อกําหนด
แนวทางและมาตรการการจัดการความเสี่ยงอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร พรอมสรุปผลและรายงานตอ
กรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท อยางสม่ําเสมอ
8. กระบวนการประเมินโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต
(Assesses fraud risk)
องคกรควรระบุถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุทุจริตขึ้น โดยพิจารณาจากเหตุที่ทําใหสูญเสียทรัพยสิน เชน การรายงานที่
เปนเท็จ หรือการไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติขององคกร หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่องคกรไดกําหนดขึ้นจน
กอใหเกิดความเสียหายตอองคกร ตลอดจนการบริหารจัดการหากเกิดเหตุการณตางๆ เหลานี้เกิดขึ้น
8.1 บริษัทจัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้
8.1.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยใชแหลงขอมูลรอบดานทั้งจากภายในและภายนอกองคกร
ทั้งจากขอมูลในงบการเงินและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
ใช

ไมใช

บริษัทมีชองทางในการรายงานขอมูลการทุจริตหลากหลายชองทาง เชน จดหมายอิเลคโทรนิค โทรศัพท
เวปไซต ผูบริหารและพนักงาน เพื่อเปนแหลงขอมูลในการประเมินโอกาสและความเปนไปได โดยมีการตรวจสอบขอมูล
อยางรอบคอบ
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8.1.2 ทบทวนการประเมินโอกาสดังกลาว
ใช

ไมใช

บริษัทไดจัดทําและบันทึกความเสี่ยงและความเสียหาย เพื่อใชในการกําหนดมาตรการปองกันและประเมิน
โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
8.1.3 มีนโยบายและแนวปฏิบัติหากพบเหตุการณที่ทุจริตหรืออาจจะนําไปสูการทุจริตขึ้นอยางเปนระบบ
ใช

ไมใช

บริษัทไดจัดทําและบันทึกความเสี่ยงและความเสียหาย เพื่อใชในการกําหนดมาตรการปองกันและประเมิน
โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
8.1.4 ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาว
ใช

ไมใช

ฝายบริหารความเสี่ยง ฝายตรวจสอบ และสํานักกํากับการปฏิบัติงาน ไดรวมมือและประสานงานกันอยาง
ใกลชิด ในการทบทวน สอบทาน กระบวนการปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติงาน ขอกําหนด ระเบียบบังคับและกฎหมาย
ตางๆ ใหถูกตองและเปนปจจุบัน
8.2 บริษัทไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไว
ใช

ไมใช

บริษัทมีการสื่อสาร ทําความเขาใจกับผูปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
9. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ อยางครบถวน
(Identifies and analyzes significant change)
กระบวนการหาปจจัยเสี่ยงควรพิจารณาปจจัยตางๆ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ใหรอบดานที่อาจจะสงผลกระทบ
ทําใหองคกรไมสามารถบรรลุเปาหมายได
9.1 บริษัทจัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้
9.1.1 มาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
ใช

ไมใช

บริษัทกําหนดใหทุกหนวยงานนําสงรายงานความเสียหายและเกือบเสียหายเปนประจําทุกเดือน ตลอดจนการ
รายงานความเสี่ยงที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก รายงานการดํารงเงินกองทุน รายงานผลการดําเนินงาน ตอ
คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง
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9.1.2 มาตรการในการลดความเสี่ยง
ใช

ไมใช

บริษัทมีการกําหนดหนวยงานหรือทีมงานที่รับผิดชอบ เมื่อพบวาปจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอันอาจเปนเหตุ
ใหผลการดําเนินงานของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมาย อยางทันทีและชัดเจน พรอมทั้งใหรายงานมาตรการและผลการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงและติดตามอยางใกลชิด
9.1.3 ทบทวนมาตรการดังกลาว
ใช

ไมใช

เมื่อกําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนและสามารถลดความเสี่ยงไดในระดับที่ยอมรับไดแลว บริษัทจะ
ยังเฝาระวังและติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อยางสม่ําเสมอ
9.2 บริษัทสื่อสารใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว
ใช

ไมใช

บริษัทไดสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของไดรับทราบเพื่อเปนแนวทาง
ในการกําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในดานตางๆ ของบริษัท
9.3 บริษัทติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว
ใช

ไมใช

บริษัทกําหนดใหมีการติดตามดูแลความเสี่ยงแตละประเภทตามลําดับความสําคัญ โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ของป จ จั ย ความเสี่ ย งด า นต า งๆ ที่ ส ง ผลกระทบต อ บริ ษั ท ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให มั่ น ใจว า มี ก าร
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามที่กําหนด
สําหรับความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานไดมีการจัดทําบันทึกความเสี่ยงและความเสียหาย และรายงานการประเมิน
ติดตาม แนวทางการแกไข เปนประจําทุกเดือน
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. กระบวนการเพื่อสรางระบบควบคุมวิธีปฏิบัติงาน
(Selects and develops control activities)
องค ก รควรพั ฒ นากิ จ กรรมควบคุ ม ให เ หมาะสมกั บ ป จ จั ย เสี่ ย งต า งๆ เพื่ อ ช ว ยลดความเสี่ ย งของการไม บ รรลุ
วัตถุประสงคขององคกรใหอยูในระดับที่เหมาะสม
10.1 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
10.1.1 จัด ทํ า นโยบายและระเบี ยบวิ ธี ป ฏิบั ติ ง านในประเด็ นเกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมดา นการเงิ น การจั ดซื้ อ และการ
บริหารทั่วไป เปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และลําดับชั้นการอนุมัติของผูบริหารในแตละ
ระดับไว อยางชัดเจน รัดกุม และสามารถปองกันการทุจริต เชน กําหนดขนาดวงเงินและผูมีอํานาจอนุมัติของฝายบริหาร
แต ล ะระดั บ กํ า หนดขั้ น ตอนในการอนุ มั ติ โ ครงการลงทุ น ต า งๆ กํ า หนดขั้ น ตอนการจั ด ซื้ อ และวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู ข าย
กําหนดใหบันทึกขอมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ กําหนดขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือการเบิกใชเครื่องมือ
ตางๆ เปนตน
ใช

ไมใช

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติ รวมทั้ง Work Flow ซึ่งไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบตลอดจนกําหนดอํานาจ
อนุ มั ติ ใ นหน า ที่ ดั ง กล า วไว เ ปน ลายลั ก ษณ อั ก ษรรวมทั้ ง จั ดให มี ร ะบบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
10.1.2 ทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานดังกลาว
ใช

ไมใช

มีการทบทวนเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวขององคกร การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
10.2 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
10.2.1 แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน กลาวคือ
1) หนาที่อนุมัติ
2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ
3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
ใช

ไมใช

มีการแบงแยกหนาที่ดังกลาวไวอยางชัดเจน ตาม Work Flow และแบบกําหนดหนาที่งาน
10.2.2 ทบทวนการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว
ใช

ไมใช

ทบทวนการแบงแยกหนาที่หากมีการเปลี่ยนแปลงของพนักงานที่รับผิดชอบ และผูตรวจสอบภายในจะประเมิน
ความเหมาะสมของการแบงแยกหนาที่ดังกลาวเปนประจําทุกป
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10.3 บริษัทมีการเก็บรวบรวมขอมูลผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้ง
บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น เพื่อ ประโยชนใ นการติ ด ตามและสอบทานการทํ ารายการระหว างกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
ใช

ไมใช

บริษัทมีการรวบรวมขอมูลไวครบถวนเปนไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งขอมูลดังกลาวเก็บ
รวบรวมไวที่คณะกรรมการตรวจสอบดวยเพื่อไวสอบทานรายการระหวางกัน
10.4 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
10.4.1 กําหนดกระบวนการในการรายงาน การสอบทาน และการอนุมัติธุรกรรมหรือสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัท
ใช

ไมใช

คณะกรรมการบริษัทมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู จัดการ มีอํานาจ
หนาที่ในการปฎิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจ ทั้งนี้การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลที่
เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย
10.4.2 ทบทวนกระบวนการ ทั้งนี้ สําหรับกรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูที่เกี่ยวของในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) บริษัทไดติดตาม
ใหการปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันของบริษัท (เชน ติดตาม การชําระคืนหนี้
ตามกําหนด หรือการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)
ใช

ไมใช

บริษัทมีการกําหนดแนวทางไว และใหฝายการเงิน ฝายลงทุน สํานักกฎหมาย ในการติดตามดูแลกระบวนการ
ปฏิบัติงานดังกลาว โดยมีฝายตรวจสอบและผูสอบบัญชีภายนอกตรวจสอบ และรายงานในงบการเงินทุกไตรมาส
11.

กระบวนการสรางการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
(Select and develops general controls over technology)
ผูบริหารควรพิจารณาใชระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับกิจกรรมในการควบคุมการดําเนินงานตางๆ โดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยของขอมูลประกอบดวย
11.1 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
11.1.1 กําหนดมาตรการในการเขาถึงการใชสารสนเทศของบริษัทไมวาจะอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือไมก็
ตาม เชน การกําหนดสิทธิ์การใชและเปลี่ยนแปลงการแกไขขอมูล การกําหนดเขตหวงหาม การกําหนดชั้นความลับของ
เอกสาร ฯลฯ รวมทั้งสื่อสารใหบุคลากรของบริษัทไดเขาใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ ไดแก
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกสฯ เพื่อไมใหเกิดการฝาฝนกฎหมาย เชน การสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งเขาขายเผยแพรขาวอันเปนเท็จหรือทําใหผูอื่นไดรับความเสื่อมเสีย หรือการโพสตขอความที่ไมเหมาะสมบนเว็บไซต
เปนตน
ใช

ไมใช
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มี ก ารกํ า หนดมาตรการเป น ระเบี ย บปฏิ บั ติ เพื่ อ ใช ค วบคุ ม การเข า ใช ส ารสนเทศของบริ ษั ท และประกาศให
ผูบริหารและพนักงานทุกคนไดรับทราบอยางชัดเจน ทั้งการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและแกไขขอมูลของกรมธรรม
ผูเอาประกัน การไมใหเผยแพรขอมูลที่เปนการฝาฝนกฎหมาย และไมไดรับอนุญาตจากบริษัท
11.1.2 ทบทวนมาตรการดังกลาว
ใช

ไมใช

มีการทบทวนขั้นตอนในการเขาถึงขอมูลทุกๆ 6 เดือน และมีฝายตรวจสอบประเมินการทบทวนดังกลาวเปน
ประจําทุกป
12. กําหนดนโยบายเรื่องการควบคุมการปฏิบัติงาน
(Deploys through policies and procedures)
องคกรควรกําหนดเปนนโยบายใหกิจกรรมการควบคุมอยูในกระบวนการทํางาน เพื่อใหพนักงานมีความระมัดระวัง
และมีความรับผิดชอบ
12.1 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
12.1.1 มี ม าตรการที่ รั ด กุ ม เพื่ อ ติ ด ตามให ก ารทํ า ธุ ร กรรมของผู ถื อ หุ น รายใหญ กรรมการ ผู บ ริ ห าร หรื อ ผู ที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด เชน ขอบังคับของบริษัท เกณฑของตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย เกณฑ ข องสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ฯลฯ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง กรณี ที่ บุ ค คลข า งต น อาจนํ า โอกาสหรื อ
ผลประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว
ใช

ไมใช

โดยกําหนดไวในขั้นตอนการทํารายการระหวางกันที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12.1.2 ทบทวนมาตรการดังกลาว
ใช

ไมใช

บริษัทมีการทบทวนเปนประจําทุกป
12.2 บริษัทดําเนินการเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น
ใช

ไมใช

โดยกําหนดไวในขั้นตอนการทํารายการระหวางกัน ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12.3 บริษัทดําเนินการเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญและพิจารณา
โดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
ใช

ไมใช

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนําขอมูลภายใน
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งบริษัทมีบทลงโทษสูงสุดหากพบวามีการนําขอมูลภายใน
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต
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12.4 บริษัทติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมทั้งกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้ง
ใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทถือปฏิบัติ (หากบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ไมตองตอบขอนี้)
ใช

ไมมีกรณีดังกลาว

12.5 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
12.5.1 มาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อลดความเสี่ยงใน
การประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
ใช

ไมใช

บริษัทมีการจัดตั้งสํานักกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อประสานงานและดูแลใหการดําเนินงานของ
บริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีฝายตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กําหนดรวมทั้งสํานักกฎหมายที่จะดูแลธุรกรรม และสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ใหเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบของกฎหมาย
12.5.2 ทบทวนมาตรการดังกลาว
ใช

ไมใช

บริษัททําการทบทวนมาตรการดังกลาวเปนประจําทุกป
12.6 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
12.6.1 ทบทวนวามีการกระทําใดบางซึ่งเปนการฝาฝนกฎหมาย
ใช

ไมใช

12.6.2 วางมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทํานั้นอีก
ใช

ไมใช

บริษัทมีแนวทางในการสอบทานกระบวนการดําเนินงานภายในวาเปนไปตามกฎหมายหรือไม รวมถึงทบทวนวิธี
ปฏิบัติเพื่อเปนมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําที่ฝาฝนกฎหมายอีก (ขอ 12.6.1 และ 12.6.2)
12.7 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
12.7.1 มีแผนฉุกเฉินสําหรับกรณีที่เกิดเหตุการณรายแรงที่มีผลกระทบกับการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ เชน
กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณรายแรงอื่นใด (Business Contingency Plan : BCP/Disaster Recovery Plan: DCP)
ใช

ไมใช

12.7.2 ทบทวนแผนดังกลาว
ใช

ไมใช
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บริษัทใหความสําคัญและปรับปรุงแผนตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) อยางตอเนื่อง
โดยจั ด ให มี ก ารซ อ มสถานการณ ฉุ ก เฉิ น และการทดสอบระบบงานศู น ย ปฏิ บั ติ ง านสํ า รองของบริ ษั ท เพื่ อ ให มั่ น ใจว า
ระบบงานตางๆ ที่จัดเตรียมไวสามารถใชงานไดดีตามแผนที่วางไว และไดเพิ่มประสิทธิภาพการสํารองขอมูลระหวาง
สํานั กงานใหญกั บศูน ยข อมูล สํารองใหมี ประสิท ธิภาพมากยิ่ งขึ้น โดยลดระยะเวลาของการสง ขอ มูลไปยัง ศูน ยสํา รอง
(Recovery Point Objective) ใหสั้นลง และสามารถกูคืนระบบกลับคืน (Recovery Time Objective) ไดเร็วขึ้น (ขอ
12.7.1, 12.7.2)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)

13. ขอมูลที่เกี่ยวของมีความถูกตอง เหมาะสม และนํามาใชไดทันตอเวลา
(User relevant information)
องค ก รควรนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จากทั้ ง ภายนอกและภายในองค ก รมาวิ เ คราะห เ พื่ อ คั ด กรองเป น ฐานข อ มู ล เพื่ อ ใช
ประโยชนตอไป
13.1 บริษั ทดํ าเนิน การเพื่อ ให คณะกรรมการมีข อมู ลที่ สํา คัญ อยา งเพีย งพอสํ าหรับ ใช ประกอบการตั ดสิ นใจ (ข อมู ล
สําคัญ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน)
ใช

ไมใช

มีการจัดใหมีขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ เพื่อใหคณะกรรมการประกอบการตัดสินใจ รวมถึงทําหนังสือนัดประชุม
หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลสําคัญที่จําเปน และเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม
13.2 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรที่ทําใหสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการโดยใชเปนหลักฐานไดในภายหลัง เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอม
เหตุผล เปนตน
ใช

ไมใช

กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและ
เพี ย งพอตอ การพิ จ ารณากอ นการประชุ ม อยา งน อยภายในระยะเวลาขั้ น ต่ํา ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดโดยไดรั บ กอ นวั น
ประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน
13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรที่ทําใหสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ โดยใชเปนหลักฐานไดในภายหลัง เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอม
เหตุผล เปนตน
ใช

ไมใช

ได

บันทึก

รายละเอียดความเห็นขอซักถามหรือขอสังเกตในเรื่องที่พิจารณา ไวในรายงานการประชุมโดยเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท
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13.4 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ หรือไม
13.4.1 มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตางๆ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู
ใช

ไมใช

บริษัทไดจัดเก็บเอกสารที่สําคัญทางบัญชี โดยมีสถานที่และหองจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเปนการเฉพาะ และมี
การ Backup ขอมูลทางบัญชีและจัดเก็บไวนอกบริษัทเปนประจํา
13.4.2 กรณีที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องดังกลาว บริษัทไดแกไขขอบกพรองนั้น อยาง
ครบถวนแลว
ใช

ไมใช

หากผู สอบบั ญชี มีข อทั กท วงว ามี ความบกพร องในเรื่ องดั งกลา ว บริ ษัท จะดํา เนิ นการแกไ ขตามคํา แนะนํ าของ
ผูสอบโดยกําหนดระยะเวลาที่แกไขไว หากไมสามารถแกไขไดทันที
13.5 คณะกรรมการบริ ษั ท ได พิ จ ารณาว า ฝ า ยบริ ห ารได ใ ช น โยบายบั ญ ชี ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อน
จากความเปนจริง
ใช

ไมใช

บริษัทไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีผูสอบบัญชีภายนอกใหความเห็นและรับรองงบ
การเงินของบริษัท
14.

การสื่อสารภายในบริษัท
(Communicates internally)
กระบวนการสื่อ สารขอ มูล ภายในองค กรควรเปน ไปอยา งมีป ระสิทธิ ภาพ เพื่อ ใหง านควบคุมภายในดํ าเนินไปได

โดยสะดวก สนับสนุนใหมีการรายงานของผูบริหารระดับสูงถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนตองรักษา
ขอมูลความลับเพื่อไดรับเบาะแสจากภายนอกดวย
14.1 บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการตางๆ ตามที่ตองการ เชน การกําหนดบุคคลที่เปนศู นยติดตอเพื่อใหสามารถ
ติดตอขอขอมูลอื่น นอกจากที่ไดรับจากผูบริหารได รวมทั้งการติดตอสอบถามขอมูลผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบภายใน
การจั ด ประชุ ม ระหว า งคณะกรรมการและผู บ ริ ห ารตามที่ ค ณะกรรมการร อ งขอ การจั ด กิ จ กรรมพบปะหารื อ ระหว า ง
คณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เปนตน
ใช

ไมใช

บริ ษั ท มี ร ะบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Email)

ระบบเครื อ ข า ยภายในองค ก ร (Intranet)

อิ น เตอร เ น็ ต

(Internet) เพื่อเปนชองทางการสื่อสาร เผยแพร นโยบาย กฎระเบียบคําสั่ง และคูมือปฏิบัติงาน รวมทั้งขาวสารตางๆ ที่
จําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการตางๆ ได
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14.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษ/ลับเพื่อใหบุคคลตางๆ ภายในบริษัทสามารถแจงขอมูล/เบาะแสเกี่ยวกับ
การฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภัย
ใช

ไมใช

บริษัทกําหนดชองทางใหหนวยงานหรือบุคคลภายในบริษัทแจงเรื่องเกี่ยวกับฉอฉล ทุจริต การกระทําที่ฝาฝน
ไมป ฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ขอ บังคั บ หรือรายงานทางการเงิ นไม ถูกต องผ านทางเว็บ ไซด หรื อสง ไปรษณีย มาที่
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อที่จะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนไวเปนความลับ
15.

