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มุงมั่นตอวิสัยทัศนและภารกิจ
Determination towards our vision and mission

วิสัยทัศน
Vision

ภารกิจ
Mission

ใหคนไทยเห็นประโยชนการประกันชีวิต และทำ
ประกันชีวิตใหเหมาะสมกับฐานะทางการเงินและ
คุณคาชีวิต

Our Vision is that Thai people can realize
the benefits of life insurance and choose
the appropriate coverage based on their
financial situation and value of life.

บริษั ท มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะเปน ผู นำในการสราง
ความมั่นคงทางการเงินใหกับประชาชนทุ ก กลุ  ม
ด ว ยการปกป อ งคุณคาชีวิต การใหคำแนะนำ
ดานการวางแผนทางการเงินและบริการทีป่ ระทับใจ
ผานตัวแทน คูคา และพนักงานที่มีความจริงใจ
และมีความรูระดับแนวหนาของประเทศ

We are dedicated to lead creation of
financial security for people by extending
effective protection for their value of
life together with financial planning
advice and service excellence provided
by our sincere and highly competent
agents, partners and employees.

ชีวิตที่สมดุล

Living a Life of Balance

เราเชือ่ วา “การใชชวี ติ อยางสมดุล” ชวยใหมคี วามสุข คือสมดุลระหวางการสรางความมัน่ คงทางการเงิน และการดำเนินชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพ
รวมกันในสังคม
กรุงเทพประกันชีวิต มุงมั่นเตรียมความพรอมทางการเงินใหกับประชาชน โดยใหคำปรึกษาการวางแผนทางการเงินอยางรอบดาน ทั้งการ
สรางฐานะและการสรางหลักประกันทีเ่ หมาะสมกับคุณคาชีวติ ความตองการ และบริบทฐานะของแตละบุคคล แตละครอบครัว โดยทีป่ รึกษา
การเงินและตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ
กรุงเทพประกันชีวิต รวมกับพันธมิตรและคูคา สงเสริมใหประชาชนเตรียมความพรอมใหตัวเอง และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
ดวยนโยบายสังคมและสิ่งแวดลอมและกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม 6 ดาน คือ การเผยแพรความรูพื้นฐานการวางแผนการเงิน
สำหรับครอบครัว การสงเสริมสุขภาพ การสรางจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอม การสงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การสนับสนุน
การศึกษาและการเรียนรู และการดูแลผูสูงอายุ

We believe “Living a life of balance” will signify happiness by harmonizing the financial ability and living a
quality life altogether in our society.
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. determines to help people to be financially prepared by providing
advice for protection and wealth, that meet individuals value of life, goal and context.
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. together with partners and alliance encourage people to live happily in
harmony the society under 6 areas of the Corporate Social Responsibility policies: consciousness, family
financial planning, healthy living, environmental, Thai cultural heritage conservation, educations and learnings
and elderly caring.

เติบโต
Growth

2556 ปแหงการ “เติบโต”

จากการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธจุดยืนภารกิจ “เสริมสรางความมั่นคงทางการเงินใหประชาชน” สงเสริมใหประชาชนเตรียม
ความพรอมดวยการวางแผนการเงิน สรางหลักประกันและสรางฐานะควบคูกันไป ประกอบกับการเสริมสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น
ตอองคกรกรุงเทพประกันชีวิตและงานการตลาดเชิงรุก สงผลใหบริษัทมีผลการดำเนินการเบี้ยประกันภัยรับปแรกเติบโต 20.16% สูงกวา
อัตราเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

ป 2556 ยังเปนปแหงการสรางรากฐานเพื่อการเติบโตในอนาคต ดวยนโยบายปฏิบัติการเชิงกลยุทธที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งองคกร การเสริมสรางภาพลักษณองคกร การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบโจทยความตองการของผูบริโภค การขยายชองทางใหบริการ
เพื่อความสะดวกของลูกคา การพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริการสูระดับสากล และการพัฒนาความสามารถและคุณภาพผลงาน
ของบุคลากร เราเชื่อวารากฐานที่มั่นคงในวันนี้จะเปนสวนสำคัญตอการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน

2013 - A Year of Growth
From the establishment of the Company’s policies and strategies to become ‘a leader in creating financial
security to the society’, we encourage people to plan for their financial securities, creating supports and elevating
financial status for wealth and security, as well as engaging our brand image and organization confidence of
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd., with a bold marketing strategy. As a result, the first-year premium gained
an increase in 20.16%, higher than the industry average in premium growth.
In 2013, the Company focused on building fundamentals for the future growth, with our operating policies,
consistency of strategic directions of the organization, enhancing the corporate image, product development,
service channel expansion, system development and international standard service, and personnel development.
We strongly believe that a solid foundation will be the key for our continuing growth and sustainability.

คานิยมองคกร
Values

ศรั
ท
ธา
สงมอบการประกันชีวิตดวยความยินดี

รัมุงมับ่นใหผิงานสำเร็
ดชอบ
จ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

มุงมั่นสรางเสริมใหประชาชนเห็นประโยชน
และคุณคาการทำประกันชีวิต

วัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
เคารพสิทธิของผูอื่น

Faith
A happily providing life insurance

Responsibility
Focusing on accomplishing goals and

and willing to help people understand
the benefits and values of life insurance.

objectives in due time. Being professional,
ethical, and respect the rights of others.

ศรัทธา

รับผิดชอบ

จริ
ง
ใจ
สรางความไววางใจใหลูกคา

พั
ฒ
นาตน
มุงมั่นดวยเปาหมายที่ชัดเจน

ทำงานเป
น
ที
ม
ทำงานเชิงรุกอยางมีเปาหมาย

และผูมาติดตอดวยการบริการ
ที่ประทับใจเกินความคาดหมาย
มีการสื่อสารและการใหขอมูล
ที่เปดเผยตรงไปตรงมา

มีความคิดริเริ่ม แสวงหาความรูใหมๆ
พัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ
และตอเนื่อง จนกาวขึ้นสูความสำเร็จ
ในอาชีพ

มีการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
มุงมั่นสูจุดหมายที่วางไวรวมกันอยาง
สรางสรรค เปนกำลังใจและเปนมิตร
ตอเพื่อนรวมงาน

Sincerity
Self-development Teamwork
Being trustworthy to customers
Having a strong mind, clear vision,
Being proactive at work and
and suppliers, being open in
communication and providing
service Thai exceed expectation.

จริงใจ

creativity and hunger for new
knowledge that can contribute to
continuous self-development and
ultimate success in the profession.

พัฒนาตน

efficient in coordination and
communication to attain desired
results, being cheerful and
doing one’s best to get along
with colleagues.

ทำงาน
เปนทีม

สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman
ป 2556 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดดำเนินงานตามแผนอยางตอเน#อง เพ#อที่จะทำใหบริษัทบรรลุผลสำเร็จในการเปนผูนำ
ที่จะสรางความมั่นคงทางดานการเงินใหกับประชาชน
ปนก้ี เ็ ปนอีกปหนึง่ ทีบ่ ริษทั ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเปาหมายสำคัญที่ไดวางไว ถึงแมจะมีการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโลกและภูมภิ าค
รวมไปถึงความตึงเครียดจากสถานการณทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งเปนผลใหผลผลิตเบี้ยปแรกต่ำกวาเปาหมายไปบาง แตก็ยังมีอัตรา
เติบโตกวารอยละ 20 และสามารถทำผลกำไรไดเปนอยางดี
ความมุงมั่นของบริษัทในการมอบบริการที่ดีเลิศและใหคำตอบทางดานการเงินเพ#อตอบสนองความตองการแกลูกคา ประสานกับการทำงาน
เปนทีมของเรา ทำใหบริษัทประสบความสำเร็จในการมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 39,079 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 13 และนับวาเปน
จำนวนที่สูงที่สุดในการดำเนินธุรกิจที่ผานมา
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในป 2556 เกิดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนความรวมมือของพันธมิตร
ทางธุรกิจทุกองคกร ตลอดจนการเพิ่มชองทางในการจำหนGายที่ทำใหเราเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น รวมทั้งการตอบโจทย ในเร#องการเพิ่มมูลคา
ดานการประกันชีวิตและดานบริการที่ดียิ่งขึ้น ดวยกลยุทธที่มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง การพัฒนาการดำเนินงานอยางตอเน#องชวยใหเรา
สงมอบคุณภาพการบริการที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทก็มีหลักปฏิบัติในการจัดการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ ทำใหมีฐานะ
ทางการเงินที่เขมแข็ง สรางความมั่นใจใหกับลูกคาและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งความพยายามเหลานี้เปนรากฐานที่ทำใหบริษัทเติบโตไดอยางยั่งยืน
ในอนาคต
นอกจากนี้บริษัทยังเล็งถึงความสำคัญในการสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยจัดใหมีแผนพัฒนา
ในรูปแบบตางๆ เพ#อพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและกระบวนการทำงานตางๆ รวมถึงการพัฒนา
ความรู ในระดับสากลเพ#อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในป 2558
นอกจากเปาหมายในการเติบโตทางดานธุรกิจ บริษัทยังคงมีความตระหนักในความรับผิดชอบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยทางบริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดจัดใหมีกิจกรรมเพ#อสังคม กิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ อยางสม่ำเสมอ รวมถึงการรณรงคภายใน
องคกรภายใตช#อโครงการ “BLA Happy Life Go Green” เพ#อปลูกฝงจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ใหเกิดเปนวัฒนธรรมภายใน
องคกรเองและสังคมสวนรวม
บริษทั ตระหนักดีถงึ ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี อันเปนปจจัยหลักในการมีระบบการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปรงใส เปนพืน้ ฐาน
ของการเติบโตอยางมั่นคงและเพ#อเปนการสงเสริมการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
ใหแตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในป 2556
ในป 2557 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดเตรียมความพรอมสำหรับความทาทายที่จะเกิดขึ้นและเปาหมายที่สูงขึ้น บริษัทจะ
ยังคงดำเนินการพัฒนารากฐานของธุรกิจใหมีความมั่นคงแข็งแกรงอยางตอเน#อง ทั้งในดานผลิตภัณฑและบริการที่ดีเลิศใหกับลูกคา
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่จะนำบริษัทไปสูความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้น การเสริมสรางความรวมมือที่แนGนแฟนกับพันธมิตรทางธุรกิจใหเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน โดยเราจะดำเนินการพัฒนาอยางตอเน#องและพยายามอยางเต็มกำลังความสามารถ
เพ#อใหบรรลุผลตามภารกิจที่ไดวางไว
ในโอกาสนี้ ผมในนามของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความขอบคุณอยางจริงใจตอลูกคา ผูถือหุน พันธมิตรทาง
ธุรกิจทุกองคกรและคูคา ผูบริหาร พนักงานทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในความสำเร็จของเรา

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman
In 2013, Bangkok Life Assurance PCL continued to pursue our goal of becoming a leader in the provision of
products leading to the financial safeguard of the Thai people and achieved another successful year despite some
shortfalls in achieving our planned targets. The stagnant world economy together with the political tensions in
the country did not prevent us from overcoming the challenges and attaining business growth of over
20 percent.
Our determination to deliver the best service and financial solutions to our customers in combination
with good teamwork led to the achievements of growth in total premium by 13 percent to 39,079 million Baht,
the largest amount our company has ever achieved.
The success in 2013 arose from the good execution of various business activities, the close collaboration with
business partners, the expansion of distribution channels to reach broader groups of customers and the provision
of better value added solutions and services for life insurance products. Our customer-focused strategy and
continuous improvement in operation helped us to deliver better quality and faster speed of service. At the same
time, our prudent practice of risk management has strengthened our financial position and created greater
confidence among our customers. All these efforts laid the foundation for the sustainable growth of our company
in the future.
Furthermore, the importance of the ability to compete domestically as well as internationally has been recognized
and we have undertaken various programmes to develop and improve skills of our staff and work process to
prepare for the coming ASEAN Economic Community (AEC) in 2015.
Apart from the growth in business, we have also undertaken responsibility for our society and the environment.
Our campaign, “BLA Happy Life Go Green” is an attempt to build an environmentally sustainable business and
instils a spirit of environment conservation into our corporate culture. Moreover, with our Corporate Social
Responsibility principle and activities, we have promoted the importance of health and preservation of culture to
create a sustainable society for the future.
The practice of good corporate governance has been undertaken in order to achieve sustainable growth with
transparency and an effective business operation. A Good Corporate Governance Committee has been
established in 2013 to promote and strengthen good corporate governance.
For the coming years, our company is prepared for the coming challenges and higher targets. In cooperation
with business partners, we will continue to strengthen our ability to deliver excellent products and services to
customers as well as better efficiency in our operation in order to reach sustainable growth.
On behalf of Bangkok Life Assurance PCL, I would like to express my sincere appreciation to our customers,
shareholders, business partners, staffs and sale personnels for their supports and contributions to great success
of the company.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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ในป 2557 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดเตรียม
ความพรอมสำหรับความทาทายที่จะเกิดขึ้นและเปาหมายที่สูงขึ้น
บริษัทจะยังคงดำเนินการพัฒนารากฐานของธุรกิจใหมีความมั่นคง
แข็งแกรงอยางตอเนื่อง ทั้งในดานผลิตภัณฑและบริการที่ดีเลิศ
ใหกับลูกคา การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่จะนำบริษัท
ไปสูความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้น การเสริมสรางความรวมมือที่แนนแฟน
กับพันธมิตรทางธุรกิจใหเขมแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเติบโต
ของธุรกิจที่ยั่งยืน โดยเราจะดำเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และพยายามอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบรรลุผล
ตามภารกิจที่ไดวางไว
For the coming years, our company is prepared for
the coming challenges and higher targets. In cooperation
with business partners, we will continue to strengthen our
ability to deliver excellent products and services to
customers as well as better efficiency in our operation
in order to reach sustainable growth.
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สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
Message from the President