การสื่อสารกับภายนอกบริษัท
(Communicates externally)
องคกรควรมีกระบวนการติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอก รวมทั้งผูที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาสื่อสารตอ

ใหกับหนวยงานภายในอยางเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินการตอไปมีประสิทธิภาพ
15.1 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารกับ
15.1.1 ผูมีสวนไดเสีย เชน จัดใหมีเจาหนาที่หรือหนวยงาน นักลงทุนสัมพันธ / ศูนยรับเรื่องรองเรียน / call
center เพื่อใหทราบถึงขอบกพรองและปญหาการดําเนินงาน
ใช

ไมใช

บริ ษั ท กํ า หนดช อ งทางการร อ งเรี ย น แจ ง ข อ บกพร อ ง และป ญ หาการดํ า เนิ น งาน สํ า หรั บ ผู มี ส ว นได เ สี ย โดย
สามารถรองเรียนผานทางเว็บไซดหรือสงไปรษณียมาที่สวนบริการลูกคา
15.1.2 หนวยงานกํากับดูแล เชน จัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการติดตอกับหนวยงานกํากับดูแล
ใช

ไมใช

ดําเนินการเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เชน จัดตั้ง Complain Unit และสํานักงานกํากับการปฏิบัติงาน ที่มีการประสานงานกับสํานักงาน คปภ.
15.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษ/ลับเพื่อใหหนวยงานภายนอกสามารถแจงขอมูล/เบาะแสเกี่ยวกับการ
ฉอฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แกบริษัทไดอยางปลอดภัย
ใช

ไมใช

บริษัทกําหนดชองทางใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกแจงเรื่องเกี่ยวกับฉอฉล ทุจริต การกระทําที่ฝาฝน ไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือรายงานทางการเงินไม ถูกตองผา นทางเว็ บไซดหรือ สงไปรษณี ยมาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง โดยบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อที่จะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนไวเปนความลับ
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16.

ประเมินผลการติดตามอยางสม่ําเสมอ
(Conducts ongoing and/or separate evaluations)
องคกรควรตองมีการติดตามและประเมินอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจไดวาการทํางานของระบบควบคุมภายในยังมี

ประสิทธิภาพ สะทอนรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูเสมอ
16.1 คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให ฝ า ยบริ ห ารจั ด ทํ า รายงานการดํ า เนิ น งานและพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บผลการ
ดําเนินงานของฝายบริหารวาการดําเนินงานของบริษัทเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายที่กําหนดไว
ใช

ไมใช

ฝายบริหารมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่กําหนดไว และนําเสนอใหคณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณาเปนประจําทุกเดือนและนําเขาคณะกรรมการบริษัททุก 2 เดือน
16.2 บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน เชน กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติงาน และ
รายงานผูบังคับบัญชา โดย CEO สรุปผลในภาพรวมเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท หรือ
มอบหมายให ห น ว ยงานตรวจสอบภายในติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และข อ กํ า หนดห า มฝ า ยบริ ห ารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนตน
ใช

ไมใช

กระบวนการติดตามของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่องคกรควรจะมี ไมวาจะเปนการรายงานสิ่งผิดปกติ
ตอผูบังคับบัญชา การสอบทานของผูรับมอบอํานาจ และการสอบทานของหนวยกํากับการปฏิบัติงาน รวมถึง
ผูตรวจสอบภายใน
16.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว โดยการประเมินตนเอง หรือการ
ประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน
ใช

ไมใช

ฝายตรวจสอบมีการสอบทานและติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในบริษัท โดยมีการประเมินความ
เสี่ยง ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
16.4 บริษัทดําเนินการทบทวนการประเมินความเสี่ยงหรือปรับกระบวนการควบคุม หากเปาหมาย/ธุรกิจของบริษัท
หรือปจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลง
ใช

ไมใช

บริษัทจะทําการทบทวนการประเมินความเสี่ยงในกรณีที่มีการดําเนินกิจกรรมใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการดําเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเปาหมายของบริษัท
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16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให
ผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา
ใช

ไมใช

บริ ษัท มีฝ ายตรวจสอบที่ มีค วามอิ ส ระในการปฏิ บัติ งาน และรายงานตรงตอ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ทํ า
หนาที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การติดตามการ
ปฏิบั ติใ หเ ปน ไปตามนโยบายการกํ ากั บดู แลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุร กิจ ของบริษั ท ตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป
16.6 บริษัทสงเสริมการทําหนาที่ของผูทําหนาที่ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
ใช

ไมใช

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตรวจสอบยึดหลักตามมาตรฐานของ IIA โดยไดรับอนุมัติการปฏิบัติงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง ได นํ า เสนอและเผยแพร ก ารปฏิ บั ติ ง านดั งกล า วต อ คณะกรรมการบริ ษั ท และเป น ที่ เ ข า ใจ
โดยทั่วไปภายในบริษัท
17.

สื่อสารและแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบเพื่อการปรับปรุงอยางเหมาะสมและทันตอเวลา
(Evaluates and communicates deficiencies)
องคกรจัดระบบการสื่อสารขอบกพรองที่ตรวจพบอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณเพื่อใหสามารถแกไข

เหตุการณไดอยางทันทวงที
17.1 บริษัทดําเนินการเพื่อติดตามแกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายที่
กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ
ใช

ไมใช

กรณีมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนด ฝายบริหารจะคนหาสาเหตุและดําเนินการแกไขในระยะเวลาที่
เหมาะสม
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณหรือสงสัยวามี
เหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมายหรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ใช

ไมใช

บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท โดยพลัน หากมี
เหตุการณที่ผิดปกติ การทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต ที่อาจกระทบตอชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ
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17.2.2 รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวาจะไดเริ่มดําเนินการจัดการ
แลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
ใช

ไมใช

ฝายตรวจสอบมีการรายงานการตรวจสอบและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อแกไขขอบกพรอง ตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส
17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ
ใช

ไมใช

ฝายตรวจสอบมีการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรอง ตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนประจําทุก
ไตรมาส
17.2.4 ทบทวนนโยบายดังกลาว
ใช

ไมใช

บริษัทมีการทบทวนนโยบายดังกลาวเปนประจําทุกป
11.1 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบตอการควบคุมภายใน
-ไมมี11.2 ขอมูลของหัวหนางานตรวจสอบภายในและขอมูลหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหนางานตรวจสอบภายใน
11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
• บริ ษั ท ได จั ด ตั้ ง ฝ า ยตร วจสอบซึ่ ง มี ค วาม เป น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง าน และร ายงานตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ทําหนาที่ ประเมิน ความเพี ยงพอและประสิท ธิผลของระบบการควบคุม ภายในระบบการ
บริหารความเสี่ยงการติดตามการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจําปซึ่งไดพิจารณาจากเปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธและปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของ
รวมไปถึงจุดควบคุมที่สําคัญที่จะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท โดยแผนการตรวจสอบไดผานการ
อนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งฝายตรวจสอบยังมีกฎบัตรที่ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค ภ าระหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง สิ ท ธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบไว อ ย า งชั ด เจน และมี คู มื อ การ
ตรวจสอบ ให เจ า หน าที่ ต รวจสอบมี ม าตรฐานการปฏิบั ติ งานตรวจสอบที่ ยึด ถือ ได ทั้ง นี้ เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานและใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีนายประธาน ขจิตวิวัฒน
ปฏิบัติหนาที่ตําแหนงเปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน ตั้งแตวันที่ 8 มกราคม 2550 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีประสบการณในงานตรวจสอบภายในของธุรกิจธนาคาร
การสื่อสารโทรคมนาคม และกอสราง 24 ปกอนเขาทํางานกับบริษัทเคยเขาอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับงานดาน
ตรวจสอบภายใน และมีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานบริษัทเปนอยางดี คณะกรรมการตรวจสอบ (แตงตั้ง
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เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550) เห็นวาผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
นอกจากนี้ใ นการแต งตั้ ง โยกย าย และเลิก จา ง หัว หน างานตรวจสอบภายใน ตอ งไดรั บความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน (ปรากฎในเอกสารแนบ
3)
• บริษัทไดจัดตั้งสํานักกํากับการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่ขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการใหญ
เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการปฎิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมี
นายคมศร ชลสุ ว รรณวั ฒ น ผู บ ริ ห ารสํ า นั ก กฎหมาย ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ตํ า แหน ง หั ว หน า งานกํ า กั บ การปฏิ บั ติ ง าน
(Compliance) ตั้ง แตวั น ที่ 1 มกราคม 2556 มีวุ ฒิ ก ารศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี นิ ติศ าสตร บัณ ฑิ ต มี ป ระสบการณ ก าร
ทํางานอยางตอเนื่องเปนเวลา 24 ป ในดานกฎหมาย กฎเกณฑ กฎระเบียบ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดานประกันชีวิต
รวมถึงการดูแลและกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่หนวยงานทางการกํากับดูแลเปนผูกําหนด โดยมีคุณสมบัติของ
ผูดํารงตําแหนงงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทที่มีความเหมาะสม (ปรากฎในเอกสารแนบ 3)
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12. รายการระหวางกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทมีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการถือหุน หรือการมีผูถือหุนและ/หรือ
กรรมการบางสวนรวมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น บริษัทคํานึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธที่แทจริงมากกวาที่เปนไปตามรูปแบบตามกฎหมาย หรือสัญญาที่กําหนดใหเปน รายการสวนใหญ
ดั ง กล า วเป น ไปตามเงื่ อ นไขที่ เ ป น ปกติ ธุ ร กิ จ และเป น ไปตามราคาที่ คิ ด ในอั ต ราทั่ ว ไป ซึ่ ง ได มี ก ารเป ด เผยรายการ
ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2556
ตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข อ ที่ 32

บริ ษั ท ขอแจ ง รายละเอี ย ดรายการระหว า งกั น ที่ มี กั บ กิ จ การที่

เกี่ยวของกัน ดังนี้
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12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหว า งกั น ที่ ผู ส อบบั ญ ชี ไ ด เ ป ด เผยไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น นั้ น เพื่ อ ช ว ยสนั บ สนุ น การ
ดํา เนิ นงานของบริ ษัท เปน การรัก ษาและขยายฐานลู กค า ของบริษั ท และชว ยเสริ มสร างธุร กิจ ของบริ ษัท ใหมี ความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคง และในดานความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน ก็เปนรายการโดยปกติของการประกอบ
ธุร กิจ ซึ่ง บริษั ท ปฏิ บั ติต ามเงื่อ นไขและข อกํ า หนดของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ และส งเสริ ม การประกอบธุร กิ จ
ประกัน ภัย (คปภ.) และเงื่อ นไขการค าที่ เปน มาตรฐาน ด วยราคาที่ เป นธรรมตามราคาตลาด โดยคํ านึ งถึง ประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่บริษัทดําเนินการกับกิจการอื่นทั่วไป เพื่อมิใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน ในการทํ ารายการระหวา งกัน บริ ษั ทปฏิ บั ติต ามกฏหมายว า ดว ยหลั ก ทรัพ ย และข อ บัง คั บ ประกาศ
คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยรายการระหวางกันตามมาตรฐานการบัญชีที่
กําหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี หากแตวามีรายการระหวางกันเกิดขึ้น ก็จะเปนไปตามเงื่อนไขที่เปนปกติธุรกิจและเปนไป
ตามราคาตลาด โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของ
รายการดวย
12.4 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การมี ร ายการกั บ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ที่ บ ริ ษั ท จะมี ต อ ไปในอนาคตเป น ไปตามความจํ า เป น และความ
สมเหตุสมผล ที่ไดอธิบายไวขางตน และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียด ความสมเหตุสมผลของ
รายการ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดไวเกี่ยวกับ
เรื่อ งดั งกลาว รวมถึง การปฏิ บัติ ตามขอ กํา หนดเกี่ ยวกับ การเป ดเผยขอมู ลการทํา รายการที่ เกี่ย วโยงกัน และเปด เผย
รายการระหวางกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี
อยางไรก็ตาม บริษัทมุงดําเนินธุรกิจดวยความชัดเจน โปรงใส และยุติธรรมตอลูกคา คูคา ผูถือหุน ตลอดจน
รักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
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สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทระหวางป 2554 ถึง 2556 สามารถสรุปได
ดังนี้
รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งตรวจสอบโดย
นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดย
ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งตรวจสอบโดย
นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดย
ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งตรวจสอบโดย
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) โดยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัท
แสดงฐานะการเงิ น ผลการดํ า เนิ น งาน และกระแสเงิ น สดโดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรในสาระสํ า คั ญ ตามมาตราฐานการ
รายงานทางการเงิน

สวนที่ 3 หนาที่ 99

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556
หนวย : ลานบาท
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2554
(ปรับปรุงใหม)
2,736.72

รายไดจากการลงทุนคางรับ - สุทธิ
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

%

2555
(ปรับปรุงใหม)
2.43
865.85

%

2556

%

0.60

1,331.19

0.77

1,375.60

1.22

1,500.08

1.04

1,862.53

1.08

2,312.65

2.05

1,612.73

1.12

1,839.67

1.07

332.06

0.29

510.01

0.36

790.09

0.46

299.02

0.27

477.24

0.33

100.06

0.06

สินทรัพยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนเพื่อคา - สุทธิ
เงินลงทุนเผื่อขาย

13,358.95 11.84

18,395.33 12.81

20,187.67 11.72

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

89,394.34 79.25

116,059.78 80.84

140,790.98 81.74

เงินลงทุนทั่วไป

29.59

0.03

46.96

0.03

46.96

เงินใหกูยืม - สุทธิ

2,113.08

1.87

2,649.10

1.85

3,525.69

2.05

306.42

0.27

304.95

0.21

326.61

0.19
0.02

ทีด
่ ิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

0.03

21.39

0.02

17.20

0.01

19.45

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

340.23

0.30

780.10

0.54

1,066.29

0.63

สินทรัพยอื่น

179.61

0.16

347.98

0.24

347.32

0.20

รวมสินทรัพย

112,799.65 100.00
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143,567.31 100.00

172,234.50 100.00

หนวย : ลานบาท
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
หลักทรัพยขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
หนี้สน
ิ จากสัญญาประกันภัย
สํารองประกันชีวต
ิ
ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย
สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
สํารองเบี้ยประกันภัย
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม
ผลประโยชนพนักงานคางจาย
หนี้สน
ิ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สน
ิ อื่น
รวมหนี้สน
ิ
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,220,000,000 หุน
 มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนทีอ
่ อกและชําระแลว
หุนสามัญ 1,211,714,350 หุน
 มูลคาหุนละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2555: หุน
 สามัญ 1,204,771,855 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2555: หุน
 สามัญ
1,200,000,000 หุน
 มูลคาหุน
 ละ 1 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สํารองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสท
ิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื่น
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สน
ิ และสวนของเจาของ

2554
(ปรับปรุงใหม)
738.56
266.78

%

0.65
0.24

88,386.40 78.36
82.59
0.07
333.83
0.30
1,085.20
0.96
6,852.17
6.07
233.79
0.21
494.92
0.44
1,048.86
0.93
99,523.11 88.23

1,220.00

2555
(ปรับปรุงใหม)
200.00
581.53
400.10

%

0.14
0.41
0.28

111,259.21 77.50
88.46
0.06
340.91
0.24
1,078.12
0.75
7,279.72
5.07
266.96
0.19
1,288.40
0.90
1,319.14
0.92
124,102.55 86.44

1,220.00

2556

950.00
257.24
450.01

%

0.55
0.15
0.26

136,616.42 79.32
102.11 0.06
297.50 0.17
1,021.14 0.59
7,379.62 4.28
299.38 0.17
1,098.05 0.64
1,499.38 0.87
149,970.84 87.07

1,220.00

1,200.00
2,699.82
-

1.06
2.39
-

1,204.77
2,759.47
28.32
35.48

0.84
1.92
0.02
0.02

1,211.71
2,846.25
66.07
1.25

0.70
1.65
0.04
0.00

122.00
400.00
6,872.55

0.11
0.35
6.09

122.00
400.00
9,761.36

0.08
0.28
6.80

122.00
400.00
13,225.12

0.07
0.23
7.67

1,982.17
1.76
13,276.54 11.77
112,799.65 100.00
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5,153.37
3.59
19,464.77 13.56
143,567.31 100.00

4,391.26 2.55
22,263.66 12.93
172,234.50 100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556
หนวย : ลานบาท
รายได
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รวมรายได
คาใชจาย
การรับประกันภัย
เงินสํารองประกันภัยเพิ่มจากปกอน
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและคาใชจาย
ในการจัดการผลประโยชน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายสงเสริมการขาย
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
รวมคาใชจายการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม
รายไดอื่น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวต
ิ
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายทีโ่ อนไปรับรูในงบกําไนขาดทุน
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
บวก (หัก): ภาษีเงินไดทเี่ กี่ยวของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิ
จากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุน
 ขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับป

2554
%
2555
%
(ปรับปรุงใหม)
(ปรับปรุงใหม)
31,066.70 86.86
34,127.63 85.68
4,697.72 13.14
5,703.83 14.32
35,764.42 100.00
39,831.46 100.00

2556

%

38,795.18 84.61
7,055.87 15.39
45,851.05 100.00

20,196.61

56.47

22,872.80

57.42

25,357.21

55.30

5,380.21
1,559.10
2,439.19
328.77
20.78
1,250.10
31,174.77
4,589.65
344.10
(18.32)
16.29
4,931.72

15.04
4.36
6.82
0.92
0.06
3.51
87.17
12.83
0.97
(0.05)
0.05
13.79

6,542.70
1,428.69
2,758.14
333.84
30.22
1,479.14
35,445.54
4,385.92
480.10
(27.71)
19.76
4,858.06

16.43
3.59
6.92
0.84
0.08
3.71
88.99
11.01
1.21
(0.07)
0.05
12.20

9,599.30
1,251.92
2,705.21
351.60
31.01
1,720.36
41,016.63
4,834.43
592.98
(47.81)
39.20
5,418.80