ป 2556 เปนอีกปหนึง่ ทีบ่ ริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) มุง มัน่ ในการปฏิบตั หิ นาที่ในการสรางความมัน่ คงทางการเงินใหกบั ประชาชน
ทุกกลุม ดวยการปกปองคุณคาชีวิต การใหคำแนะนำดานการวางแผนการเงินและบริการที่ประทับใจ เพ.อใหประชาชนมีความสุขที่มากกวา
บริษัทได ใหความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง โดยในระยะสั้นไดเนนการพัฒนาแบบประกัน
และกระบวนการใหคำแนะนำดานการวางแผนการเงินใหตอบโจทยลูกคาไดตรงใจและครอบคลุมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนที่ปรึกษาการเงิน
สมาชิก MDRT และตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางองคกรประกอบกับการเสาะหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาชวย
เสริมทีมใหกับบริษัท
สวนในระยะกลางบริษัทไดมุงเนนการเสริมสรางแบรนด ใหเปนที่รูจักมากขึ้นผานระบบการส.อสารการตลาดแบบบูรณาการ ตอกย้ำการรับรูถึง
ความมั่นคงทางการเงินสวนบุคคลที่ตองมาจากการสรางหลักประกันและการสรางฐานะ การพัฒนาระบบงานอยางตอเน.อง เชน ระบบการ
วิจัยความพึงพอใจและความตองการของลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจและตัวแทนประกันชีวิต การพัฒนาซอฟตแวร ในการบริหารงานดาน
คณิตศาสตรประกันชีวิต ระบบการพัฒนาแบบประกันและบริการตางๆ ระบบการบริหารการลงทุน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติการ
ระบบการบริหารความเสี่ยง ควบคูกับการสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสในการเรียนรูและกาวหนาในหนาที่การงานและการพัฒนาพฤติกรรมใหเปน
ไปตามคานิยมองคกร ทั้งนี้ เพ.อใหบริษัทสามารถใหบริการที่ประทับใจกับลูกคา คูคา และตัวแทน ได ในวงกวาง ภายใตการบริหารจัดการที่เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ พรอมกันนี้บริษัทไดมีสวนรวมมากขึ้นในการพัฒนาสังคม โดยมุงเนนการมีสวนรวม
ในกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดานการศึกษา สุขภาพ ศิลปะวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการดูแลผูสูงอายุ
การดำเนินงานดังกลาวประกอบกับความเช.อมั่นและการสนับสนุนจากลูกคา คูคา และตัวแทน สงผลใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดีในป 2556
โดยมีเบี้ยประกันภัยรับปแรก 10,534 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 20 เบี้ยประกันภัยรับปตอ 28,545 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 10 เบี้ยประกันภัยรับรวม 39,079 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 13 พรอมกับการรักษาสวนแบงตลาดเบี้ยรับรวมในอันดับที่ 5
เชนเดียวกับปกอ นหนา ในดานการลงทุนบริษทั สามารถสรางรายไดจากการลงทุนสุทธิ 7,056 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 24 และมีอตั รา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลีย่ (ROI) เทากับรอยละ 4.98 สงผลใหบริษทั มีกำไรสุทธิ 4,380 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 18 คิดเปนอัตรา
ผลตอบแทนผูถือหุน รอยละ 21
ผมขอแสดงความขอบคุณลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนประกันชีวิต ตลอดทั้งคณะกรรมการและผูถือหุน ที่ ได ใหการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา โดยเฉพาะอยางยิ่งผมขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานทุกๆ ทานที่ไดรวมกันทำงานดวยความวิริยะ
อุตสาหะมาตลอดทั้งป เพ.อใหบริษัทมีผลประกอบการและภาพลักษณที่ดีพรอมจะเติบโตอยางยั่งยืนตลอดไป

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556

12

นายโชน โสภณพนิช
Mr. Chone Sophonpanich

กรรมการผูจัดการใหญ
President
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สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
Message from the President

2013 was another year that Bangkok Life Assurance PCL focused on building financial security for people from all
walks of life by providing life protection, financial planning and memorable customer service experiences so that
everyone can live a happier life.
Our company placed a great emphasis on the development of our short-term and medium-term competitiveness.
For the short-term, we focused on developing products and a financial planning process that best met the needs
and preferences of customers. We also strove to uplift the capabilities of our organisation by increasing the
number of financial advisers, MDRT and TNQA qualifiers, as well as through targeted recruitment of talented
individuals to join our staffs.
As for the medium-term competitiveness, we focused on improving our brand awareness through the use of
integrated marketing communications activities, emphasising on the message that personal financial security
can best be achieved by having a suitable combination of protection and a wealth creation. We have improved
our services and operation qualities through continuous research on the requirements and levels of satisfaction
of our customers, business partners and sales agents. Also, our systems and software were improved in areas
of actuarial, product development, investment, policy servicing, operations and risk management. In parallel,
our company promoted continuous learning and provided career growth opportunities to our employees as well as
reinforcing our company core values. All these efforts are to ensure that our company can deliver remarkable
services to all of our customers, business partners and sales agents under sound corporate governance and risk
management. At the same time, our company also placed greater emphasis on contributing an active role in
improving our society through corporate social responsibility activities in the areas of education, health, culture,
elderly caring and environment.
Our activities, plus the confidence and support of our customers, business partners and sales agents, enabled the
company to achieve favourable financial results in 2013. The first year's insurance premiums totalled in 10,534
million Baht, an increase of 20 percent from previous year, while annual renewal premiums rose by 10 percent,
totalling 28,545 million Baht. As a result, total premiums for the year rose by 13 percent to 39,079 million Baht,
placing the company in fifth position of the market share - same as the previous year. Net investment income
totalled at 7,056 million Baht, an increase of 24 percent from last year, with a return on investment of 4.98 percent.
As a result, our company achieved a net profit of 4,380 million Baht, a 18 percent increase from last year, and a
return on equity of 21 percent.
I would like to extend my sincere gratitude to our customers, business partners, sales agents, Board of Directors
and shareholders for their continued supports with much appreciation. My special thanks go to our Executive
Officers, management and employees for their dedications and efforts throughout the whole year which have
contributed to a good performance and a favourable image for the company, laying the foundation for its sustainable
growth in the future to come.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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ป 2556 เปนอีกปหนึ่งที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
มุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ในการสรางความมั่นคงทางการเงินให
กับประชาชนทุกกลุม ดวยการปกปองคุณคาชีวิต การใหคำแนะนำ
ดานการวางแผนการเงินและบริการที่ประทับใจ เพื่อใหประชาชน
มีความสุขที่มากกวา
2013 was another year that Bangkok Life Assurance PCL
focused on building financial security for people from all
walks of life by providing life protection, financial planning
and memorable customer service experiences so that
everyone can live a happier life.
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ประวัติบริษัท

Corporate Milestones
กวา 60 ป ที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต เติบโตบนรากฐาน
อันมัน่ คง… ทุกๆ กาวเรามุง มัน่ ทีจ่ ะสรางความมัน่ คงทางการเงิน
เพื่อมอบความสุขสูประชาชน ดวยการสรางหลักประกัน และ
สรางฐานะพรอมดูแลบริบททางสังคมและสิ่งแวดลอมใหเติบโต
ไปพรอมกัน /วันนี้ เราเปนสถาบันทางการเงินที่ดำเนินงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล พรอมบทพิสูจนแหงความเชื่อมั่นดวยการ
กาวสูการเปนบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเปนหลักทรัพย ในกลุมประกันภัยและ
ประกันชีวิตที่จัดอยูใน SET50 Index นับเปนความภาคภูมิใจ
พรอมเปนแรงผลักดันสำคัญที่จะทำใหเราเติบโตสูอนาคตได
อยางยั่งยืน

For more than 60 years, Bangkok Life Assurance PCL
has been growing on a solid foundation and every step
we strive to create financial stability to make peoples’
happiness by together collateral capacities, enhance
social context and cultivating environment. Today, we
are the financial institution that operates under the
principles of good corporate governance and proven of
confidence by advancing into a public company. Listed
on the Stock Exchange of Thailand Securities and
Insurance group organized in SET50 Index, is our pride
and a major driving force enforcing a sustainable
growth into the future.

ป 2494

1951

• 23 มี น าคม พั น ตรี ค วง อภั ย วงศ พระยาศรี ว ิ ศ าลวาจา และ
นายชิน โสภณพณิช จดทะเบียนกอตั้งบริษัทโดยใชช&อวา “บริษัท
สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำกัด”
• 10 เมษายน เปลี่ยนช&อเปน “บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด”
• 1 มิถนุ ายน เริม่ เปดดำเนินการภายใตชอ& บริษทั กรุงสยามประกันชีวติ
จำกัด ณ สำนักงานเลขที่ 732 ถนนเจริญกรุง สามแยกพระนคร
มี ส ั ญ ลั ก ษณ เ ป น รู ป ช า งในวงกลมรั ศ มี มี อ ั ก ษรช& อ บริ ษ ั ท เป น
ภาษาไทย จีน และอังกฤษ

ป 2508

• March 23 former Major Kuang Aphaiwongse, Phraya
Sriwisarnwacha, and Mr. Chin Sophonpanich set up
a company named “Suksawasdi Life Assurance Company
Limited”.
• April 10 the Company’s name was changed to “Siam Life
Assurance Company Limited”.
• June 1 Siam Life Assurance Company Limited started its
business at office no. 732, Charoenkrung Road, Samyak
Pranakorn, using the picture of an elephant in a radiant
circle as its logo and also has company’s letters name in
Thai, Chinese and English.

• บริ ษ ั ท จำเป น ต อ งหยุ ด งานด า นประกั น ชี ว ิ ต ไว ช ั ่ ว คราวและเริ ่ ม
ดำเนินการดานสวัสดิการสงเคราะห (ฌาปนกิจ) เพียงอยางเดียว

1965

ป 2519
• คุณชิน โสภณพนิช ผูซึ่งมองการณ ไกลเห็นวา ถึงเวลาดำเนิน
ธุรกิจประกันชีวิตอยางจริงจัง จึงไดมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษา
สากลธุรกิจ (IFCCA) โดยคุณวัย วรรธนะกุล เปนผูวางโครงสราง
รวมกับ Mr. K.V. Claridge F.I.A. ผูเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร
ประกันชีวติ ของบริษทั Swiss Re Insurance ดำเนินการวางโครงสราง
และจัดระบบองคกรใหม

• The Company suspended its life insurance business and
conducted only the business that dealt only with cremation
welfare.

1976

ป 2520

• Mr. Chin Sophonpanich, being a visionary, saw that it was
time for the company to earnestly conduct life insurance
business. He therefore assigned IFCC Advisors Limited
through Mr. Vai Vathanakul to, along with Mr. K.V. Claridge
F.I.A., Swiss Re Insurance Company’s actuarial science
specialist, to restructure and reorganise the company.

• 7 กุมภาพันธ บริษัทไดเริ่มดำเนินธุรกิจดานประกันชีวิตอีกครั้ง

1977

ป 2522

• February 7 the Company resumed its life insurance
business again.