20.94
2.73
5.90
0.77
0.07
3.76
89.46
10.54
1.29
(0.10)
0.09
11.82

57.71
31.56
4,842.46
1,119.90
3,722.55

0.16
0.09
13.54
3.13
10.41

59.34
34.64
4,764.08
1,040.53
3,723.55

0.15
0.09
11.96
2.61
9.35

68.85
39.08
5,310.88
930.37
4,380.50

0.15
0.09
11.58
2.03
9.55

583.40
(446.40)
137.00
(27.40)
109.60

1.63
(1.25)
0.38
(0.08)
0.31

4,537.68
(573.67)
3,964.01
(792.80)
3,171.21

11.39
(1.44)
9.95
(1.99)
7.96

(583.55)
(369.09)
(952.64)
190.53
(762.12)

(1.27)
(0.80)
(2.08)
0.42
(1.66)

3,832.16

10.71

6,894.76

17.31

3,618.39

7.89

3.10
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3.10

3.62

งบกระแสเงินสด สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556
หนวย : ลานบาท

2554

2555

2556

29,742.78

34,535.02

37,811.48

3,775.21

4,846.29

5,956.25

เงินปนผลรับ

534.21

733.07

737.17

รายไดจากการลงทุนอื่น

395.57

521.47

582.19

16.77

19.49

39.72

เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยที่เกิดขึ้นระหวางป

(6,376.19)

(7,456.09)

(10,664.28)

คาจางและคาบําเหน็จ

(2,623.44)

(2,703.65)

(2,708.31)

(462.40)

(299.34)

(364.82)

(1,085.54)

(1,218.01)

(1,653.84)

(90.47)

(94.32)

(107.72)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

(1,188.00)

(1,636.74)

(1,540.67)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

22,638.49

27,247.18

28,087.17

128,580.47

68,607.68

29,649.95

916.75

733.72

726.55

1,875.00

19,950.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
ดอกเบี้ยรับ

รายไดอื่น

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายอื่น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

0.10

0.96

0.06

129,497.33

71,217.36

50,326.57

(149,812.72)

(97,912.13)

(56,034.54)

(615.17)

(1,066.25)

(1,208.91)

(1,575.00)

(750.00)

(20,510.00)

(44.34)

(72.19)

(87.69)

(152,047.23)

(99,800.56)

(77,841.14)

(22,549.90)

(28,583.21)

(27,514.57)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใชไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิ

-

99.90

59.49

เงินสดรับจากพันธบัตรขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

-

200.00

750.00

เงินปนผลจาย

(931.40)

(834.74)

(916.75)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(931.40)

(534.84)

(107.25)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(842.81)

(1,870.87)

465.35

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

3,579.53

2,736.72

865.85

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

2,736.72

865.85

1,331.19
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนีส
้ ินหมุนเวียน
อัตราสวนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยคางรับ
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับ
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสําหรับป
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย
อัตราสวนรายไดรวมตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนสวนของผูถือหุนตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราสวนสวนของผูถือหุนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนเงินสํารองตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนเงินสํารองตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอสินทรัพยลงทุน
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ
ตอหุน
ราคาตรา
มูลคาหุนตามบัญชี
กําไรสุทธิตอหุน
เงินปนผล
ราคาหุน ณ วันสิ้นงวด
อัตราการเจริญเติบโต
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
กําไรจากการรับประกันภัย
กําไรจากการลงทุน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
สินทรัพยรวม

2554

2555

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

2556

(เทา)
(วัน)

2.84
20.95

2.25
20.68

3.07
16.12

(%)
(%)
(%)
(%)
(เทา)
(%)
(%)

98.45
14.77
10.41
5.29
2.62
31.34
12.80

98.52
12.85
9.35
5.10
2.08
22.75
13.28

99.27
12.46
9.55
4.98
1.86
21.00
12.30

(%)
(เทา)
(เทา)

3.69
0.35
6.76

2.90
0.31
5.79

2.77
0.29
6.20

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(เทา)
(เทา)
(เทา)
(%)

7.50
0.43
0.12
79.69
6.76
0.90
25.16

6.38
0.57
0.14
78.55
5.79
0.87
22.58

6.74
0.57
0.13
80.14
6.20
0.88
20.99

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.00
11.06
3.10
0.78
46.25

1.00
16.16
3.10
0.70
62.25

1.00
18.37
3.62
0.76
68.00

19.75
20.08
42.33
(20.44)
34.87
46.08
31.82
27.05

9.77
9.85
(4.44)
39.52
(1.62)
(7.09)
0.03
27.28

12.81
13.68
10.23
23.51
11.48
(10.59)
17.64
19.97
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(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

13.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ในการอานคําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นักลงทุน
ควรศึกษาขอมูลทางการเงิน และงบการเงินของบริษัทที่ไดรับการตรวจสอบแลว รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และขอมูลที่นําเสนอไวในเอกสารฉบับนี้ประกอบ โดยบริษัทไดจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไทย ขอมูลทางการเงินที่แสดงไวในตารางภายใตหัวขอนี้ เปนขอมูลภายใตงบการเงินของบริษัท การวิเคราะหอัตรา
และมูลคา รวมทั้งขอมูลโดยเฉลี่ยในงบแสดงฐานะการเงิน เปนการคํานวณจากงบแสดงฐานะการเงินรายป
13.2.1 ฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รายไดจากการลงทุนคางรับสุทธิ
เบี้ยประกันคางรับสุทธิ สินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิ สินทรัพยลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ นอกจากนี้
ยังมีสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และสินทรัพยอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 112,799.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 24,018.19
ลานบาทจากป 2553 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 27.05 จากสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2553 โดยการเพิ่มขึ้น
ดังกลาวสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งเปนผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่
สูงขึ้นตามผลการดําเนินงานของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 143,567.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 30,767.66
ลานบาทจากป 2554 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 27.28 จากสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2554 โดยการเพิ่มขึ้น
ดังกลาวสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งเปนผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่
สูงขึ้นตามผลการดําเนินงานของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 172,234.50 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 28,667.18
ลานบาทจากป 2555 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 19.97 จากสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2555 โดยการเพิ่มขึ้น
ดังกลาวสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งเปนผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่
สูงขึ้นตามผลการดําเนินงานของบริษัท

เงินลงทุนในหลักทรัพย
ตารางแสดงรอยละของประเภทการลงทุนแบงตามวัตถุประสงคของการลงทุน
หนวย : ลานบาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบ
กําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2556

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

299.02

0.29

477.24

0.35

100.06

0.06

13,358.95

12.96

18,395.33

13.63

20,187.67

12.53

89,394.34

86.72

116,059.78

85.98

140,790.98

87.38

29.59

0.03

46.96

0.03

46.96

0.03

103,081.90

100.00

134,979.31

100.00

161,125.67

100.00
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งสิ้นจํานวน 103,081.90 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 91.38 ของสินทรัพยรวมของบริษัท โดยแบงเปนเงินลงทุนเพื่อคาจํานวน 299.02 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
0.29 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนเผื่อขายจํานวน 13,358.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.96 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดจํานวน 89,394.34 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 86.72 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนทั่วไปจํานวน 29.59 หรือคิดเปนรอยละ 0.03 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งสิ้นจํานวน 134,979.31 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 94.02 ของสินทรัพยรวมของบริษัท โดยแบงเปนเงินลงทุนเพื่อคาจํานวน 477.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
0.35 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนเผื่อขายจํานวน 18,395.33 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.63 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดจํานวน 116,059.78 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 85.98 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนทั่วไปจํานวน 46.96 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.03 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งสิ้นจํานวน 161,125.67 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 93.55 ของสินทรัพยรวมของบริษัท โดยแบงเปนเงินลงทุนเพื่อคาจํานวน 100.06 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
0.06 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนเผื่อขายจํานวน 20,187.67 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.53 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดจํานวน 140,790.98 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 87.38 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนทั่วไปจํานวน 46.96 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.03 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย
เมื่อพิ จารณาถึง สัดสว นการลงทุ นในหลักทรัพยแ ตละประเภทจะพบว า สัด สวนการลงทุนในหลั กทรัพ ยของ
บริษัทในแตละปไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรเงินลงทุนสวนใหญไปในตราสารหนี้ซึ่งสวนใหญจะ
เป นตราสารระยะยาวภาครั ฐซึ่ งสอดคล องกั บภาระหนี้ที่ มี ตอ ผูถื อกรมธรรม ขณะที่ ตราสารหนี้ภ าคเอกชนจะเป นการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได สําหรับการลงทุนในสวนของหุนทุน
และหน ว ยลงทุน มีวั ต ถุ ประสงค เพื่ อ เพิ่ ม อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ในระยะยาว ในรู ป ของเงิ น ปน ผล และการ
เพิ่มขึ้นของมูลคาหลักทรัพยในอนาคต มิใชผลตอบแทนหรือการทํากําไรจากการลงทุนในระยะสั้น
เมื่อพิจารณาในสวนของวัตถุประสงคของการลงทุน สัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทสามารถแบง
ออกไดเปน 4 สวน ประกอบดวยหลักทรัพยเพื่อคา หลักทรัพยเผื่อขาย เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุน
ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักทรัพยเพื่อคา
หลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ค า ของบริ ษั ท หมายถึ ง หลั ก ทรั พ ย ที่ บ ริ ษั ท ลงทุ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ ที่ จ ะขายใน
อนาคตอั น ใกล ทํ า ให บ ริ ษั ท ถื อ หลั ก ทรั พ ย นั้ น ไว เ ป น ระยะเวลาสั้ น ๆ เพื่ อ หากํ า ไรจากการเปลี่ ย นแปลงราคาของ
หลักทรัพยนั้น และเนื่องจากบริษัทไมเนนการทํากําไรระยะสั้นจากการซื้อขายหลักทรัพย ทําใหสัดสวนของเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเพื่อคาของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนในหลักทรัพยรวมมีสัดสวนที่ต่ํา และนอยกวา 1% โดย
หลัก ทรั พย เพื่ อคา ของบริษั ท ประกอบด วย หุน สามัญ และพั นธบัต รรัฐ บาล ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2554 บริษั ทมี การ
ลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคารวมมูลคา 299.02 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2553 คิดเปนอัตรารอยละ 23.55
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาจํานวน 477.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
59.60 จากสิ้นป 2554 ทั้งนี้ เงินลงทุนดังกลาวทั้งหมดเปนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากภาวะการลงทุนใน
ตลาดตราสารหนี้ในป 2555 คอนขางดี เอื้ออํานวยตอการลงทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริษั ทมีเงิ นลงทุนในหลัก ทรัพ ยเพื่อ คาจํ านวน 100.06 ลา นบาท ลดลงร อยละ
79.03 จากสิ้นป 2555 เนื่องจากบริษัทมีการจําหนายเงินลงทุนในพันธบัตรในระหวางป
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หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยเ ผื่อขายของบริษัท หมายถึง หลักทรัพยที่บริษัท ลงทุนโดยไมถือเปนหลั กทรัพยเพื่อ คา และใน
ขณะเดียวกันก็ไมถือเปนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดหรือเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม หลักทรัพยเผื่อขาย
ของบริษัท ประกอบดวย หุนสามัญ หนวยลงทุน พันธบัตรรัฐบาล และหุนกู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งสิ้น 13,358.95 ลานบาท ปรับเพิ่มจาก
ณ สิ้น ป 2553 คิดเป นอัตรารอ ยละ 3.42 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หลั กทรัพ ยเผื่ อขายสามารถแบงออกเป น
หลักทรัพยเผื่อขายในตราสารทุนจํานวน 10,281.51 ลานบาท และหลักทรัพยเผื่อขายในตราสารหนี้จํานวน 3,077.44
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 76.97 และ 23.03 ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งสิ้น 18,395.33 ลานบาท ปรับเพิ่มจาก
ณ สิ้นป 2554 คิดเปนอัตรารอยละ 37.70 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หลักทรัพยเผื่อขายสามารถแบงออกเปน
หลักทรัพยเผื่อขายในตราสารทุนจํานวน 15,225.77 ลานบาท และหลักทรัพยเผื่อขายในตราสารหนี้จํานวน 3,169.56
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 82.77 และ 17.23 ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายสวนใหญเกิดจากการมูลคาหลักทรัพยในตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นตามดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยที่ปรับตัวสูงขึ้น และการขยายตัวของสินทรัพยลงทุนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งสิ้น 20,187.67 ลานบาท ปรับเพิ่มจาก
ณ สิ้นป 2555 คิดเปนอัตรารอยละ 9.74 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หลักทรัพยเผื่อขายสามารถแบงออกเปน
หลักทรัพยเผื่อขายในตราสารทุนจํานวน 18,366.13 ลานบาท และหลักทรัพยเผื่อขายในตราสารหนี้จํานวน 1,821.54
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 90.98 และ 9.02 ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของ
เงินลงทุนในหลักทรัพยซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนี้มีสาเหตุสําคัญจากการลดลงของมูลคาหลักทรัพยในตราสารทุน
จากการปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ที่บริษัทตองการที่จะถือ
จนครบกําหนดไถถอน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดทั้งสิ้น
89,394.34 ลา นบาท ปรับเพิ่มจาก ณ สิ้น ป 2553 คิด เปน อัตรารอ ยละ 28.61 โดยสามารถแบง ออกเปน หลัก ทรัพ ย
รั ฐ บาลและรั ฐ วิ ส าหกิ จ จํ า นวน 64,863.20 ล า นบาท หลั ก ทรั พ ย เ อกชนจํ า นวน 17,860.62 ล า นบาท หลั ก ทรั พ ย
ตางประเทศจํานวน 4,795.52ลานบาท และเงินฝากธนาคารที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือนจํานวน 1,875 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดทั้งสิ้น 116,059.78 ลาน
บาท ปรั บ เพิ่ ม จาก ณ สิ้ น ป 2554 คิ ด เป น อั ต ราร อ ยละ 29.83 โดยสามารถแบ ง ออกเป น หลั ก ทรั พ ย รั ฐ บาลและ
รัฐวิ สาหกิ จจํ านวน 90,327.08

ลา นบาท หลั กทรัพ ยเ อกชนจํานวน 18,812.13 ลา นบาท หลัก ทรั พย ตา งประเทศ

จํานวน 6,170.57 ลาน บาท และเงินฝากธนาคารที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือนจํานวน 750.00 ลานบาท ทั้งนี้ การ
ลงทุนดังกลาว เปนไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทที่เนนจัดสรรเงินลงทุนสวนใหญไปยังตราสารหนี้ระยะยาวที่
ออกโดยภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงต่ํา ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับภาระหนี้ที่มีตอผูถือกรมธรรมซึ่งสวนใหญจะ
เปนภาระหนี้ระยะยาวเชนเดียวกัน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดทั้งสิ้น 140,790.98 ลาน
บาท ปรั บ เพิ่ ม จาก ณ สิ้ น ป 2555 คิ ด เป น อั ต ราร อ ยละ 21.31 โดยสามารถแบ ง ออกเป น หลั ก ทรั พ ย รั ฐ บาลและ
รัฐวิสาหกิจจํานวน 105,545.69 ลานบาท หลักทรัพยเอกชนจํานวน 21,084.62 ลานบาท หลักทรัพยตางประเทศ
จํานวน 12,850.67 ลาน บาท และเงินฝากธนาคารที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือนจํานวน 1,310.00 ลานบาท ทั้ง นี้
การลงทุนดังกลาว เปนไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทที่เนนจัดสรรเงินลงทุนสวนใหญไปยังตราสารหนี้ระยะยาวที่
ออกโดยภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงต่ํา ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับภาระหนี้ที่มีตอผูถือกรมธรรมซึ่งสวนใหญจะ
เปนภาระหนี้ระยะยาวเชนเดียวกัน

เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนทั่วไป ไดัแก เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดย ณ วันที่
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนของเงินลงทุนทั่วไปโดยมีเงินลงทุนจํานวน 29.59 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทมีเงินลงทุนทั่วไปทั้งสิ้น 46.96 ลานบาท ปรับเพิ่มจาก ณ สิ้นป
2554 คิดเปนรอยละ 58.70 โดยเปนสวนของการลงทุนในธุรกิจประกันชีวิตที่ประเทศกัมพูชา
จะเห็นได วา บริษัท มีนโยบายในการลงทุนแบบระมัดระวัง ดังจะเห็ นไดจากสัดสวนการลงทุนของบริษัทนั้ น
มากกวารอยละ 80 เปนการลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด โดยมีการลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาไมถึงรอย
ละ 1 ของเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งหมดในป 2554 - 2556 ซึ่งการลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคานี้จัดเปนการลงทุนที่
หวังผลตอบแทนระยะสั้น
ตารางแสดงสัดสวนเงินลงทุนในตราสารหนี้แยกตามระยะเวลาครบกําหนด
หนวย : ลานบาท
ระยะเวลาครบกําหนดของ
ตราสารหนี้
ระยะเวลาครบกําหนด 1 ป

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2556

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

7,773.83

8.70

2,935.98

2.53

3,858.01

2.74

ระยะเวลาครบกําหนด 2-5 ป

14,412.15

16.12

16,603.91

14.31

16,236.67

11.53

ระยะเวลาครบกําหนดเกิน 5 ป

67,208.35

75.18

96,519.89

83.16

120,696.30

85.73

รวมทั้งสิ้น

89,394.34

100.00

116,059.78

100.00

140,790.98

100.00

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ทั้ ง หมดของบริ ษั ท พบว า บริ ษั ท มี ก ารลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ เ น น
ผลตอบแทนในระยะยาวเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ที่แบงตามระยะเวลาการครบกําหนด
จะเห็นไดวา รอยละ 75.18 ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
ระยะเวลาครบกําหนดมากกวา 5 ป เปนจํานวน 67,208.35 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนจํานวน 96,519.89 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 83.16 ของเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ เนื่องจากบริษัทไดมีการเพิ่มสัดสวนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาครบกําหนดเกิน 5 ป มากขึ้น เนื่องจากในป
2555 อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรไดเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทไดใหความสําคัญในการลงทุนในตราสารหนี้ให
สอดคล อ งกั บ ภาระผู ก พั น ตามกรมธรรม ข องบริ ษั ท โดยการลงทุ น ในตราสารหนี้ ร ะยะยาวที่ มี ร ะยะเวลาครบกํ า หนด
มากกวา 5 ปยังคงมีสัดสวนสูงที่สุด คือ รอยละ 83.16 ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนจํานวน 120,696.30 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 85.73 ของเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ ทั้งนี้ บริษัทไดมีการเพิ่มสัดสวนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาครบกําหนดเกิน 5 ป มากขึ้น เนื่องจากในป
2556 อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรไดเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดาน
สินทรัพยและหนี้สินโดยเนนการลงทุนในตราสารหนี้ใหสอดคลองกับภาระผูกพันตามกรมธรรมของบริษัทซึ่งสวนใหญ
จะเปนภาระระยะยาว ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวที่มีระยะเวลาครบกําหนดมากกวา 5 ปยังคงมีสัดสวนสูง
ที่สุด คือ รอยละ 85.73 ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด

เงินใหกูยืม – สุทธิ
เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองเปน
ประกัน และเงินใหโดยมีบุคคลค้ําประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินใหกูยืมสุทธิทั้งสิ้น 2,113.08 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 2.08 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2553
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 บริษั ทมีเงิ นให กูยืม สุทธิ ทั้งสิ้ น 2,649.10 ลานบาทเพิ่มขึ้ น ร อยละ 25.37 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับป 2554 โดยในป 2555 มีเงินกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกันมีอัตราการเติบโตประมาณ รอยละ 22.72
สงผลใหการเติบโตของเงินใหกูยืม ป 2555 ในภาพรวม เพิ่มขึ้นจาก ป 2554 รอยละ 25.37
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริษั ทมีเงิ นให กูยืม สุทธิ ทั้งสิ้ น 3,525.69 ลานบาทเพิ่มขึ้ น ร อยละ 33.09 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับป 2555 โดยการเติบสวนใหญของเงินใหกูยืมเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปน
ประกัน มีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 32.94 ซึ่งมีการเติบโตตามจํานวนกรมธรรมที่มีผลบังคับของบริษัทที่เติบโต
อยางตอเนื่อง สงผลใหการเติบโตของเงินใหกูยืม ป 2556 ในภาพรวม เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 33.09
อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของเงินใหกูยืมตอสินทรัพยรวมของบริษัท จะเห็นไดวามีอัตราสวนที่
คอนขางต่ํา โดยต่ํากวารอยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยลงทุนเฉลี่ย และต่ํากวารอยละ 3.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรัพยรวม ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการลงทุนโดยการใหกูยืมนั้น ไมใชนโยบายในการลงทุนหลักของบริษัท ตามกราฟที่
แสดงตอไปนี้
กราฟแสดงสัดสวนเงินใหกูยืมตอสินทรัพย
%
5.0
4.5
4.0
3.5

3.90%
3.97%

3.0
2.5

3.38%

3.32%

2.89%

2.2%
2.05

3.49%

2.0
1.5
2552

2553

2.79%

2.43%

2554

2555

เงินใหก ูยืม/สินทรัพยลงทุนเฉลี่ย
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2556

เงินใหก ูยืม /สินทรัพยรวม

หนี้สิน
หนี้ สิ น รวมของบริ ษั ท ในป 2554 เท า กั บ 99,523.11 ล า นบาท ป 2555 บริ ษั ท มี ห นี้ สิ น รวม เท า กั บ
124,102.55 ลานบาท และ ป 2556 บริษัทมีหนี้สินรวม เทากับ 149,970.84 ลานบาท
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสํารองประกันชีวิต และหนี้สินอื่นตามกรมธรรม
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายการดังกลาวเปนผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทที่มีการเติบโตมาโดยตลอด 3 ปที่ผานมา
โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงหนี้สินที่สําคัญมีดังนี้

เงินสํารองประกันชีวิต
เงินสํารองประกันชีวิตเปนยอดเงินสํารองสะสมตั้งแตเริ่มทําประกันถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสําหรับชดใช
คาสินไหมทดแทนและเงินจายคืนตามที่ไดสัญญาไว ที่ประมาณวาจะเกิดขึ้นในอนาคตจากกรมธรรมประกันชีวิตที่มีผล
บั ง คั บ อยู ทั้ ง หมด บริ ษั ท คํ า นวณสํ า รองประกั น ชี วิ ต ภายใต สั ญ ญาประกั น ภั ย ระยะยาวโดยอ า งอิ ง ตามวิ ธี สํ า รองเบี้ ย
ประกันภัยสุทธิชําระคงที่ (Net Level Premium Reserve or NPV) ซึ่งเปนวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย ขอ
สมมติฐานหลักที่ใชเกี่ยวของกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด
บริษัทมีเงินสํารองประกันชีวิตจํานวน 88,386.40 ลานบาท 111,259.21 ลานบาท และ 136,616.42 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราปรับเพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 รอยละ
29.62 ป 2555 รอยละ 25.88 และป 2556 รอยละ 22.79 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของสํารองดังกลาวไดอธิบายไว
ในหัวขอ “คาใชจายในสวนของเงินสํารองประกันภัยเพิ่มจากปกอน” ซึ่งจะกลาวในหัวขอถัดไป

หนี้สินอื่นตามกรมธรรม
หนี้สินอื่นตามกรมธรรมของบริษัทประกอบดวย เงินจายตามเงื่อนไขกรมธรรมคางจายและเบี้ยประกันประกัน
ชีวิตรับลวงหนา โดยบริษัทมีหนี้สินอื่นตามกรมธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 6,852.17 ลานบาทเพิ่มขึ้น
จากป 2553 ร อยละ 8.02 ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 2555 บริษั ทมี หนี้ สิน อื่น ตามกรมธรรม จํา นวน 7,279.72 ล านบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 6.24 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินอื่นตามกรมธรรมจํานวน 7,379.62
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 1.37 โดยบริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินอื่นตามกรมธรรมตามตารางดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม

31 ธันวาคม 2554
จํานวน

เงินจายตามเงื่อนไขกรมธรรมคางจาย

5,681.84

เบี้ยประกันประกันชีวิตรับลวงหนา
รวม

รอยละ

31 ธันวาคม 2555
จํานวน

82.92

6,267.58

1,170.33

17.08

6,852.17

100.00

รอยละ

31 ธันวาคม 2556
จํานวน

รอยละ

86.10

6,509.68

88.21

1,012.14

13.90

869.94

11.79

7,279.72

100.00

7,379.62

100.00

ทั้งนี้ จะเห็ นไดว าหนี้ สินตามกรมธรรมที่มีจํ านวนเพิ่ม ขึ้นนั้น เปนผลจากการเพิ่มขึ้ นของเงิน จายตามเงื่ อนไข
กรมธรรมคางจาย ซึ่งเงินจายตามกรมธรรมคางจายในสวนนี้เปนเงินคางจายตามกรมธรรมที่ครบกําหนดแลวแตผูเอาประ
ประกั น ภั ย แสดงเจตจํ า นงค ใ นการฝากเงิ น ตามเงื่ อ นไขดั ง กล า วไว กั บ บริ ษั ท โดยบริ ษั ท ให ผ ลตอบแทนแก ผู เ อา
ประกั น ภั ย ในรู ป แบบของอั ต ราดอกเบี้ ย ในส ว นของเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต รั บ ล ว งหน า ที่ มี จํ า นวนลดลงอย า งต อ เนื่ อ งนั้ น
เนื่องจากการทยอยรับรูรายไดของเบี้ยประกันภัยรับลวงหนาตามระยะเวลาคุมครอง โดยที่ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีนโยบาย
ในการรับฝากเงินจายตามเงื่อนไขและรับเบี้ยประกันภัยลวงหนาจากผูเอาประกันภัย เบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนาคงเหลือ
สวนใหญเปนเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนาจากป 2544
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สวนของเจาของ
ในป 2554 2555 และ 2556 บริษั ทมีสว นของเจา ของจํ านวน 13,276.54 ลานบาท 19,464.77 ลา นบาท
และ22,263.66 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนสวนของเจาของที่เพิ่มขึ้นในป 2554 จํานวน 2,793.79 ลานบาทหรือคิด
เปนรอยละ 26.65 โดยเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสําหรับป 2554 จํานวน 3,722.55 ลานบาท ผลกําไรจากการ
วั ด มู ล ค า เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย เ ผื่ อ ขายสุ ท ธิ จํ า นวน 109.60 ล า นบาทและลดลงด ว ยเงิ น ป น ผลจ า ยในระหว า งป
จํานวน 931.40 ลานบาท และลดลงดวยผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน
จํานวน 108.18 ลานบาท
สําหรับป 2555 สวนของเจาของเพิ่มขึ้นจํานวน 6,188.23 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 46.61 โดยเปนผลจาก
การเพิ่มขึ้นของกําไรสําหรับป 2555 จํานวน 3,723.55 ลานบาท ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อ
ขายสุทธิจํานวน 3,171.21 ลานบาท ผลกระทบจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 99.90 ลานบาท ลดลงดวยเงิน
ปนผลจายในระหวางปจํานวน 834.74 ลานบาท
สําหรับป 2556 สวนของเจาของเพิ่มขึ้นจํานวน 2,798.88 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 14.38 โดยเปนผลจาก
การเพิ่มขึ้นของกําไรสําหรับป 2556 จํานวน 4,380.50 ลานบาท ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
เผื่อขายสุทธิจํานวน 762.12 ลานบาท ผลกระทบจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 59.49 ลานบาท ลดลงดวยเงิน
ปนผลจายในระหวางปจํานวน 916.75 ลานบาท
13.2.2 ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผานมา
โครงสรางในการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทคือ การรับประกันชีวิต โดยที่มาของรายไดที่สําคัญ คือ รายได
จากเบี้ยประกันภัยรับ และรายไดจากการลงทุน
ในป 2554 2555 และ 2556 บริษัทมีรายไดรวมเปนจํานวน 35,764.42 ลานบาท 39,831.46 ลานบาท และ
45,851.05 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรายไดที่เพิ่มขึ้นในป 2554 จํานวน 6,426.58 ลานบาท ป 2555 จํานวน
4,067.04 ลานบาท และในป 2556 จํานวน 6,019.59 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น สําหรับป 2554
รอยละ 21.91 สําหรับป 2555 รอยละ 11.37 และสําหรับป 2556 รอยละ 15.11 โดยรายไดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
ยังคงมีสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับรายไดรวม โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 86.86 รอยละ 85.68 และ รอยละ 84.61 ในป
2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ
สําหรับกําไรสุทธิในป 2554 2555 และ 2556 รวมเปนจํานวนเงิน 3,722.55 ลานบาท 3,723.55 ลานบาท
และ 4,380.50 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งคิดเปนกําไรที่เพิ่มขึ้นในป 2554 จํานวน 898.62 ลานบาท ป 2555 เพิ่มขึ้น
จํานวน 1.00 ลานบาท และป 2556 เพิ่มขึ้นจํานวน 656.95 ลานบาท โดยสําหรับป 2554 เพิ่มขึ้นรอยละ 31.82 ป
2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.03 และสําหรับป 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 17.64
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รายไดของบริษัท
รายได ร วมของบริ ษั ท ได ม าจาก เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ และรายได จ ากการลงทุ น โดยมี ร ายละเอี ย ดของการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้

รายไดจากเบี้ยประกันรับ
บริษัทมีรายไดจากเบี้ยประกันรับสุทธิ เทากับ 31,066.70 ลานบาท 34,127.63 ลานบาท และ 38,795.18
ลานบาทในป 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 รอยละ 20.08 ป
2555 รอยละ 9.85 และสําหรับป 2556 รอยละ 13.68 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายไดจากเบี้ยประกันรับสุทธินั้นเปนผลมา
จากการเติบโตผานทางชองทางการจัดจําหนายผานชองทางธนาคารเปนหลัก
กราฟแสดงสัดสวนการขายผานชองทางตางๆ ของเบี้ยประกันภัยรับรวม
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ดังจะเห็นจากกราฟขางตน เบี้ยประกันภัยรับผานทางชองทางการจัดจําหนายผานชองทางธนาคารนั้น มีการ
เพิ่ มขึ้ น มาอย า งต อเนื่ อง โดยรายไดจ ากเบี้ย ประกัน รับ รวมผ านชอ งทางธนาคาร
21,511.51 ลานบาท และ 24,722.34 ลานบาท ในป

2554

เท า กับ

19,514.05

ล า นบาท

2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการ

เติบโตที่เพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 2555 และ 2556 รอยละ 31.35 10.24 และ 14.93 ตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการ
ที่บริษัทไดเริ่มขายผลิต ภัณฑประกันชีวิตของบริ ษัทผานชองทางการจัด จําหนายผานธนาคารในป 2548 จึงเปนการ
ขยายฐานลู ก ค า ไปยั ง กลุ ม ลู ก ค า ของธนาคารเป น จํ า นวนมาก อี ก ทั้ ง ธนาคารกรุ ง เทพได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการทํ า
การตลาดสํ าหรั บผลิตภั ณฑ ประกัน ชีวิต อยา งเต็มที่ รวมทั้ง ภาวะดอกเบี้ย ที่อยู ในระดั บต่ํา ทํ าให ประชาชนหันมาทํ า
ประกันชีวิตเพื่อจุดประสงคในการออมทรัพยมากขึ้น ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับจากชองทางการจัดจําหนายผานตัวแทน
ก็มีการเติบโตเชนเดียวกัน โดยรายไดจากเบี้ยประกันรับรวมผานทางตัวแทนเทากับ 10,992.59 ลานบาท 12,036.59
ลานบาท และ 13,234.89

ล านบาทในป 2554 2555 และ2556 ตามลํา ดับ โดยคิด เปน อัต ราการเติ บโตที่ เพิ่ มขึ้ น

สําหรับป 2554 รอยละ 4.34 สําหรับป 2555 รอยละ 9.50 และสําหรับป 2556 รอยละ 9.96 ทั้งนี้ เปนผลมาจากการ
ที่บริษัทมีการจัดหาตัวแทนประกันชีวิตเพิ่ม รวมถึงการอบรมตัวแทนใหมีคุณภาพ การโฆษณาและจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด รวมถึงการจัดกิจกรรมสังคมสัมพันธเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่
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รายไดจากการลงทุนสุทธิ
นอกจากรายไดจากเบี้ยประกันรับสุทธิแลว บริษัทยังมีรายไดจากการลงทุน ซึ่งเปนรายไดจากการลงทุนใน
สินทรัพยตางๆและจากการใหกูยืมเงิน ซึ่งประกอบดวย ดอกเบี้ย เงินปนผล เปนตน ทั้งนี้บริษัทมีรายไดจากการลงทุน
สุ ท ธิ จํ า นวน 4,697.72 ล า นบาท 5,703.83

ล า นบาท และ 7,055.87

ล า นบาท ในป 2554 2555 และ 2556

ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 รอยละ 35.57 ป 2555 รอยละ 21.42 และสําหรับป
2556 ร อยละ 23.70 โดยการเพิ่ มขึ้ นของรายได จากการลงทุ นสุ ทธิ นั้น เป น ผลมาจากฐานเงิน ลงทุน ที่ มีก ารขยายตั ว
ตลอด 3 ปที่ผานมาตามการขยายตัวของธุรกิจ ประกอบกับรายไดจากดอกเบี้ยและสวนลดรับ และเงินปนผลยังขยายตัว
ดีตามการเพิ่มของสินทรัพยลงทุนและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กราฟแสดงสินทรัพยลงทุนเฉลี่ยและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
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นอกจากนี้ การที่ บ ริ ษั ท เน น การลงทุน ในหลั ก ทรัพ ย ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ํ า เปน ส ว นใหญ

เช น พั น ธบั ต รรั ฐ บาล

พันธบั ตรรัฐ วิสาหกิจ เปน ตนนั้น ทําใหบริ ษัทไม ประสบปญ หาในเรื่อ งของการดอยค าของสินทรัพย ซึ่งอาจจะสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายในการลงทุนโดยใหมีระยะเวลาครบกําหนด
ของการลงทุนสอดคลองกับภาระจากการเอาประกันชีวิต ซึ่งจะทําใหลดความเสี่ยงในเรื่องของความสามารถในการจาย
คาสินไหมทดแทน และผลประโยชนตามกรมธรรมอื่นๆ ใหกับผูเอาประกัน
คาใชจาย
คาใชจายการรับประกันภัย
คาใชจายในสวนนี้นั้น ประกอบดวย เงินสํารองประกันภัยเพิ่มจากปกอน ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและ
คาใชจายในการจัดการผลประโยชน คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน คาจางและคา
บํา เหน็ จ ค า ใช จา ยในการส ง เสริม การขาย ค า ใช จ า ยในการรั บ ประกั น ภั ย อื่ น และค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งาน โดย
คาใชจายการรับประกันภัยนั้น มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
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คาใชจายในสวนของเงินสํารองประกันภัยเพิ่มจากปกอน
คาใชจายในสวนของเงินสํารองประกันภัยเพิ่มขึ้นจากปกอน คือ ผลตา งระหวางสํารองประกันชีวิตปกอนกั บ
สํารองประกันชีวิตปปจจุบัน
เงินสํารองประกันชีวิตเปนยอดเงินสํารองสะสมตั้งแตเริ่มทําประกันถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสําหรับชดใช
คาสินไหมทดแทนและเงินจายคืนตามที่ไดสัญญาไว ที่ประมาณวาจะเกิดขึ้นในอนาคตจากกรมธรรมประกันชีวิตที่มีผล
บั ง คั บ อยู ทั้ ง หมด บริ ษั ท คํ า นวณสํ า รองประกั น ชี วิ ต ภายใต สั ญ ญาประกั น ภั ย ระยะยาวโดยอ า งอิ ง ตามวิ ธี สํ า รองเบี้ ย
ประกันภัยสุทธิชําระคงที่ (Net Level Premium Reserve or NPV) ซึ่งเปนวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย ขอสมมติ
หลักที่ใชเกี่ยวของกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด
บริษัทมีคาใชจายในสวนของเงินสํารองประกันชี วิตเทากับ 20,196.61 ลานบาท 22,872.80 ลานบาท และ
25,357.21 ลานบาท ในป 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นสําหรับป 2554
รอยละ 30.00 และ ป 2555 รอยละ 13.25 และสําหรับป 2556 รอยละ 10.86 นอกจากนี้เมื่อคํานวณอัตราสวนของ
คาใชจ ายสว นนี้เที ยบกับ เบี้ยประกัน ภัยรับสุ ทธิ จะไดอั ตราส วนดัง กลาวในป 2554 2555 และ 2556 เทากับ รอยละ
65.01 รอยละ 67.02 และรอยละ 65.36 ตามลําดับ โดยคาใชจายที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนั้น