• 1 มกราคม บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ไดเปลี่ยนช&อ
มาเปนบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด เพ&อบงบอกความเปน
บริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุน
รายใหญและได ใหการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทดวยดีตลอดมา

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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1979
• January 1 the Company’s name was changed from Siam
Life Assurance Company Limited to Bangkok Life
Assurance Company Limited. The change strengthened
the company’s affiliation with Bangkok Bank Public
Company Limited, a major shareholder and supporter of
the Company.

ป 2530 – 2532

1987 - 1989

• ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2530 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
ไดยายจากถนนเจริญกรุงมาอยูที่ อาคารกรุงเทพประกันภัย สีลม
ในชวงนี้บริษัทมีการเติบโตอยางรวดเร็ว การเติบโตของผลงาน
โดยเฉลี่ยแตละปที่ผานมา 3 ปนั้นสูงถึงรอยละ 90 ทำใหบริษัท
เติบโตไปสูบริษัทระดับกลางของประเทศ

• April 1987 the Company relocated from Charoenkrung
Road to the Bangkok Insurance Building in Silom Road.
During this time, the Company grew rapidly. The growth
rate of its performance in each of these three years was
on average as high as 90%, propelling it into the group of
medium size companies.

ป 2533

1990

• 28 พฤษภาคม บริษัทยายที่ทำการใหมไปยังอาคาร บี.บี. บิลดิ้ง
ชั้น 11-12 ถนนอโศก สุขุมวิท 21

• May 28 the Company relocated to B.B. Building’s Fl. 11 - 12,
Asoke Road, Sukhumvit 21.

ป 2539

1996

• 1 มิถุนายน เพQอรองรับการเจริญเติบโตและการใหบริการที่สะดวก
รวดเร็ว บริษทั จึงยายทีท่ ำการมาอยู ณ อาคาร 7 ชัน้ รอยัลซิตอ้ี เวนิว
ถนนพระรามเกา

• June 1 to accommodate the Company’s rapid growth and
to provide better convenience and service, the Company
relocated to the seven-storey building on Royal City Avenue
(RCA), Rama 9 Road.

ป 2540

1997

• 18 มิถุนายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,000 ลานบาท

ป 2543
• 5 ธันวาคม ไดรับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 จาก
International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand (ICL)
ในการดำเนินการกรมธรรมประกันชีวิตประเภทสามัญ

ป 2546
• 1 ธั น วาคม ได ย กระดั บ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพเป น มาตรฐาน ISO
9001:2000 จาก International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ในการดำเนินการกรมธรรมประกันชีวิตประเภท
สามัญและการบริการลูกคา ถือเปนบริษัทประกันชีวิตแหงแรกที่ไดรับ
ISO 9001 ดานนี้

• June 18 the Company’s registered capital was increased
to Baht 1,000 million.

2000
• December 5 the Company was awarded an ISO 9002:1994
certificate from International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL), for its operation of ordinary life insurance.

2003

ป 2547

• December 1 the Company was awarded an ISO 9001:2000
certificate from International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL), for its operation of ordinary life
insurance and its services rendered to customers. The
Company was the first life insurance company in Thailand
to receive this privilege, ISO 9001.

• บริษัทไดรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเดนรางวัล
ชมเชยประจำป 2547 จากกรมการประกันภัย

2004

ป 2548

• The Company was awarded an honorable mention for its
excellent management in the year 2004 from the Department
of Insurance.

• เริ่มทำธุรกิจประกันชีวิตผานธนาคาร รวมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน)
• บริษัทไดรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเดน อันดับ 3
ประจำป 2548 จากกรมการประกันภัย

2005
• Started bancassurance with the Bangkok Bank Public
Company Limited.
• The Company was awarded the third place for its excellent
management in the year 2005 from the Department of
Insurance.
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ประวัติบริษัท

Corporate Milestones
ป 2550

• 17 ธันวาคม บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจำกัด เพ$อใหบริษัทมีความโปรงใสในการบริหาร
จัดการ ตรวจสอบได และเพ$อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให
บริการที่ดีแกประชาชน
• บริษัทไดรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเดนอันดับ 2
ประจำป 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ป 2551

• บริษัทไดรับรางวัลชมเชยดานบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเดน
ประจำป 2551 จากสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ และส ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ป 2552

• เปนบริษทั ประกันชีวติ แหงแรกที่ไดรบั การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008 จาก International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ดานการดำเนินงานกรมธรรมสามัญ สายประกัน
ชีวิต และฝายประกันกลุม
• สาขาเชี ย งใหม ได ร ั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO
9001:2008 จาก International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ดานการดำเนินงานกรมธรรมสามัญ
• 25 กั น ยายน บริ ษ ั ท กรุ ง เทพประกั น ชี ว ิ ต จำกั ด (มหาชน)
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยทุนจดทะเบียน
1,220 ลานบาท

ป 2553

• สาขาบริษัท 5 สาขา ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001:2008 จาก International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ดานการดำเนินงานกรมธรรมสามัญ ไดแก
สาขาชลบุรี สาขาขอนแกน สาขานครสวรรค สาขาพิษณุโลก และ
สาขาภูเก็ต

ป 2554

• สาขาบริษัท 11 สาขา ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001:2008 จาก International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ดานการดำเนินงานกรมธรรมสามัญ ไดแก
สาขาหาดใหญ สาขาอุ ด รธานี สาขาหนองบัวลำภู สาขาน้ ำโสม
สาขาเชียงราย สาขาพิ จ ิตร สาขานครราชสี มา 2 สาขาชัย ภู ม ิ
สาขามหาสารคราม สาขาเชียงคำ และสาขาสวรรคโลก
• ไดรับการประเมินคุณ ภาพจัดการประชุมสามัญผูถื อหุน (Annual
General Meeting: AGM) ประจำป 2554 ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดย
สมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทยและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• บริษัทไดคะแนนในระดับ “ดีมาก” จากผลการสำรวจบรรษัทภิบาลโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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2007

• December 17 the Bangkok Life Assurance Company
Limited was transformed into a public limited company.
The transformation was intended primarily to enhance
transparency in its management, audit and enquiry, and to
improve work efficiency and service.
• The Company received an award for being quality the
second best life insurance company in terms of management
in 2007 from the Office of Insurance Commission.

2008

• The Company received an Honorable Mention Award for life
insurance company management in 2008 from the Office
of Insurance Commission.