เปนผลมาจากการเติบโต

ของเบี้ ย ประกั น ในอั ต ราที่ สู ง ในช ว ง 2-3 ป ที่ ผ า นจากการขายกรมธรรม ป ระเภทสะสมทรั พ ย เ ป น สาเหตุ ห ลั ก โดย
เปรียบเทียบแลวสํารองประกันชีวิตของกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยในชวงปแรกๆ ของความคุมครองจะมีอัตราสวน
ของสํ า รองประกั น ชิ วิ ต ต อ เบี้ ย ประกั น ภั ย ค อ นข า งสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กรมธรรม ที่ มี ผ ลประโยชน ใ นการให ค วาม
คุมครองเปนหลัก ดวยเหตุดังกลาว ทําใหสํารองประกันชีวิตตอเบี้ยประกันภัยรับสูงขึ้นอยางตอเนื่องตามสัดสวนของการ
เพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยประเภทสะสมทรัพย สําหรับในป 2556 ซึ่งอัตราสวนของสํารองประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้นตอเบี้ย
ประกั น ภั ย รั บ สุ ท ธิ ล ดลงจากป 2555 แม ว า บริ ษั ท จะมี ก ารขายกรมธรรม ป ระเภทสะสมทรั พ ย อ ย า งต อ เนื่ อ งนั้ น
เนื่องจากวาในป 2556 บริษัทมีกรมธรรมที่ครบกําหนดจํานวนมากโดยมีเงินครบกําหนดเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 461 เมื่อ
เทียบกับป 2555 ดวยเหตุดังกลาวนี้ สงผลใหเงินสํารองประกันชีวิตลดลง

เบี้ยประกัน ภัยรับ หักยกเลิกสง คืน
Gross written premiums less cancel and refund

รายไดจ ากการลงทุน
Investment income

เงิน สํารองประกันชีวิตเพิ่มจากป
Life policy reserves increase from previous year

7,056
2556
2013

39,079

25,357
5,704

2555
2012

34,640

22,873
4,698

2554
2011

20,197

31,556
3,465

2553
2010

26,352

15,536
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(ลานบาท)

คาใชจายในสวนของผลประโยชนจายตามกรมธรรมและคาใชจายในการจัดการผลประโยชน
ค า ใช จ า ยในส ว นของผลประโยชน จ า ยตามกรมธรรม ป ระกั น ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งป ป ระกอบด ว ย ค า สิ น ไหม
ทดแทนที่มีการจายใหกับผูรับผลประโยชนในกรณีที่ผูเอาประกันประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต และเงินผลประโยชนตาม
กรมธรรมประกันชีวิต เมื่อผูเอาประกันมีอายุครบตามที่กรมธรรมกําหนด หรือครบชวงเวลาที่กรมธรรมกําหนดไว เงินคา
มรณะกรรม และค า เวนคื น กรมธรรม บริ ษั ท มี ค า ใช จ า ยจํ า นวน 5,380.21 ล า นบาท 6,542.70

ล า นบาท และ

9,599.30 ลานบาท ในป 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นสําหรับป 2554
รอยละ 10.39 ป 2555 รอยละ 21.61 และสํ าหรั บป 2556 รอ ยละ 46.72 นอกจากนี้เมื่ อคํ านวณอัต ราสวนของ
คา ใชจ า ยส ว นนี้ เ ทีย บกับ เบี้ย ประกั น ภัย รั บสุ ท ธิ จะได อัต ราสว นดัง กลา วในป 2554 2555 และ 2556 เท ากั บ รอยละ
17.32 รอยละ 19.17 และรอยละ 24.74 ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้น ของคาใช จายในสว นของเงิน จายตามกรมธรรมป ระกัน ภัยที่ เกิดขึ้ นระหวางปนั้น โดยเฉพาะในป
2556 ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เปนผลมาจากกรมธรรมที่มีผลบังคับมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น และในบางกรมธรรมเริ่มมีมูลคาเงินสด
มากขึ้น ผูเอาประกันภัยบางสวนเลือกที่จะเวนคืนกรมธรรม เมื่อมีความตองการนําเงินสดไปใช ซึ่งในป 2556 คาเวนคืน
กรมธรรมเพิ่มสูงขึ้น จากป 2555 ถึงรอยละ 39 นอกจากนี้ในป 2556 บริษัทมีเงินครบกําหนดจํานวนมากดวยเชนกัน
โดยมีเงินครบกําหนดเพิ่มสูงขึ้นจากป 2555 ถึงรอยละ 461 ทําใหคาใชจายในสวนของผลประโยชนจายเพิ่มขึ้นตามที่
ไดกลาวไปแลวขางตน

คาใชจายในสวนของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน
คาใชจายในสวนของคาสินไหมทดแทน และคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนประกอบดวย จํานวนเงิน
คา สิ น ไหมทดแทนที่ จา ยให ผู เอาประกั นสํ า หรั บ ประกั น ภั ย อุบั ติ เ หตุ และสุ ข ภาพ รวมถึ งจํ า นวนเงิน ที่ จ า ยสํา หรั บ การ
ประเมิน และจัด การคา สินไหมทดแทน เชน เงินที่จ ายใหแ กผูประเมินภัย

รวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับ พนักงานในฝา ย

จัดการคาสินไหมทดแทน คาใชจายในสวนของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนมีจํานวน
1,559.10 ลานบาท 1,428.69 ลานบาท และ 1,251.92 ลานบาท ในป 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิด
เปนอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 เพิ่มขึ้น รอยละ 0.24 ป 2555 ลดลง รอยละ 8.36 และสําหรับป 2556
ลดลง ร อ ยละ

12.37 นอกจากนี้ เ มื่ อ คํ า นวณอั ต ราส ว นของค า ใช จ า ยส ว นนี้ เ ที ย บกั บ เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ สุ ท ธิ จะได

อัตราสวนดังกลาวในป 2554 2555 และ 2556 เทากับรอยละ 5.02 รอยละ 4.19 และรอยละ 3.23 ตามลําดับ การ
ลดลงของคาใชจายนี้มีสาเหตุหลักจากกรมธรรมสวนใหญของบริษัทซึ่งเปนประเภทสะสมทรัพยผานชองทางธนาคาร
ที่ไมมีความคุมครองในสวนของอุบัติเหตุและสุขภาพสงผลใหคาใชจายตอเบี้ยประกันลดลงอยางตอเนื่องตามอัตราการ
เติบโตของกรมธรรมประเภทสะสมทรัพย อนึ่งบริษัทมีนโยบายทีเขมงวดขึ้นเพื่อควบคุมคาใชจายอันเกิดสินไหมสุขภาพ
ตั้งแตป 2554 ตอเนื่องมาตลอด ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคาใชจายสวนนี้ลดลง

คาใชจายในสวนของคาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในสวนของคาจางและคาบําเหน็จประกอบดวย คาจางและคาบําเหน็จ ที่จายใหตัวแทนหรือนายหนา
ประกันชีวิต รวมทั้งผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต เนื่องในการชักชวนหรือชี้ชอง หรือจัดการใหบุคคลไดทําสัญญาประกัน
ชีวิ ต กั บ บริ ษั ท รวมถึ ง นายหน า นิ ติ บุ ค คล และค า ธรรมเนี ย มจ า ยให กั บ ธนาคารในกรณี ที่ มี ก ารจํ า หน า ยกรมธรรม ผ า น
ชองทางธนาคาร บริษัทมีคาใชจายในสวนของคาจางและคาบําเหน็จมีจํานวน 2,439.19 ลานบาท 2,758.14 ลานบาท
และ 2,705.21 ลานบาท ในป 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นสําหรับป 2554
ลดลงรอยละ 9.71 ป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 13.08 และป 2556 ลดลงรอยละ 1.92 นอกจากนี้เมื่อคํานวณอัตราสวน
ของคาใชจายสวนนี้เทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ จะไดอัตราสวนดังกลาวในป 2554 2555 และ 2556 เทากับรอยละ
7.85 รอยละ 8.08 และร อยละ 6.97 ตามลํ าดับ ซึ่ งจะเห็ นได วา ในป 2556 ค าใชจา ยนี้ มีอั ตราที่ล ดลง ทั้ งนี้ สาเหตุ
สําคัญเกิดจากสัดสวนของแบบประกันของบริษัทเปนหลัก โดยแบบประกันที่ใหความคุมครองจะมีอัตราคาบําเหน็จสูง
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กว า แบบประกั น ประเภทสะสมทรั พ ย และเนื่ อ งจากในป 2556 บริ ษั ท มี สั ด ส ว นของกรมธรรม ป ระเภทสะสมทรั พ ย
คอนขางมาก จึงสงผลใหคาใชจายดังกลาวมีจํานวนที่ลดลง

คาใชจายในการสงเสริมการขาย
คาใชจายในการสงเสริมการขายประกอบดวยคาใชจายในการจัดงานตางๆ และคาใชจายในการจัดโปรแกรม
สงเสริมการขายตางๆ เชน การจัดอบรมตัวแทนและทัศนศึกษานอกสถานที่ หรือการมอบรางวัลใหกับตัวแทนดีเดน เปน
ตน สํา หรั บค าใช จา ยในส วนนี้นั้น มีจํ านวน 328.77 ลา นบาท 333.84 ลา นบาท และ 351.60 ล านบาท ในป 2554
2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.01 สําหรับป 2554 อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ
1.54 สํ า หรั บ ป 2555 และอั ต ราเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 5.32 สํ า หรั บ ป 2556 นอกจากนี้ เมื่ อ คํ า นวณอั ต ราส ว นของ
คาใชจายสวนนี้เปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจะไดอัตราสวนดังกลาวในป 2554 2555 และ 2556 เทากับรอย
ละ 1.06 ร อ ยละ 0.98 และร อ ยละ 0.91 ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ ค า ใช จ า ยในการส ง เสริ ม การขายในแต ป มี จํ า นวนที่ ไ ม
แตกต างกั นมากนัก เนื่องจากบริษัท มีนโยบายควบคุมโปรแกรมสง เสริ มการขายตามอั ตราสวนเบี้ยประกัน ตามแตล ะ
ประเภทของแบบประกันที่ไดรับในแตละป

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
ค า ใช จ า ยในการรั บ ประกั น ภั ย อื่ น ประกอบด ว ย ค า ใช จ า ยในการตรวจสุ ข ภาพ รวมถึ ง ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ
พนักงานในสวนพิจารณารับประกันเปนหลัก โดยคาใชจายประเภทนี้มีจํานวน 20.78 ลานบาท 30.22 ลานบาท และ
31.01 ลานบาท ในป 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราลดลงสําหรับป 2554 รอยละ 16.37 และคิด
เปนอัตราเพิ่มขึ้นสําหรับป 2555 รอยละ 45.42 และคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นสําหรับป 2556 รอยละ 2.61 เพิ่มขึ้นในป 2555
และ 2556 เนื่องจากมีการปรับฐานคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานในสวนที่เกี่ยวของกับคาใชจายในการรับประกัน

คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวย คาใชัจายพนักงานที่ไมใชพนักงานในสวนของการรับประกันภัยและ
การจั ด การค า สิ น ไหมทดแทน ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ แ ละอุ ป กรณ ค า ภาษี อ ากร และค า ใช จ า ยในการ
ดําเนินงานอื่น เปนตน เมื่อพิจารณาโดยรวม จะเห็นไดวาคาใชจายในการดําเนินงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 1,250.10 ลาน
บาท 1,479.14 ลานบาท และ 1,720.36 ลานบาท ในป 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการ
เติบโตที่เพิ่มขึ้นสําหรับป 2554 รอยละ 11.61 ป 2555 รอยละ 18.32 และสําหรับป 2556 รอยละ 16.31 โดยสัดสวน
คาใชจายในการดําเนินงานรวมเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจะไดอัตราสวนเทากับรอยละ

4.02 รอยละ 4.33

และรอยละ 4.43 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาบริษัทสามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับรายได
จากเบี้ยประกันรับสุทธิใหใกลเคียงไดอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท อยางไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายจะเห็นไดวา ในป 2555 คาใชจายดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นจากป 2554 โดย
เมื่อเทียบเปนสัดสวนตอเบี้ยประกันรับสุทธิ เนื่องจากวาบริษัทไดมีนโยบายในการใชสื่อโฆษณาในการประชาสัมพันธ
และสรางภาพลักษณบริษัทมากขึ้นตั้งแตป 2555 เปนตนมา และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
โดยรวมบริษัทมีคาใชจายรวมในการรับประกันภัย เทากับ 31,174.77 ลานบาท 35,445.54 ลานบาท และ
41,016.63 ลานบาท ในป 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นสําหรับป

2554

รอยละ 19.38 ป 2555 รอยละ 13.70 และสําหรับป 2556 รอยละ 15.72 โดยสัดสวนรวมเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับ
สุทธิจะไดอัตราสวนเทากับรอยละ 100.35 รอยละ 103.86 และรอยละ 105.73 ตามลําดับ จะเห็นไดวาคาใชจายใน
การรับประกันภัยของบริษัทมากกวารายไดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ซึ่งเปนลักษณะของผลประกอบการตามปกติของ
บริษัทในธุรกิจประกันชีวิตโดยที่บริษัทจะตองนําเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูเอาประกันภัยมาบริหารจัดการใหเกิดรายได
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จากการลงทุนเพื่อนําไปจายผูเอาประกันภัยและสวนเกินจากการจายคืนผูเอาประกันภัยและคาใชจายอื่นๆ คือกําไรของ
บริษัท
อยางไรก็ตาม การที่สัดสวนคาใชจายรวมในการรับประกันภัยตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นในป 2554 จนถึง
ปจจุบัน มีสาเหตุที่สําคัญจากการเงินสํารองประกันชีวิตจากการขายกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยเปนสาเหตุหลัก โดย
เปรียบเทียบแลวสํารองประกันชีวิตของกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยในชวงปแรกๆ ของความคุมครองจะมีอัตราสวน
ของสํ า รองประกั น ชิ วิ ต ต อ เบี้ ย ประกั น ภั ย ค อ นข า งสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กรมธรรม ที่ มี ผ ลประโยชน ใ นการให ค วาม
คุมครอง และผลประโยชนตามกรมธรรมที่จะตองจายมื่อสิ้นสุดกรมธรรม รวมถึงคาโฆษณาที่เพิ่มขึ้นอยางมากตั้งแตป
2555 เปนตนมา

กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากเงินลงทุนเปนกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย บริษัทมีกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย
เทากับ กําไร 344.10 ลานบาท 480.10 ลานบาท และ 592.98 ลานบาท ในป 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ
โดยคิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงสําหรับป 2554 ลดลงรอยละ 20.44 สําหรับป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 39.52 สําหรับป
2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 23.51 ทั้งนี้ สาเหตุที่สําคัญของกําไรจากเงินลงทุนที่สูงขึ้นในป 2555 และ 2556 เนื่องจากมีการ
ขายเงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขายจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของตลาดหลักทรัพยในชวงป 2555 ตอเนื่องถึงกลาง
ป 2556 ทําใหมีกําไรจากการขายเงินลงทุนหลายรายการ ขณะที่ป 2554 ภาวะตลาดไมเอื้ออํานวย สงผลใหกําไรจาก
เงินลงทุนปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2553
หนวย : ลานบาท
ป 2554

ป 2555

ป 2556

กําไรจากตราสารทุน

340.71

472.30

536.03

กําไรจากตราสารหนี้

3.39

7.80

56.95

344.10

480.10

592.98

กําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย

เงินสมทบจายใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมายถึง เงินสมทบที่ตองนําสงสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามมาตรา
12(4) และ มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต ซึ่งกําหนดใหบริษัทนําสงเงินสมทบ ในอัตรารอยละ 0.30 ของ
เบี้ ย ประกั นภั ย ป แรก และในอั ต ราร อ ยละ 0.15

ของเบี้ ย ประกั นภั ย ปต อ ไปที่ บ ริ ษัท ได รับ โดยในป 2554 บริ ษั ท มี

คาใชจายสําหรับเงินสมทบดังกลาวจํานวน 57.71 ลานบาท ในป 2555 เทากับ 59.34 ลานบาท ในป 2556 เทากับ
68.85 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในป 2554 2555 และ 2556 รอยละ 12.82 รอยละ 2.83 และรอยละ 16.01 ตามลําดับ ซึ่ง
เพิ่มขึ้นตามสัดสวนของเบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มสูงขึ้น

เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
หมายถึง เงินสมทบเขากองทุนประกันชีวิตตามมาตรา 52 มาตรา 85/3 และ มาตรา 85/4 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 ที่กําหนดใหบริษัทนําสง
เงินสมทบใหกับกองทุนประกันชีวิต ในอัตรา รอยละ 0.10 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัท โดยในป 2554 บริษัทมี
คาใชจาย เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต เทากับ 31.56 ลานบาท ในป 2555 เทากับ 34.64 ลานบาท และในป 2556
เท า กั บ 39.08 ล า นบาท ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น ในป 2554 2555 และ 2556 ร อ ยละ 19.75 ร อ ยละ 9.77 และร อ ยละ 12.81
ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของเบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มสูงขึ้น
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กําไรสําหรับป
บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจโดยมีผลกําไรสุทธิอยางตอเนื่องโดยในป 2554 2555 และ 2556 บริษัทมีกําไร
สุทธิจํานวน 3,722.55 ลานบาท 3,723.55 ลานบาท และ 4,380.50 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
สําหรับป 2554 จํานวน 898.62 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31.82 และ สําหรับป 2555 จํานวน 1.00 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 0.03 และสําหรับป 2556 จํานวน 656.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.64 โดยสัดสวนกําไรสุทธิ
เมื่อเทียบกับรายไดรวมจะไดอัตราสวนเทากับรอยละ 10.41 รอยละ 9.35 และ รอยละ 9.55 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวา
บริษัทมีอัตราการลดลงของกําไรสุทธิซึ่งเกิดจาก คาใชจายในสวนของเงินสํารองประกันชีวิตที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เปน
ผลมาจากการเติบโตของเบี้ยประกั นในอัตราที่ สูงในชวง 2-3 ปที่ผานจากการขายกรมธรรม ประเภทสะสมทรัพยเป น
สาเหตุหลัก โดยเปรียบเทียบแลวสํารองประกันชีวิตของกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยในชวงปแรกๆ ของความคุมครอง
จะมีอัตราสวนของสํารองประกันชีวิตตอเบี้ยประกันภัยคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรมที่มีผลประโยชนในการให
ความคุมครอง สงผลใหคาใชจายในการรับประกันเพิ่มขึ้นตามที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอ “คาใชจายในสวนของเงิน
สํารองประกันภัยเพิ่มจากปกอน” ในป 2555 ที่อัตรากําไรสําหรับปเติบโตต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 นั้น เนื่องจาก
ในปดังกลาวบริษัทมีนโยบายในการระมัดระวังการขายกรมธรรมประเภทสะสมทรัพย ที่มีสํารองประกันชีวิตคอนขางสูง
แต เ ป น กรมธรรม ที่ ก ลุ ม ลู ก ค า สนใจมากที่ สุ ด ส ง ผลให ย อดขายในป ดั ง กล า วเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในอั ต ราที่ ล ดลง ในขณะที่
คาใชจายอื่นๆมีอัตราการเพิ่มขึ้นตามสภาพของเงินเฟอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมภาพลักษณ
องคกรผานการโฆษณามากขึ้นในป 2555 อีกดวย จากการที่คาใชจายเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นในขณะที่รายไดเพิ่มสูงขึ้นใน
อัตราที่ลดลง สงผลอัตรากําไรของป 2555 ลดลงดวยสาเหตุนี้ อยางไรก็ตาม บริษัทไดปรับนโยบายดังกลาวในป 2556
โดยมุงเนนที่ความตองการของกลุมลูกคาเปนสําคัญ ทําใหเบี้ยประกันในปนี้เติบโตขึ้นมากกวาป 2555 และทําใหอัตรา
กําไรปรับตัวสูงขึ้นอีกดวย

13.2.3 กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
หากพิ จ ารณาการเปลี่ ยนแปลงของกระแสเงิ นสดจากกิจ กรรมดํ า เนิ นงานของบริษั ท ซึ่ ง เท ากั บ 22,638.49
ล า นบาท 27,247.18 ล า นบาท และ 28,087.17 ล า นบาท จะเห็ น ว า กระแสเงิ น สดจากการดํ า เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น อย า ง
ตอเนื่องทุกป โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 18.25 รอยละ 20.36 และรอยละ 3.08 ในป 2554 2555 และ 2556
ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากการเติบโตของเบี้ยประกันรับสุทธิและรายไดจากการลงทุนสุทธิ
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดใชไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนของบริษัทในป 2554 2555 และ
2556 เทากับจํานวน 22,549.90 ลานบาท 28,583.21 ลานบาท และ 27,514.57 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จากการบริหารกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานไปใชในกิจกรรมการลงทุนซึ่งเปนไปตามลักษณะ
ธุรกิจปกติของบริษัท การเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดใชไปเปนไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินประกอบดวยเงินสดรับเพิ่มทุนจากการใชใบสําคัญแสดง
สิทธิรับ 59.49 ลานบาท เงินกูยืมรับ 750.00 ลานบาท และเงินปนผลจายซึ่งจาย 931.40 ลานบาท 834.74 ลานบาท
และ 916.75 ล า นบาท ในป 2554 ป 2 555 และป 2 556 ตามลํ า ดั บ อย า งไรก็ ต ามเงิ น ป น ผลจ า ยเป น ไปตามผล
ประกอบการของบริษัท ซึ่งไมไดสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัท

13.2.4 อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง
บริษัทมีอัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันคางรับ ในป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 20.95 วัน 20.68 วัน และ 16.12 วัน
ตามลําดับ ดังจะเห็นไดวา อัตราการหมุนเวียนของเบี้ยประกันภัยคางรับดังกลาว ยังต่ํากวานโยบายของบริษัท ที่ให
ระยะเวลาผ อ นผั น ในการชํ า ระเบี้ ย เป น เวลา 60 วั น นอกจากนั้ น อั ต ราหมุน เวี ย นเบี้ย ประกั น ภั ยค า งรั บ ในแต ล ะป ยั ง มี
แนวโนมปรับตัวลดลง ซึ่งแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการเรียกชําระเบี้ยประกันของบริษัท
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
บริษัทมีอัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับ ในป 2554 ถึงป 2556 เทากับรอยละ 98.45 รอย
ละ 98.52 และ ร อ ยละ 99.27 ตามลํา ดั บ อั ต ราส วนเพิ่ม ขึ้ นจากการขายกรมธรรมป ระเภทสะสมทรั พย ซึ่ง เปน แบบ
ประกั น ที่ มี ก ารทํ า ประกั น ภั ย ต อ ในสั ด ส วนที่ ต่ํ า ทั้ ง นี้ เ มื่ อ พิ จารณาถึ ง อั ต รากํ า ไรสุ ท ธิ ในป 2554 ถึ ง ป 2556 ซึ่ ง มี ค า
เทากับรอยละ 10.41 รอยละ 9.35 และ รอยละ 9.55 ตามลําดับ จะเห็นไดวา อัตรากําไรสุทธิในป 2555 ลดลงเมื่อ
เทียบกับป 2554 เนื่องจากในปดังกลาวบริษัทมีนโยบายในการระมัดระวังการขายกรมธรรมประเภทสะสมทรัพย ที่ มี
สํารองประกันชีวิตคอนขางสูง แตเปนกรมธรรมที่กลุมลูกคาสนใจมากที่สุดสงผลใหยอดขายในปดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นใน
อัตราที่ลดลง ในขณะที่คาใชจายอื่นๆมีอัตราการเพิ่มขึ้นตามสภาพของเงินเฟอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทมีนโยบายใน
การสงเสริมภาพลักษณองคกรผานการโฆษณามากขึ้นในป 2555 อีกดวย จากการที่คาใชจายเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นใน
ขณะที่รายไดเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ลดลง สงผลอัตรากําไรของป 2555 ลดลงดวยสาเหตุนี้ อยางไรก็ตาม บริษัทไดปรับ
นโยบายดังกลาวในป 2556 โดยมุงเนนที่ ความตอ งการของกลุ มลูก คาเปนสํ าคัญ ทํา ใหเ บี้ยประกั นในปนี้เ ติบโตขึ้ น
มากกวาป 2555 และทําใหอัตรากําไรปรับตัวสูงขึ้นอีกดวย
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
บริ ษั ทมี อั ตราผลตอบแทนต อสิ น ทรั พ ยร วม ในป 2554 ถึ ง ป 2556 เท า กับ 3.69%

2.90% และ 2.77%

ตามลําดับ หลักๆเกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลง เนื่องจากภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ มีความผัน
ผวนค อ นข า งมาก อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ยั ง มี น โยบายในการลงทุ น โดยให มี ร ะยะเวลาครบกํ า หนดของการลงทุ น
สอดคลองกับภาระจากการเอาประกันชีวิต
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อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
บริษัทมีอัตราสวนเงินสํารองตอสินทรัพยรวม ในป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 79.69 เทา 78.55 เทา และ
80.14 เทา ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาอัตราสวนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอสินทรัพยลงทุน ในป 2554 ถึงป 2556
ซึ่งเทากับ 0.90 เทา 0.87 เทา และ 0.88 เทาประกอบดวยนั้น จะเห็นไดวาบริษัทอัตราสวนที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
ในการชําระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหกับผูเอาประกัน
ตอหุน
บริษัทมีราคาทุนที่ตราไวมูลคาหุนละ 1 บาท มูลคาหุนตามบัญชี ในป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 11.06 บาท
16.16 บาท และ 18.37 บาท ตามลําดับ มูลคาหุนตามบัญชีเพิ่มขึ้นตามผลการดําเนินงานบริษัท กําไรสุทธิตอหุน ในป
2554 ถึงป 2556 เทากับ 3.10 บาท 3.10 บาท และ 3.62 บาท ตามลําดับ เปนผลมาจากการเติบโตของเบี้ยประกันใน
อัต ราที่สู ง ในชว ง 2-3 ปที่ ผา น เงิน ปน ผลในป 2554 ถึง ป 2556 เท า กับ 0.78 บาท

0.70

บาท และ 0.76 บาท

ตามลําดับ ซึ่งบริษัท จายจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ราคาหุน ณ วันสิ้นงวดในป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 46.25 บาท
62.25 บาท และ 68.00 บาท ตามลําดับ
13.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
13.3.1 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษั ท จา ยค า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ให แ ก ผูส อบบั ญชี ข องบริ ษั ท ในรอบป บัญ ชี ที่ ผ านมามี จํา นวนเงิ น รวม
1,447,000 บาท
13.3.2 คาบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)
บริ ษั ท จ า ยค า ตอบแทนของงานบริ ก ารอื่ น ซึ่ ง ได แ ก การตรวจสอบและการสอบทานรายงานการดํ า รง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท เปนจํานวน 1,550,000 บาท และการสอบทานมูลคา
ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่คํานวณตามวิธีคณิตศาสตรประกันภัย และ คาสอบทานสูตรการคํานวณเงินสํารองประกันชีวิต
ใหแก Ernst & Young Advisory Pte, Ltd (EY Singapore) ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 3,050,000 บาท
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14. ก

ก

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลตอการดําเนินงาน
ภาพรวมเศรษฐกิจป 25564
เศรษฐกิจของไทยในชวงไตรมาสแรกของป 2556 มีการเติบโตไดอยางเขมแข็งโดยมีรายไดประชาชาติอยูที่
รอยละ 5.4 การจับจายใชสอยของประชาชนอยูในระดับที่ดีในอัตรารอยละ 4.4 แตไดปรับตัวลดลงเรื่อยๆตั้งแตชวงตนป
จนมาอยูที่ระดับที่รอยละ 0.6 และรอยละ -4.5 ตามลําดับ ณ สิ้นป 2556 โดยในชวงตนปสหรัฐอเมริกามีมาตรการ QE
(Quantitative Easing) ทําใหมีเงินทุนไหลเขามาในประเทศคอนขางมาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินกูในประเทศไดมีการปรับตัวลดลงจากรอยละ 2.75 และรอยละ 7.38 เปนรอยละ 2.25 และรอยละ 7.25 ตามลําดับ
สถานการณ เ ศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว ในช ว งปลายป นั้ น เป น ผลมาจากความไม แ น น อนของสถานการณ ท างการเมื อ ง
ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาล ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มที่เริ้มฟนตัวดีขึ้น จึงสงผลใหเงินทุนไหลออก
นอกประเทศและสงผลใหราคาหุนต่ําลงในชวงปลายป 2556
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในชวงครึ่งปหลัง กอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหลายๆประเภทใน
ประเทศไมวาจะเปนธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจกอสราง และอื่นๆ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตอีก
ดวย
ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทย5
ในป 2556 ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต มี อั ต ราการเติ บ โตของเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต รั บ รวมร อ ยละ 13.1

เป น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น

442,496 ลานบาท แมจะต่ํากวาที่คาดการณไวเมื่อตนปที่รอยละ 17.3 แตเมื่อพิจารณากับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ที่มีอัตราการเติบโตอยูในระดับต่ํา และคาครองชีพที่สูงมากขึ้น ก็ถือวาอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตอยูในระดับ
ที่ดีกวาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
สัดสวนเบี้ยปแรกในแตละชองทางของป 2556 ยังคงใกลเคียงกับป 2555 เบี้ยสวนใหญมาจากชองทางธนาคาร
และรองลงมาคือ ชองทางตัวแทน โดยป 2556 สัดสวนเบี้ยปแรกชองทางธนาคารมีจํานวน 81,468 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 55 ของธุ รกิจ หากพิจารณาในกลุ มบริ ษัท 6 อั นดับแรกของธุ รกิจ

(อางอิงจากเบี้ยป แรก) 4 ใน 6 บริษัท มี

ชองทางการขายหลักผานชองทางธนาคาร ในสัดสวนที่สูงกวารอยละ 60 เมื่อเทียบกับทุกชองทางการขาย โดยทั้ง 4
บริษัทมีเบี้ยรับรวมกันเปนจํานวน 65,137 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80 ของเบี้ยรับทั้งหมดในชองทางธนาคาร โดยการ
เติบโตของชองทางธนาคารสูงถึงรอยละ 15 เมื่อเทียบกับปกอน ในขณะที่การเติบโตของเบี้ยปแรกของทุกชองทางคิด
เปนรอยละ 13.5
สัดสวนเบี้ยปแรกชองทางตัวแทนคิดเปนรอยละ 37 ของธุรกิจ โดยมีเบี้ยรับรวมอยูที่ 54,729 ลานบาท มีอัตรา
การเติบโตอยูที่รอยละ 6 ซึ่งมีเพียง 2 บริษัทใน 6 อันดับแรกของธุรกิจที่มีชองทางขายตัวแทนเปนชองทางหลัก โดยที่
มีสัดสวนการขายผานชองทางตัวแทนที่ประมาณรอยละ 70
จากขอมูลที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการแขงขันในชองทางธนาคารมีเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชองทาง
อื่นๆ ดังนั้นบริษัทที่มีความเขมแข็งในชองทางนี้จะเปนมีโอกาสเติบโตในธุรกิจไดมากกวาบริษัทที่ไมมีชองทางการขาย
นี้

4

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ; ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งป 2556 และ

แนวโนมป 2557
5

สมาคมประกันชีวิตไทย ; รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหมเดือน ธ.ค. 2556
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ภาพการดําเนินงานของบริษัท
การดําเนินงานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในป 2556 เบี้ยรับปแรกสวนใหญมาจากแบบ
ประกั นรายเดี่ ยวประเภทสามัญ และมาจากชอ งทางธนาคารเปน หลัก ผลสืบเนื่ องจากการไดรับความรวมมือที่ ดีจาก
พันธมิตรคือธนาคารกรุงเทพ เบี้ยปแรกชองทางนี้มีอัตราการเติบโตที่รอยละ 20 จากชวงเดียวกันในปกอนหนา โดย
แบบประกันที่ไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคาในกลุมธนาคาร ทั้งในดานจํานวนรายและเบี้ยรับปแรกจะอยูในกลุมสะสม
ทรัพย และตลอดชีพ ตามลําดับ สวนในชองทางตัวแทนนั้นผลงานเบี้ยรับปแรกในป 2556 มีอัตราเติบโตที่นาพอใจ
เติบโตที่รอยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา สําหรับชองทางนี้กลุมลูกคาสวนใหญจะเปนกลุมที่ซื้อแบบประกัน
คุมครองตลอดชีพ พิจารณาไดจากจํานวนลูกคารายใหมมากกวารอยละ 50 ซื้อแบบประกันกลุมนี้ แตถาพิจารณาในแง
เบี้ยรับ แบบประกันในกลุมสะสมทรัพยจะมีสัดสวนที่สูงกวาแบบคุมครองตลอดชีพ เนื่องจากเบี้ยคุมครองตลอดชีพจะ
จายนอยกวาเมื่อเทียบกับทุนประกันที่ไดรับ
นโยบาย กลยุทธ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
ในป 2556 บริษัทไดมีการดําเนินนโยบาย กลยุทธและกิจกรรมตางๆ เพื่อสอดรับกับความทาทายและแนวโนมที่
เขามา ไมวาจะเปนการเตรียมความพรอมในการที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป
2558 จากการสรางรากฐานให แข็งแกรง มั่นคงและยั่งยืน โดยการพัฒนาขีดความรู ความสามารถของบุ คลากรของ
บริษัท รวมไปถึงตัวแทนและคูคาใหสามารถแขงขันได ประกอบกับการเตรียมความพรอมในดานการบริการ ตลอดจน
ระบบงานตางๆใหอยูในระดับมาตรฐานสากลอยางระบบมาตรฐาน ISO 9001 ที่บริษัทไดดําเนินการอยางตอเนื่องมา
ตลอด โดยขณะนี้มีสาขาที่ไดรับมาตรฐานแลวรวม 42 สาขาจาก 75 สาขาในป 2556 และมุงมั่นที่จะขยายการบริการ
ใหครอบคลุมสาขาตางๆทั่วประเทศอีกดวย
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะเปนผูนําในการสรางความมั่นคงทางการเงินและใหคําปรึกษาทางการเงินอยางรอบดาน
ใหกับ ประชาชนทุก กลุม โดยจะเห็นไดจากการที่บ ริษัท ไดพัฒ นาผู ใหคํ าปรึ กษาทางการเงินอยางตอเนื่อง โดยในป
2556 บริ ษั ท มี ผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษาทางการเงิ น (FA)

แล ว เป นจํ า นวนถึ ง เกื อ บ 500 คน และจากการที่ บ ริ ษั ท เล็ ง เห็ น ว า

แนวโนมของประชากรผูสูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นและอายุยืนยาวขึ้น จึงไดพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรเพื่อที่จะ
สามารถใหคําแนะนําและวางแผนการเงินไดอยางรอบดานไมวาจะเปนผลิตภัณฑดานการประกันชีวิต การประกันภัยและ
กองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทยังไดพัฒนาดานผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทุ ก
กลุ ม ไม ว า จะเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ บํ า นาญ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพเพื่ อ ตอบสนองแนวโน ม ของกลุ ม ลู ก ค า สู ง อายุ
รวมทั้งผลิตภัณฑอื่นๆ อยางแบบประกันสะสมทรัพยระยะกลางที่ชําระเบี้ยระยะสั้น เพื่อเนนกลุมลูกคาเงินฝากธนาคาร
แบบประกันสะสมทรัพยชํ าระเบี้ยครั้ งเดียว เพื่ อตอบโจทย ลูกคาในเรื่ องการวางแผนทางภาษี และแบบประกันสะสม
ทรัพยระยะสั้นในกลุมลูกคาที่ไมใชลูกคาเงินฝากอีกดวย นอกจากผลิตภัณฑใหมดังที่กลาวมาแลวที่ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในแตละกลุม ผลิตภัณฑเดิมของบริษัท อยางแบบประกันที่เนนความคุมครองสูงระยะยาว หรือแบบ
ประกันสะสมทรัพยระยะกลางที่มีความคุมครองโรครายแรง ก็ยังสามารถตอบโจทยลูกคาไดดีอยางตอเนื่อง
ถึงแมบริษัทจะมีชองทางธนาคารที่แข็งแกรง อยางไรก็ตามบริษัทยังพัฒนาชองทางใหมๆเพื่อที่จะขยายตลาด
ใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหมและพฤติกรรมของผูบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจึงไดพัฒนาชองทางการขายใหมอยางการขายผานทางโทรศัพท เพื่อใหตอบโจทยลูกคาให
ครอบคลุมทุกกลุม และบริษัทจะพัฒนาและขยายไปสูชองทางใหมๆ เพิ่มมากขึ้นอีกตอๆไป ดังจะเห็นไดวาบริษัทไดมี
การมีนโยบายและกลยุทธในหลายๆดาน โดยยึดลูกคาเปนศูนยกลางและใหเกิดความพึงพอใจตอลูกคาอยางสูงสุด จึง
มีคาใชจายในการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นมากกวาปกอน อยางไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถบริหารคาใชจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถดูไดจากอัตราสวนของคาใชจายรวมตอเบี้ยรับรวมซึ่งใกลเคียงกับปที่ผานมา รวมทั้งยังมีผล
การดําเนินงานอยูในเกณฑที่เปนที่นาพอใจอีกดวย
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การวิเคราะหผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินที่สําคัญ เปรียบเทียบกับเปาหมายและขอมูลอุตสาหกรรม
เบี้ยประกันภัยรับ
ในป 2556 ชองทางการจัดจําหนายหลักของบริษัท ยังคงเปนการขายผานชองทางธนาคารโดยมีเบี้ยปแรกที่มี
อัตราการเติบโตที่รอยละ 20 จากชวงเดียวกันในปกอนหนา โดยแบบประกันที่ไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคาในป 2556
ไดแกแบบประกันเกนเฟสต 263 สวนในชองทางตัวแทนนั้นผลงานเบี้ยรับปแรกในป 2556 มีอัตราเติบโตที่นาพอใจ
เติ บ โตที่ ร อยละ 24 ซึ่ง แบบประกั น ที่ เ ป น ที่นิ ย มในช องทางนี้ ไดแ ก แบบประกั น บี แอลเอ เพิ่ม พู น ทรั พ ย 5/2 ซึ่ ง มี
สั ด ส ว นการขายใกล เ คี ย งกั บ แบบประกั น ห ว งรั ก ของบริ ษั ท และในภาพรวมนั้ น บริ ษั ท มี อั ต ราการเติ บ โตของเบี้ ย
ประกันภัยปแรกของทุกชองทางที่รอยละ 20 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับปแรกทั้งสิ้นประมาณ 10,535 ลานบาท