2009

• The Company is the first life insurance company in Thailand
to be awarded the ISO 9001:2008 certification of International
Certifications Ltd. (ICL), Auckland, New Zealand for the
operation of ordinary and group life insurance.
• The Chiang Mai branch’s quality assurance upgraded with
its operation of ordinary life insurance certified to comply
with ISO 9001:2008 standard of ICL, Auckland, New
Zealand.
• Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. listed on the
Stock Exchange of Thailand on September 25 with Baht
1,220 million in registered capital.

2010

• Quality assurance for the operation of ordinary life
insurance of Chonburi, Khonkaen, Nakornsawan,
Pitsanuloke, and Phuket branches upgraded and
certified to comply with ISO 9001:2008 standard of ICL,
Auckland, New Zealand.

2011

• Quality assurance for the operation of ordinary life
insurance of Hat Yai, Udonthani, Nong Bualamphu, Nam
Som, Chiangrai, Phichit, Nakhon Ratchasima 2, Chaiyaphum,
Mahasarakham, Chiangkham and Sawankhalok branches
upgraded and certified to comply with ISO 9001:2008
standard of ICL, Auckland, New Zealand.
• Management of Annual General Meeting (AGM) evaluated
and rated “Excellent” by Thai Investors Association, Thai
Listed Companies Association and Securities and Exchange
Commission (SEC).
• The Company earned a high score in the Corporate
Governance Survey conducted by Thai Institute of
Directors, Stock Exchange of Thailand and Securities and
Exchange Commission (SEC).

ป 2555

2012

• บริษัทไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติใหเปนบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหาร
งานดีเดน อันดับ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เม-อวันจันทรที่ 3 กันยายน 2555
ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตติ์
• ไดยกระดับระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก
International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand (ICL)
ในการดำเนินงานกรมธรรมสามัญสายประกันชีวิตสาขา และฝาย
ประกันกลุม ณ ปจจุบันสาขาบริษัทเขาระบบคุณภาพมาตรฐานในการ
ดำเนินงาน 31 สาขาทุกภูมิภาค โดยไดรับรางวัล Best Quality
Management Awards 2012 ในโอกาสที่บริษัทมีการรักษาระบบการ
จัดการคุณภาพ ISO 9001 ตอเน-องมากวา 9 ป
• ไดรับการประเมินคุณ ภาพจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (Annual
General Meeting: AGM) ประจำป 2555 ในระดับ “ดีเยี่ยม” เปนป
ที่ 2 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหาชน) รวมผนึกกำลังพันธมิตร ประกาศนโยบายความพรอมในการ
วางแผนการเงินอยางรอบดานใหกับประชาชนทุกกลุม โดยทีมที่ปรึกษา
การเงินที่พรอมใหขอมูล คำแนะนำในการสรางหลักประกันควบคูไปกับ
การสรางฐานะ

• The Company was honored the 1st Runners Up Award of
Life Assurance Company with Excellence in Management,
by the Office of Insurance Commission (OIC) on Monday,
3 September 2012 at the Sirikit National Convention Center.
• Quality assurance for the operation of ordinary life
insurance, branch, and group life insurance upgraded and
certified to comply with ISO 9001:2008 standard of ICL,
Auckland, New Zealand. The Company has 31 branches
throughout every region under said quality assurance
standard, and has received the Best Quality Management
Award 2012 on the occasion that it has maintained ISO
9001 quality assurance standard for more than 9 years.
• Received an evaluation of “Excellent” for management at
the 2012 Annual General Meeting (AGM) for the second
time, as evaluated by the Thai Investors Association,
Thai Listed Companies Association and Securities and
Exchange Commission (SEC).
• Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. signed a Stock
Trading Agreement with BBL Asset Management
Company Limited, and Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
formed an alliance for a new mission, BLA value of life.

ป 2556

• Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. and alliances, BBL
Asset Management Company Limited and Bangkok Insurance
Public Co., Ltd., extend the balance availability of enterprise
and team by combining the joint development and launch
the application “Ready 3B”, a tool to help financial
advisor team enhance financial planning and advisory fast
and efficiently to customers.
• Company was awarded Thailand’s Corporate Brand Rising
Star 2013, a listed company with the highest growth rate
of corporate brand value in Finance Category, from the
Research Project of the Corporate Brand Value and Thai
Brand Ranking, Chulalongkorn University.
• Awarded Certified with ISO 9001:2008 standard of ICL,
Auckland, New Zealand for the operation of ordinary life
insurance on 42 branches of Chiangmai, Chonburi, Khonkaen,
Pitsanulok, Nakornsawan, Phuket, Chiangrai, Pichit, Udonthani,
Nong Bualamphu, Namsom, Hatyai, Sawankhalok,
Chaiyabhoom, Nakorn Ratchasrima 2, Chiangkham,
Mahasarakham, Rayong, Saraburi, Chantaburi,
Ubonratchathani, Buriram, Samutsakorn, Angthong,
Khampaengphet, Nakornsrithammarat, Chachoengsao,
Trang, Pattaya, Lopburi, Nakornratchasrima 1, Asoke, Silom,
Eakkamai, Pathumthani, Srinakarin, Nakornpathom,
Ayudhaya, Lumpang, Tapanhin, Baanpue and Nongkhai.

• บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) พรอมดวยพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และ บริษทั กรุงเทพ
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตอยอดความพรอมขององคกรและทีมงาน
โดยรวมกันพัฒนาและเปดตัวแอพพลิเคชั่น “พรอม 3B” ซึ่งเปน
เคร-องมือใหทีมที่ปรึกษาการเงินใชวางแผนการเงินใหกับลูกคาไดอยาง
รอบดาน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
• บริษัทไดรับรางวัล Thailand's Corporate Brand Rising Star 2013
อันเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีอัตราการเติบโตของ
มูลคาแบรนดองคกรสูงสุด ในหมวดการเงิน จากโครงการงานวิจัยการ
วัดมูลคาและจัดอันดับแบรนดองคกรไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• สำนักงานสาขาของบริษัท 42 สาขา ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก International Certifications Ltd.,
Auckland, New Zealand (ICL) ดานการดำเนินงานกรมธรรมสามัญ
ไดแก สาขาเชียงใหม สาขาชลบุรี สาขาขอนแกน สาขาพิษณุโลก
สาขานครสวรรค สาขาภูเก็ต สาขาเชียงราย สาขาพิจติ ร สาขาอุดรธานี
สาขาหนองบัวลำภู สาขาน้ำโสม สาขาหาดใหญ สาขาสวรรคโลก
สาขาชัยภูมิ สาขานครราชสีมา 2 สาขาเชียงคำ สาขามหาสารคาม
สาขาระยอง สาขาสระบุรี สาขาจันทบุรี สาขาอุบลราชธานี สาขาบุรรี มั ย
สาขาสมุทรสาคร สาขาอางทอง สาขากำแพงเพชร สาขานครศรีธรรมราช
สาขาฉะเชิงเทรา สาขาตรัง สาขาพัทยา สาขาลพบุรี สาขานครราชสีมา 1
สาขาอโศก สาขาสีลม สาขาเอกมัย สาขาปทุมธานี สาขาศรีนครินทร
สาขานครปฐม สาขาอยุธยา สาขาลำปาง สาขาตะพานหิน สาขาบานผือ
และสาขาหนองคาย

2013
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นโยบาย

Company Policies

1. นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. Good Corporate Governance Policy

2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

2. Risk Management Policy

3. นโยบายดานการบริการดวยคุณภาพ ISO

3. Quality Standards Policy

บริษัทมีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัทเปนองคกรที่ดำเนินกิจการ
ภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงเนนความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ ภายใตกฎระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อผลประโยชนสูงสุดตอองคกร ปฏิบัติตอ
ผู  ม ี ส  ว นได เ สี ย อย า งเทา เที ย มกั น มี ค วามโปร ง ใสตรวจสอบได
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ซื่อสัตย ในการประกอบธุรกิจและ
รับผิดชอบตอสังคม

บริ ษ ั ท กำหนดให ม ี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี ่ย งทั ่ว ทั ้ง องค ก ร
อยางเปนระบบ และครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆ ดาน โดยจัดให
มี ก ารระบุ ป  จ จั ย และเหตุ ท ี ่ ม าของความเสี ่ ย ง มี ก ารประเมิ น
วิ เ คราะห จั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ของความเสี่ ย ง มีก ารจั ด การ
ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการดำเนินงาน
ของบริษัท บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายเปนสำคัญ

บริ ษ ั ท มี ค วามมุ  ง มั ่ น ต อ การสร า งสรรค ง านบริ ก ารภายใต ร ะบบ
คุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO 9001 และกฎระเบี ย บที ่ เ กี ่ ย วข อ ง
ซึ่งพนักงานทุกทานมีหนาที่ปฏิบัติตามระบบคุณภาพที่ไดกำหนดไว
และมีก ารปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ งสม่ ำ เสมอ เพื่ อ ให ก ารบริ ก าร
ได ค ุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ถู ก ต อ งสมบู ร ณ สะดวกรวดเร็ ว
อั น จะกอ ใหเ กิ ด ความประทั บ ใจแกลู ก ค า ทุ ก ท า น ทั้ ง ในป จ จุบัน
และอนาคต
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The Company is dedicated to operating business
which is in compliance with the principles of Good
Corporate Governance by striving to perform capably
and responsibly in accordance with prescribed laws
and regulations for the best interest of the
organization, the equitable treatment to all
stakeholders, as well as running business with ethics
and morals, accountability, transparency, and
responsibility to the society.

The Company designates systematic procedures and
processes at the organizational level for management
of all types of risk comprehensively by identifying risk
factors and causes, assessing, analyzing, prioritizing
significances, managing, monitoring and evaluation on
risk management in order to achieve the Company’s
objectives and targets.

The Company is devoted to delivering services that
comply with ISO 9001 quality and related standards,
whereby all employees are required to perform their
duties according to the quality management system.
The Company also makes a constant improvement in
order to attain standard quality services that are
accurate, complete, convenient and fast which will
create a good impression to all current and potential
customers.

4. นโยบายดานบุคลากร

4. Human Resource Policy

บริษทั มุง เนนการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพือ่ เสริมสราง
ใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและเปนมืออาชีพ
ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการบริการและ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มเพื ่ อ นำไปสู  ค วามเชื ่ อ มั ่ น
ศรัทธาและความนาเชื่อถือ มีความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่ง
ของธุรกิจการประกันชีวิต ในนามของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจดวยปรัชญาแหงการเปนผูใหแก
สังคมเปนสำคัญ

The Company emphasizes on personnel developments
in order to enhance their capabilities, skills and
professionalism under moral standards and ethical
conducts, develop their service mindedness and social
responsibilities, and to nurture them the value
towards belief, trust and pride in being a part of life
insurance business with Bangkok Life Assurance PCL,
which has been a running business with the
philosophy of giving back to the society.

5. นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. Information Technology Policy

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เปนทรัพยากรระบบฐานองค
ความรูแบบบูรณาการ และทันสมัยดวยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว
แมนยำ สามารถสนับสนุนและตอบสนองความตองการของผูใช
รวมทัง้ พัฒนาใหเกิดความสัมพันธและสอดคลองกันทัง้ ระบบไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตระบบการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลและความลับของลูกคา

The Company has been implementing the information
technology system that allows well-integrated use of
resources and the provision of modern data
management that is accurate and fast to serve, and
well respond to users' requirements. It has also been
developing the system integration and consistency
efficiently and effectively under the security system of
customer information and confidentiality.

6. นโยบายดานการตลาด

6. Marketing

การดำเนินงานดานการตลาด มุงเนนการเสริมสรางความมั่นคง
ทางการเงินใหลูกคาและครอบครัว ดวยคุณคาผลิตภัณฑและการ
บริ ก ารคุ ณ ภาพ รวมทั ้ ง คำปรึ ก ษาการวางแผนการเงิ น อย า ง
มืออาชีพ รวมกับพันธมิตร คูคา ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษา
การเงิน และพนักงาน โดยดำเนินงานอยางเปนระบบ ในการสราง
คุณคาของบริษัท สรางความเชื่อมั่นในองคกร การวิจัยพัฒนา
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑและบริการ และสรางความผูกพัน
ของลูกคาและประชาชน โดยยึดหลักความซือ่ สัตยจริงใจตอประชาชน
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและความพึงพอใจของลูกคา
อยางตอเนื่อง