ซึ่งเปน
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การเติบโตที่สูงกวาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ที่รอยละ 18 อยางไรก็ตาม เนื่องจากวาในชวงปลายปที่ผานมา
สภาพเศรษฐกิจและการเมืองไมเอื้ออํานวยในการขยายตัวของภาคธุรกิจโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับป
แรกกับเปาหมายของบริษัท จึงพบวาผลการดําเนินงานของบริษัทต่ํากวาประมาณการซึ่งกําหนดไวที่ที่อัตราการเติบโต
รอยละ 38
เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมซึ่งรวมทั้งเบี้ยประกันภัยปแรกและเบี้ยประกันภัยปตอ
นั้น จะเห็นไดวาชองทางธนาคารก็ยังคงมีอัตราการเติบโตที่สูงโดยมีอัตราเติบโตที่รอยละ 15 จากปกอนหนา มีอัตรา
เติบโตที่รอยละ 10 สําหรับชองทางตัวแทน และมีอัตราเติบโตที่รอยละ 13 ในภาพรวม โดยบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับ
รวมทั้ง สิ้นประมาณ 39,079 ลา นบาท ซึ่งอัตราการเติบโตนี้ ใกลเคี ยงกับอั ตราการเติบโตของอุ ตสาหกรรม 6 และเมื่ อ
เปรียบเทียบกั บเปาหมายเบี้ ยประกั นภัยรับ รวมของบริษัท พบวา ผลการดําเนิน งานของบริษัท ต่ํากวา ประมาณการซึ่ ง
กําหนดไวที่อัตราการเติบโตรอยละ 17 โดยมีสาเหตุสําคัญจากเบี้ยประกันภัยรับปแรกที่มีการเติบโตต่ํากวาประมาณการ
ที่บริษัทไดคาดการณไวตามที่ไดกลาวไปแลว
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับของชองทางธนาคารเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับรวมจะเห็นไดวาในป
2556 นี้ อัตราสวนดังกลาวอยูที่รอยละ 63.26 ในขณะที่ป 2555 อยูที่รอยละ 62.21 แสดงใหเห็นวาการขายผาน
ชองทางธนาคารมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง
รายไดจากการลงทุน
ในป 2556 บริษัทมีรายไดจากการลงทุน 7,056 ลานบาท และมีกําไรจากเงินลงทุน 593 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้น
จากปกอ นหนาร อยละ 24

โดยมีส าเหตุสํ าคัญจากการเพิ่ มขึ้นของสินทรัพ ยลงทุน ของบริ ษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอ น

27,488 ลานบาท หรือรอยละ 20 จากการจัดสรรเงินลงทุนจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในป 2556 จํานวน
28,087 ล า นบาท โดยบริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย ล งทุ น ทั้ ง สิ้ น ณ สิ้ น ป 2556 จํ า นวน 165,983 ล า นบาท และมี อั ต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงเล็กนอยจากรอยละ 5.10 ในป 2555 เปนรอยละ 4.98 ในป 2556 อยางไรก็ตาม ดวย
นโยบายในการลงทุนของบริษัท ซึ่งเนนในการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความ
เสี่ยงต่ํา และมีระยะเวลาในการครบกําหนดสอดคลองกับภาระหนี้สินตามสัญญาประกันภัย รายไดหลักจากการลงทุน
ของบริษัทจึงมาจากรายไดดอกเบี้ย ซึ่งเพิ่มขึ้น รอยละ 23 จากปที่ผานมา เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการลงทุน
สุทธิของอุตสาหกรรม พบวามีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ซึ่งจะเห็นไดวาบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการ
ลงทุนที่สูงกวาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รายงานการรับประกันชีวิตจําแนกตามชองทาง

การขาย
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คาใชจายในการรับประกันภัย
คาใชจายในการรับประกันภัยสูงขึ้นรอยละ 16 หรือ 5,562 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 35,454 ลานบาทในป
2555 เปน 41,017 ลานบาทในป 2556 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตรา
รอยละ 16 คาใชจายในการรับประกันภัยที่เพิ่มสูงขึ้นมากในปนี้ ไดแก ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและคาใชจายใน
การจัดการผลประโยชนจายตามกรมธรรม โดยเพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 47 ทั้งนี้ มาจากการเพิ่มขึ้นของเงิน
ครบกํ า หนดตามสั ญ ญาประกั น ภั ย ของบริ ษั ท ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น มากถึ ง ร อ ยละ 461

และการเพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น เวนคื น ตาม

กรมธรรมที่เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 39 นอกจากนี้ คาใชจายในการรับประกันภัยยังเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของสํารองประกัน
ชีวิตเพิ่มขึ้นสุทธิ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 11 ซึ่งจะสังเกตุไดวาเปนอัตราการเพิ่มขึ้นที่ต่ํากวาอัตราการ
เพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในขณะที่บริษัทมีการขายกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยจํานวนมากในป 2556 ทั้งนี้
เนื่องจากวาบริษัทมีกรมธรรมที่ครบกําหนดจํานวนมากตามทีไดกลาวไปแลวขางตน ซึ่งเงินครบกําหนดนี้มีผลใหสํารอง
ประกันชีวิตลดลง อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลของอุตสาหกรรม พบวาคาใชจายเงินสํารองประกันชีวิตและ
เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยที่เกิดขึ้นระหวางปตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธินั้นมีอัตราสวนของคาใชจายดังกลาวรวมอยู
ที่ประมาณรอยละ 80 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ7 ในขณะที่บริษัทมีอัตราสวนดังกลาวคอนขางสูง โดยอยูที่รอยละ 90
ทั้ง นี้ เ นื่อ งจากว า แบบกรมธรรม ที่ บ ริษั ท ขายในปที่ ผ า นมาส ว นมากเป น แบบกรมธรรมป ระเภทสะสมทรัพ ย ที่ มีสํ า รอง
ประกันชีวิตคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรมประเภทใหคุมครองแบบอื่นๆ
คาจางและคาบําเหน็จลดลง 53 ลานบาท หรือรอยละ 2 จาก 2,758 ลานบาทในป 2555 เปน2,705 ลานบาท
ในป 2556 ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้สาเหตุสําคัญเนื่องจากสัดสวนของแบบประกันของ
บริษัทเปนหลัก โดยแบบประกันที่ใหความคุมครองจะมีอัตราคาบําเหน็จสูงกวาแบบประกันประเภทสะสมทรัพย และ
เนื่องจากในป 2556 บริษัทมีสัดสวนของกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยคอนขางมาก จึงสงผลใหคาใชจายดังกลาวมี
จํานวนที่ลดลง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาจางคาบําเหน็จตอเบี้ยประกันภัยรับของอุตสาหกรรมที่รอยละ 164 กับ
อัตราสวนของบริษัทที่รอยละ 8 จะเห็นไดวาอัตราคาจางและคาบําเหน็จของบริษัทนั้นต่ํากวาอัตราของอุตสาหกรรม
คอนขางมาก
ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานเติ บ โตขึ้ น ร อ ยละ 16 หรื อ 232 ล า นบาท จาก 1,488 ล า นบาทในป 2555 เป น
1,720 ลานบาทในป 2556 ซึ่งสืบเนื่องมาจากการพัฒนาดานบุคลากรของบริษัทเปนหลัก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ภาคธุ รกิ จ และเตรีย มความพร อมในการที่ป ระเทศไทยจะกา วเข าสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย น (AEC)

ในป 2558

นอกจากนี้ บริษัทก็ยังคงนโยบายในการใชจายทางดานการโฆษณาประชาสัมพันธในป 2556 ตอเนื่องจากป 2555 โดย
เปนการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) ทั้งทางดานการโฆษณาผาน
ทางโทรทัศนซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการสรางการรับรูในแบรนด “กรุงเทพประกันชีวิต” ตลอดจนการประชาสัมพันธใน
เรื่อ งการวางแผนทางการเงิน ทั้ง ในกรุง เทพมหานครและภูมิ ภาคต างๆ ในประเทศไทยเพื่ อใหค วามรูค วามเข าใจแก
ประชาชนทุ กกลุม ในความสํา คั ญของการวางแผนทางการเงิ นอย างรอบดา น รวมถึ งการทํ า กิจ กรรมเพื่ อแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนการรณรงคใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงผานโครงการ “BLA Happy Life Aerobics
เพื่อสุขภาพ” การมอบเครื่องกรองน้ําและถังเก็บน้ําผานโครงการ “น้ําสะอาดเพื่อชีวิตที่มีความสุข” การรวมสื่อสาน
วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีไทย เชน “แหเทียนเขาพรรษาอุบลราชธานี วันที่ 22 กรกฎาคม 2556” “แขงเรือยาว
จังหวัดพิจิตร ประจําป 2556 วันที่ 7-8 กันยายน 2556” “ถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจาป 2556 วันที่ 6-7 ตุลาคม
2556” “ลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ ประจาป 2556” และการรวมรณรงคโครงการเพื่อสิ่งแวดลอม เชน “โครงการปลูก
ตนไม ณ โรงเรียนปลูกรากแกวแผนดินและธรรมสถาน อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2556” “ปลูกปะการัง
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เพื่อฟนฟูสภาพแวดลอมทางทะเล” วันที่ 11 สิงหาคม 2556” “ปาคือชีวิต ณ หวยขาแขง จ. อุทัยธานี วันที่ 22-24
พฤศจิกายน 2556” เปนตน อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของคาใชจายในการดําเนินงานของภาค
ธุรกิจแลว พบวามีอัตราการเติบโตในอัตราที่ใกลเคียงกับอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตรอยละ 168
กําไรสําหรับป
บริษัทมีกําไรสําหรับป 2556 ที่ 4,380 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากกําไรสําหรับป 2555 ที่ 3,724 ลานบาท จํานวน
656 ลานบาท หรือรอยละ 18 ทั้งนี้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมของบริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ประกอบไป
ดวยการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรอยละ 14 และการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการลงทุนสุทธิรอยละ 24 และแมวา
การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการรับประกันภัยจะเพิ่มสูงขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมเล็กนอยที่รอยละ 16 แต
เมื่อรวมกับการเพิ่มขึ้นของกําไรจากเงินลงทุนซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 24 และการลดลงของคาใชจายภาษีเงินไดรอยละ 11
จากการปรั บอั ตราภาษีนิ ติบุค คลในป 2556 เปน รอยละ 20 ในขณะที่ ป 2555 อยู ที่อัต รารอยละ 23 แลว ผลกระทบ
ดังกลาวสงผลใหกําไรสําหรับป 2556 เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายในการดําเนินงานในป 2556 นั้น
พบวาบริษัทมีกําไรสูงกวาเปาหมายประมาณ 552 ลานบาทหรือประมาณรอยละ 14 ทั้งนี้จากการที่บริษัทสามารถหา
รายไดจากการลงทุนไดสูงกวาเปาหมายและสามารถประหยัดคาใชจายไดต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไว
สินทรัพยลงทุนและหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ณ สิ้ นป 2556 บริ ษัทมี สินทรัพ ยลงทุน รวมที่ 165,983 ลา นบาทเพิ่มสู งขึ้ นจากป 2555 จํา นวน 27,488 ลา น
บาท หรือรอยละ 20 และมีหนี้สินจากการประกันภัยรวมที่ 145,417 ลานบาทเพิ่มสูงขึ้นจากป 2555 จํานวน 25,370
ลานบาท หรือ รอยละ 21 ซึ่ งเปนอั ตราการเพิ่มขึ้ นที่ใกล เคียงกั บอัตราการเพิ่ มขึ้นของสินทรั พยลงทุ น โดยสินทรัพ ย
ลงทุนมี อัตราการเพิ่ มสูงขึ้น ที่ต่ํากว าการเพิ่มขึ้น ของหนี้ สินจากสัญญาประกัน ภัยเล็ กนอย เนื่องจากวา ในชวงปลายป
2556 สถานการณทางเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสงผลกระทบตอ
มูลคาหลักทรัพยโดยเฉพาะการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทในที่สุด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง”ภาษีเงินได” ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชในงวดบัญชี
ปจจุบันเปนปแรก โดยปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทฯไดบันทึกภาษี
เงิ น ได ร อตั ด บั ญ ชี ม าโดยตลอด และแสดงผลสะสมจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ดั ง กล า วไว ใ นหั ว ข อ
“ปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
เจาของ
จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากการนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติสรุปไดดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

1,066

780

340

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

1,098

1,288

495

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น

1,066

780

340

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของลดลง

1,098

1,288

495
(หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

คาใชจายภาษีเงินไดลดลง

286

439

กําไรสําหรับปเพิ่มขึ้น

286

439

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาทตอหุน)

0.24

0.37

กําไรตอหุนปรับลดเพิ่มขึ้น (บาทตอหุน)

0.24

0.36

งบกําไรขาดทุน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นลดลง

(190)

793

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ณ วันสิ้ นป 2556 บริษัทฯไดเปลี่ย นแปลงการคํา นวณสํา รองเบี้ ยประกั นภัยที่ยั งไมถือ เปนรายไดสํา หรับการ
ประกันภัยและการประกันภัยกลุมจากเดิมที่คิดคํานวณดวยอัตรารอยละ 40 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิสําหรับปเปนการคิด
คํานวณดวยวิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบสี่) ของเบี้ยประกันภัยสุทธิสําหรับป การเปลี่ยนแปลงประมาณการนี้
มีผ ลทํ า ให สํ า รองเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ ยั ง ไม ถื อ เป น รายได ล ดลงจํ า นวนประมาณ 255 ล า นบาท (สุ ท ธิ จ ากภาษี เ งิ น ได ที่
เกี่ยวของ) และในขณะเดียวกันทําใหกําไรสําหรับป 2556 เพิ่มขึ้นเปนจํานวนประมาณ 255 ลานบาท (กําไรตอหุนขั้น
พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดเพิ่มขึ้นจํานวน 0.21 บาทตอหุน)
การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร
บริษัทมีอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญดังนี้

2556

2555
(ปรับปรุงใหม)

อัตราส วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อั ตราสวนเบี้ยประกั นภัยรับสุทธิตอ เบี้ยประกั นภัยรับ
อั ตรากํา ไรขั้นตน
อั ตรากํา ไรสุทธิ
อั ตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อั ตราเบี้ยประกั นภัยรับสุทธิ
อั ตราผลตอบแทนผูถือหุน
อั ตราสวนคาใชจายในการรับประกั นภัย

(%)
(%)
(%)
(%)
(เทา)
(%)
(%)
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99.27
10.54
9.55
4.98
1.86
21.00
12.30

98.52
10.99
9.35
5.10
2.08
22.75
13.31

บริษัทมีอัตราแสดงความสามารถในการทํากําไรในป 2556 พบวามีอัตราสวนโดยเฉลี่ยต่ํากวาป 2555 เล็กนอย
โดยยังคงแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่องของบริษัท
อัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับ
อัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับเปนอัตราสวนที่แสดงความสัมพันธระหวางเบี้ยประกันภัยรับ
สุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับ ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราสวนดังกลาวในป 2556 สูงกวาอัตราสวนในป 2555 เล็กนอย เนื่องจาก
สัดสวนการเอาประกันภัยตอในป 2556 ลดลงโดยเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบกับการเอาประกันภัยตอในป 2555 ซึ่งมี
สาเหตุ ที่ สํ า คั ญ จากแบบประกั น ที่ อ อกขายของบริ ษั ท ซึ่ ง เป น แบบบประกั น ประเภทสะสมทรั พ ย ซึ่ ง มี อั ต ราการเอา
ประกันภัยตอที่คอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับแบบประกันประเภทใหความคุมครอง
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั้นตนเปนอัตราสวนที่แสดงความสัมพันธระหวางกําไรจากการรับประกันภัยตอรายไดรวม ซึ่งจะเห็น
ไดวาอัตราสวนดังกลาวในป 2556 ต่ํากวาอัตราสวนในป 2555 เล็กนอย เนื่องจากในป 2556 บริษัทมีผลประโยชนจาย
ตามกรมธรรมและคาใชจายในการจัดการผลประโยชนที่เพิ่มสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของเงินครบกําหนดและเงินเวนคืน
และมีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นตามที่กลาวไปแลวขางตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิเปนอัตราสวนที่แสดงความสัมพันธระหวางกําไรสําหรับปตอรายไดรวม ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราสวน
ดั ง กล า วในป 2556 สู ง กว า อั ต ราส ว นในป 2555 เล็ ก น อ ย แม ว า บริ ษั ท จะมี อั ต รากํ า ไรข า งต น ลดลงก็ ต าม ทั้ ง นี้
เนื่องจากวาบริษัทมีกําไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับคาใชจายภาษีลดลง
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปนอัตราสวนที่แสดงความสัมพันธระหวางรายไดจากการลงทุนและกําไรจาก
การลงทุนตอสินทรัพยลงทุนเฉลี่ย ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราสวนดังกลาวในป 2556 ใกลเคียงกับอัตราสวนในป 2555 และ
ยังคงแสดงความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพยลงทุนของบริษัท
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเปนอัตราสวนที่แสดงความสัมพันธระหวางเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอสวนของผูถือหุน
เฉลี่ย ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราสวนดังกลาวในป 2556 สูงกวาอัตราสวนในป 2555 เล็กนอย เนื่องจากวาบริษัทมีอัตรากําไร
สําหรับปเติบโตขึ้นรอยละ 14 ในขณะที่สวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 27 อยางไรก็ตาม อัตราเบี้ ย
ประกันภัยรับสุทธิของบริษัท ก็ยังอยูในเกณฑที่คอนขางสูง และแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท
ในระดับที่ดี
อัตราผลตอบแทนจากผูถือหุน
อัต ราผลตอบแทนจากผู ถือ หุ นเป นอั ต ราส ว นที่ แ สดงความสัม พั นธ ร ะหว า งกํ า ไรสํ าหรั บป ต อ สว นของผูถื อ หุ น
เฉลี่ย ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราสวนดังกลาวในป 2556 ต่ํากวาอัตราสวนในป 2555 เล็กนอย เนื่องจากวาบริษัทมีอัตรากําไร
สํ า หรั บ ป เ ติ บ โตขึ้ น ร อ ยละ 18 ในขณะที่ ส ว นของผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ร อ ยละ 27 อย า งไรก็ ต าม อั ต รา
ผลตอบแทนจากผูถือหุนของบริษัท ก็ยังอยูในเกณฑที่คอนขางสูงและแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทในระดับที่ดี ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน9 จากขอมูลของ OECD Global Insurance
Statistics พบวาอัตราผลตอบแทนจากผูถือหุนในกลุมประเทศที่มีการแขงขันสูงอยูที่ประมาณรอยละ 7 – 10 ในขณะที่
ประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีอัตราผลตอบแทนจากผูถือหุนอยูที่ประมาณรอยละ 20 – 23 ซึ่งมีคาใกลเคียง
กับอัตราผลตอบแทนของบริษัท

9
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อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย
อั ต ราส ว นค า ใช จ า ยในการรั บ ประกั น ภั ย เป น อั ต ราส ว นที่ คํ า นวณความสั ม พั น ธ ร ะหว า งค า จ า งและค า บํ า เหน็ จ
คาใชจา ยในการสงเสริม การขาย และคา ใชจ ายในการรั บประกัน ภัยอื่ นตอ เบี้ย ประกันภั ยรับ ซึ่งจะเห็ นได วาอั ตราสว น
ดังกลาวในป 2556 ต่ํากวาอัตราสวนในป 2555 เล็กนอย ทั้งนี้ เนื่องจากวาคาจางและคาบําเหน็จ และคาใชจายในการ
สงเสริมการขายของบริษัทจะจายในอัตราที่สอดคลองกับแบบประกันแตละแบบ โดยแบบประกันประเภทสะสมทรัพยจะ
ถูกกําหนดอัตราในการจายคาจางและคาบําเหน็จ และคาใชจายในการสงเสริมการขายในอัตราที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรมธรรมที่เนนใหความคุมครองกับผูเอาประกันภัย ซึ่งในป 2556 ที่ผานมานั้น บริษัทมีการขายกรมธรรมประเภทสะสม
ทรัพยในสัดสวนที่คอนขางสูงกวาป 2555 โดยเปรียบเทีย บ จึงสงผลให อัตราสวนคาใชจายในการรั บประกันภัยในป
2556 ต่ํากวาป 2555 ดวยเหตุนี้
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC)
บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 (ซึ่งเปนขอมูล
ที่เผยแพรลาสุด) ที่รอยละ 266 ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยที่รอยละ 140
ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต
ปจจัยที่สงเสริมการเติบโตของบริษัทที่สําคัญ คือการที่ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต
มากขึ้น เห็น ความสํา คัญในการทํา ประกันชี วิตใหเหมาะสมกั บฐานะ บริษั ทจึง มุงเนนในการให ความรูค วามเขา ใจแก
ประชาชนในการวางแผนทางการเงิน โดยมุงหวังใหประชาชนไดรับประโยชนจากการวางแผนทางการเงิน โดยสามารถ
วางแผนทางการเงินเพื่อลดผลกระทบทางการเงินตอบุคคลอันเปนที่รักซึ่งตองการการพึ่งพิงหากมีเหตุใหมีการจากไป
กอนวัยอันควร รวมถึงแนวโนมของอายุขัยของคนไทยที่มีแนวโนมมากขึ้น เขาสูสังคมผูสูงอายุซึ่งบุคคลกลุมนี้ เปนผูที่
มี ค วามต อ งการในการเก็ บ ออมเงิ น เพื่ อ ใช ใ นอนาคตทั้ ง การใช ส อยประจํ า วั น และเพื่ อ เตรี ย มการสํ า หรั บ การ
รักษาพยาบาลที่มีอัตราคาใชจายเพิ่มสูงขึ้นตามเทคโนโลยีทางการแพทยอีกดวย การใหความเขาใจแกประชาชนใน
เรื่องดังกลาวจึงเปนสิ่งจําเปนและชวยสงเสริมธุรกิจประกันชีวิต และที่สําคัญชวยบรรเทาคาใชจายของรัฐในการอุดหนุน
รายจายเหลานี้ในอนาคต นอกจากนี้ สภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมก็เปนปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทเชนกัน เนื่องจากวาคาใชจายในดานการประกันชีวิตมักถูกจัดสรรก็ตอเมื่อประชาชนมีรายไดสวนเกินเทานั้น
หากประชาชนไมมีกําลังซื้อ ไมวาจากผลกระทบในดานใด ยอมสงผลตอกําลังซื้อในธุรกิจประกันชีวิตในที่สุด
ป จ จุ บั น บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ๆ ที่ มี ค วามหลากหลายออกสู ต ลาดเพื่ อ ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม ทั้งความตองการใน
ดา นความคุม ครอง การออม การวางแผนเกษี ยณอายุ ตลอดจนการประกั นสุ ขภาพ และการออกแบบผลิ ตภั ณฑ ที่ มี
ระยะเวลาของการชําระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาการเอาประกันภัยที่ครอบคลุมทุกชวงระยะเวลา โดยมีวัตถุประสงคหลัก
ใหผูเอาประกันภัยเปนผูเลือกทางเลือกในการทําประกันชีวิตกับบริษัท
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง
วา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษั ท แล ว ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ข อ บกพร อ งและการเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ของระบบการควบคุ ม ภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว
บริษัทไดมอบหมายใหนายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไม
มีลายมือชื่อของนายเสนาะ ธรรมพิพัฒ นกุล กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชข อมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลแลวดังกลาวขางตน

ชื่อ

ตําแหนง

1. นายโชน โสภณพนิช

กรรมการผูจัดการใหญ

2. นายทาเคชิ ฟูกูดะ

กรรมการ

ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
1. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ตําแหนง
ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับการแตงตั้ง

อายุ
(ป)

1. นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการ
ลงทุน
กรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัท
แตงตั้งเมื่อ 27 เม.ย. 55
2. นายชัย โสภณพนิช
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 56
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3. นางสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
แตงตั้งเมื่อ 27 เม.ย. 55

70

53

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
London School of Economics,
UK

-B.Sc., University of Colorado,
U.S.A.
- Advance Management
Program, the Wharton School,
1984
- ปริญญาหลักสูตรปองกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน
(ปรอ.รุนที่ 6)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors - -Certification
Program (DCP) รุนที่ 16/2545
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Chairman 2000 รุนที่ 10/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ปริญญาโท MBA (Finance)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
Bernard College, Columbia
University, USA

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและผู
บริหาร
บริษัท
เปนนองชายของ
ทางตรง
นายชัย โสภณพนิช
2.708%
ทางออม
ไมมี

ทางตรง
2.338%

เปนพี่ชายของ
นายเชิดชู โสภณพนิช

ทางออม
0.182%

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2556 – ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน

ตําแหนง
ประธานกรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

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

2553 - ปจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการและประธาน
คณะผูบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

2511 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2540 - ปจจุบัน
2539 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
2529 - ปจจุบัน
2522 - ปจจุบัน
2521 - ปจจุบัน
2521 - 2552

ทางตรง
ไมมี
ทางออม
ไมมี

เปนหลานสาวของ
นายชัย โสภณพนิช
และนายเชิดชู
โสภณพนิช

- Directors Certification
Program (DCP) รุนที่ 176/2556

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1

2546
2542
2551
2543

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ

กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

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

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

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับการแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

4. นางรัชนี นพเมือง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
แตงตั้งเมื่อ 27 เม.ย. 55
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5. นางประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 54

46

- ปริญญาโท บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี บัญชี (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
-อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่
2/2549
-หลักสูตร Advanced
Management Program รุน 185
Harvard Business School
- ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- Director Certification
Program (DCP 80/2549)

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

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

45

44

- ปริญญาโท MBA , University
of Southern California (LA),
USA
- ปริญญาตรี กฏหมาย Kyoto
University, Japan
- ปริญญาตรี B.A. in Economics,
Keio University

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและผูบริหาร
บริษัท
ทางตรง
ไมมี
ทางออม
ไมมี

ทางตรง
0.218%

2544- ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน

2548
2550
2547
2534

-

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

ทางออม
ไมมี
ทางตรง
ไมมี

ชวงเวลา
2553 - ปจจุบัน

-

ทางออม
ไมมี

ทางตรง
ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

-

ทางออม
ไมมี

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

2552- มี.ค. 56
2551- มี.ค. 56
เม.ย.56-ปจจุบัน

พ.ย.56-ปจจุบัน
2555 - 2556
2551 - 2555

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2

ตําแหนง
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการ
ผูชวยผูจัดการใหญ ผอ.ลูกคา
บุคคลนครหลวง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

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

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

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

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
8. นายยุทากะ อิเดกูชิ
กรรมการ
แตงตั้งเมื่อ 27 เม.ย. 55

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

อายุ
(ป)
50

65

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

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

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและผูบริหาร
ชวงเวลา
บริษัท
ทางตรง
เม.ย.55-ปจจุบัน
ไมมี
มี.ค.56-ปจจุบัน
ทางออม
ไมมี

ทางตรง
ไมมี

-

ทางออม
ไมมี

ตําแหนง
กรรมการ
Executive Officer, General
Manage

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
Nippon Life Insurance Company

มี.ค.55-มี.ค.56

General Manage

มี.ค.54-มี.ค. 55

General Manager

ต.ค.53-มี.ค. 54

General Manager

ม.ค. 52-ต.ค.53

General Manager,

ส.ค.56-ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน

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

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

2546 - ปจจุบัน
2542 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน

2548 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

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

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับการแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและผูบริหาร
บริษัท

School

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2546 - ปจจุบัน

2543 - ปจจุบัน

2543 - ปจจุบัน
10. นายสุนทร อรุณานนทชัย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 54
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- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
-ปริญญาโท MBA-University of
Arkansas, USA

ทางตรง
0.035%

-

ทางออม
ไมมี

2550
2519
2547
2547

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

2541 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
2528 - ปจจุบัน

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

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4

ตําแหนง
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
และประธานคณะกรรมการการ
ลงทุน
กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

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

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับการแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

11. นางคมคาย ธูสรานนท
ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษากรรมการ
ผูจัดการใหญ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 56
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12. นางสาวนพจณี คงคาลัย
กรรมการ
แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 56

56

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

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและผูบริหาร
ชวงเวลา
บริษัท
ทางตรง
ไมมี
พ.ย.56- ปจจุบัน
ไมมี
เม.ย.56-ปจจุบัน
ทางออม
2556 - ปจจุบัน
ไมมี
2551 - 2554

ทางตรง
0.002%

ไมมี

เม.ย.56–ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน

ทางออม
ไมมี
2553 - 2555

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ
รองเลขาธิการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)

กรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
ผูชวยผูจัดการใหญ บริหาร
ความสัมพันธและการขาย สาย
ลูกคาบุคคลนครหลวง และ
รักษาการบริหารความสัมพันธและ
การขาย สายลูกคาบุคคล
ตางจังหวัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
ผูอํานวยการอาวุโส
บริหารความสัมพันธนครหลวง
สายลูกคาบุคคลนครหลวง และ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับการแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและผูบริหาร
บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

2553

2551 - 2553

13. นายปราโมช พสุวัต
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 54
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14. นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
แตงตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 54
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15. นายโชน โสภณพนิช
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการลงทุน
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม
ผูกพันบริษัท
แตงตั้งเมื่อ 23 ก.พ. 54

39

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

- ปริญญาโท บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
- Director Accreditation
Program (DAP 69/2551)
-ปริญญาโท เศรษฐศาสตรและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
Johns Hopkins University, USA
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Upper
Second Class Honours,
University College London,
England

ทางตรง
ไมมี

-

2550 - ปจจุบัน

ทางออม
ไมมี

ทางตรง
ไมมี

2544 - ปจจุบัน

-

ทางออม
ไมมี

2550 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2535 - ปจจุบัน

ทางออม
ไมมี
ทางตรง
0.007%

2552 - ปจจุบัน

เปนบุตรชายของ
นายเชิดชู โสภณพนิช
และหลานชาย
นายชัย โสภณพาณิช

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

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 6

ส.ค.56-ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน

ตําแหนง
รักษาการบริหารความสัมพันธและ
การขาย สายลูกคาบุคคล
ตางจังหวัด
ผูอํานวยการ บริหารความสัมพันธ
นครหลวง สายลูกคาบุคคล
นครหลวง และรักษาการบริหาร
ความสัมพันธและการขาย สาย
ลูกคาบุคคลตางจังหวัด
ผูอํานวยการ ผูจัดการภาคนคร
หลวง 5 สายลูกคาบุคคลนคร
หลวง
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ

2555 - ปจจุบัน

กรรมการลงทุน
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ

2555-ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2543 – ปจจุบัน
2539 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)

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

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

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับการแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและผูบริหาร
บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2555 – 2556
ส.ค. 53-ธ.ค. 53
ก.ย. 51-ส.ค. 53
2549 – 2556

16. นายเริองศักดิ์
ปญญาบดีกุล
ผูชวยผูจัดการใหญ
อาวุโส สายการตลาด
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
แตงตั้งเมื่อ พ.ศ.2545

50

17. นายเสนาะ
ธรรมพิพัฒนกุล
ผูชวยผูจัดการใหญ
อาวุโส สายการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
แตงตั้งเมื่อ พ.ศ.2540

50

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร (วิจัย
ดําเนินงาน) สถาบันนัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร
(คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

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

ทางตรง
ไมมี

-

2556 - ปจจุบัน
พ.ย.56- ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2550 - 2555

ทางออม
ไมมี

2546 - 2550

ทางตรง
ไมมี

-

ทางออม
0.000%

พ.ย.56- ปจจุบัน
ส.ค.56- ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2551- ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2550 - 2555

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

2546 - 2549

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

2540 - 2546

- Audit Committee Program
(ACP) รุนที่19/2549
- Directors Accreditation
Program (DAP) รุนที่ 64/2549
- Effective Minutes Taking
(EMT) รุนที่ 4/2548
เอกสารแนบ 1 หนาที่ 7

ตําแหนง
กรรมการ
ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายการตลาดสถาบันการเงิน
กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน

ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส
สายการตลาด
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูชวยผูจัดการใหญ
สายการตลาด
ผูอํานวยการอาวุโส สายการตลาด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

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

บริษัท ไทย มิวเซียม ชอป จํากัด

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

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

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับการแตงตั้ง

อายุ
(ป)

18. นางฉันทนา วิมุกตานนท
ผูชวยผูจัดการใหญ
สายประกันชีวิต
แตงตั้งเมื่อพ.ศ.2538

60

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

60

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท MBA
สถาบันนัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร
- ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัย เชียงใหม
- ปริญญาโท M.S. (Computer
Science Florida Institute of
Technology, USA
- ปริญญาโท วทม. เศรษฐศาสตร
เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและผูบริหาร
บริษัท
ทางตรง
0.017%

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2546 – 2556

ตําแหนง
ผูอํานวยการอาวุโส
สายประกันชีวิต
ผูอํานวยการฝายประกันชีวิต

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)

ผูอํานวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)

ธ.ค.55- ปจจุบัน

ผูอํานวยการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
กรรมการ

เม.ย.45-ก.พ.55

ผูจัดการฝายตรวจสอบ

2538 - 2545

ทางออม
ไมมี
ทางตรง
0.016%

-

2550 - 2556
2544 - 2550

ทางออม
ไมมี

- ปริญญาตรี วทบ. เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
20.นางจารุวรรณ
ลิ้มคุณธรรมโม
ผูอํานวยการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
แตงตั้งเมื่อ มี.ค.2555

34

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร

ไมมี

-

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
(เกียรตินิยม อันดับ 1) ม.
ธรรมศาสตร
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ม. รามคําแหง

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 8

มี.ค.55- ปจจุบัน

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร
จํากัด
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทยอย

- ไมมี -

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 1

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตวรจสอบภายใน
และหัวหนางานกํากับดูแล
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ชื่อ - นามสกุล

นายประธาน ขจิตวิวัฒน

อายุ

53 ป

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

การฝกอบรม
COSO ERM, CAS Program, Operational Audit, Financial Audit, Compliance
Audit, Computer and Security Control System, Review and Evaluation the
Audit Work, Problem Solving, Leadership, The 7 habits highly effective people
ประวัติการทํางาน
ป 2550 – ปจจุบัน

:

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ป 2549 – 2550

:

ผูจัดการฝายตรวจสอบ
บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ป 2538 – 2549

:

ผูจัดการฝายตรวจสอบ
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ป 2536 – 2538

:

Audit Manager
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด (มหาชน)

ป 2527 – 2536

:

ผูสอบบัญชีภายใน ฝายตรวจสอบ (หัวหนาทีมตรวจ)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกํากับการปฎิบัติงาน
ชื่อ-นามสกุล

นายคมศร ชลสุวรรณวัฒน

อายุ

48 ป

การศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การฝกอบรม
The Essential of HRM for Executives, โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
, การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Government : CG) และ
งานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation : IR), การประกันชีวิตกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภค, Business Impact of IFRS, การบริหารความเสี่ยงขององคกรแบบบูรณาการ
, การบริหารความเสี่ยง, กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนมนุษย, กฎหมายวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร, กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันชีวิต, Financial
Planning for Beginners, Strategy Workshop for BLA Management.
ประวัติการทํางาน
ป 2556 – ปจจุบัน

: รักษาการผูอํานวยการ สํานักกํากับการปฏิบัติงาน
: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ป 2550 – ปจจุบัน

: ผูอํานวยการ สํานักกฎหมาย
: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

หนาที่ความรับผิดชอบ
บริษัทไดจัดตั้งสํานักกํากับการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่ขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อทํา
หนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีนาย
คมศร ชลสุวรรณวัฒน ผูบริหารสํานักกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่ตําแหนงหัวหนางานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance)
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีประสบการณการทํางานอยางตอเนื่อง
เปนเวลา 24 ป ในดานกฎหมาย กฎเกณฑ กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดานประกันชีวิต รวมถึงการดูแลและ
กํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่หนวยงานทางการกํากับดูแลเปนผูกําหนด โดยมีคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงงาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทที่มีความเหมาะสม

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 2

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
- ไมมี -

เอกสารแนบ 4 หนาที่ 1

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
- ไมมี -

เอกสารแนบ 5 หนาที่ 1