As a guideline for our marketing management, the
Company encourages employees to build and
strengthen the financial stability for their families by
providing quality products and services and
professional advice to our clients, working closely
with our partners, agents, financial advisors, and staff.
Based on integrity and sincerity, the Company works
systematically to strengthen corporate brand values,
trust, research-based value-added products, and
customer relations, to ensure our competitiveness and
continued customer satisfaction.
Bangkok Life Assurance PCL.
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7. นโยบายดานการเงินและการลงทุน

7. Finance and Investment

รักษาสภาพคลองที่เพียงพอ บริหารสวนตางระหวางผลตอบแทน
จากการลงทุน และภาระที่มีตอผูเอาประกันที่เหมาะสมในระยะยาว
โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เนนการลงทุน
ในตราสารระยะยาวที่มีคุณภาพ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และจำกัดความเสียหายของเงินลงทุน
ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงภาระที่มีตอผูเอาประกัน และฐานะทางการเงินของ
บริษัท เปนสำคัญ

The Company maintains sufficient liquidity at all times
and manages suitably investment returns and its
obligations to customers in the long-term by
allocating investments among different asset classes,
especially in high-quality and long-term fixed income
funds, in order to control the risk from fluctuation in
interest rate and minimize risks posed to investment
funds while taking into consideration of all obligations
to the customers and the Company’s financial status.

8. นโยบายดานการประชาสัมพันธ

8. Communication
Public Relations Corporate
Policy

และสื่อสารองคกร
การสื่อสารองคกรมุงเนนการสื่อสารเชิงกลยุทธ เพื่อเสริมสราง
ภาพลักษณ ความเชือ่ ถือศรัทธา และเชือ่ มัน่ ตอบริษทั ของสาธารณชน
โดยสะทอนปรัชญา วิสัยทัศน คานิยมและภารกิจขององคกร ทั้งนี้
โดยยึดมัน่ หลักการของความจริงใจ จริยธรรม และความเปนมืออาชีพ

Corporate communication aims to strategically
enhance corporate image and a confidence in the
Company among the public, reflecting the corporate
philosophy, vision, values, and mission, which is
based on sincerity, ethics, and professional principles.

9. นโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม

9. Social and Environment Policy

บริษทั มุง มัน่ ดำเนินธุรกิจดวยจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคม โดยมีสว น
ในการเสริมสรางความมั่นคงทางการเงินซึ่งนำไปสูความมั่นคงและ
ความสุขในชีวิตของประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งให
ความสำคัญตอสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ

The Company is committed to conduct business with
social awareness by taking part in strengthening
financial stability and happiness of all people
continuously and place an importance on environment
for a sustainable society and economic development
of the nation.

บริษทั สงเสริมใหพนักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบขององคกรและของตนเองตอสังคม ในดานการศึกษา
สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยดำเนินกิจกรรม
สงเสริมสังคมอยางเปนรูปธรรม
บริษัทใหความสำคัญตอการเสริมสรางสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
โดยสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของบริษัท
ซึง่ ประกอบดวยพนักงานและครอบครัว ตัวแทน คูค า และพันธมิตร
ดวยการใชทรัพยากรอยางคุมคา ดวยหลักการใชอยางประหยัด
ลดการสูญเปลา การนำมาใชซำ้ หรือการใชวสั ดุทผ่ี า นกระบวนการ
แปรสภาพตามความเหมาะสมแล ว แต ก รณี และโดยสนั บ สนุน
กิจกรรมฟืน้ ฟูธรรมชาติ อนุรกั ษ์สง่ิ แวดลอม และปลูกฝงจิตสำนึก
การรักษาสิ่งแวดลอมในมิติตางๆ ใหเยาวชน เพื่อผลระยะยาวและ
ความยัง่ ยืน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556

24

The Company encourages staff, sale agents and their
families to be aware of both organization and own
responsibility to the society by promoting social
activities substantially in terms of education, health,
culture and environment.
The Company is dedicated to enhance environmental
sustainability by encouraging natural resources
conservation in residential areas of employees and
their families, sale agents and business partners to
use resources efficiently with the principles of
reducing wastes, recycling or recyclable material
usage appropriately. The Company also promotes
restoring natures, conserving environments and
creating awareness in various dimensions to the
youths for a long-term sustainable environment.

10. นโยบายดานสิทธิมนุษยชน

10. Human Rights Policy

บริษัทสนับสนุนการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ตามหลักสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน
- บริษัทสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ให ก ารยอมรั บ และเคารพสิ ท ธิ เ สรี ภ าพอั น ควรของผู  อ ื ่ น
โดยคำนึ ง ถึ ง ศี ล ธรรม ความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชน
ในสังคมประชาธิปไตยภายใตกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย
- บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูมีสวนไดเสีย โดยไมเลือก
ปฏิบัติแกบุคคลใดๆ ดวยเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะ
ทางสังคม ความสมบูรณของรางกาย ความเชื่อทางวัฒนธรรม
หรือ ความเชือ่ ทางการเมืองภายใตกฎหมายและมาตรฐานสากล
ดานการคุม ครองสิทธิมนุษยชน
- บริษัทเคารพตอสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการไดรับคาตอบ
แทนการทำงาน สวัสดิการ และการประเมินผลงานที่เปนธรรม
สิทธิการลาหยุดงานเพื่อทำภารกิจที่จำเปน หรือเพื่อพักผอน
เปนครั้งคราวโดยไดรับคาจางตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับการคุม ครองแรงงาน
- บริษัทสนับสนุนและจัดใหมีความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ทั้งในดานสุขอนามัย อาคารสถานที่ และการดูแลรักษาความ
สะอาดของสภาพแวดลอม
- บริษัทสนับสนุนการมีสิทธิในหลักประกันทางสังคมที่รัฐจัดใหแก
ประชาชน

The Company supports the rights of freedom and
equality of all stakeholders of the Company according
to the Universal Declaration of Human Rights.
- The Company supports human rights in the
exercise of the freedom of individual to recognize
and respect the rights of others with regards to
the moral and public order in a democratic society
under the laws of the Kingdom of Thailand.
- The Company respects the rights and freedoms of
its stakeholders by disregarding of races, religions,
gender, social status, physical forms, cultural or
political beliefs, under the International Human
Right Law.
- The Company respects the rights of employees to
receive compensation for work, welfare and
performance evaluation equitably, the rights of
necessary leaves or vacation leaves with payments
under the Labor Protection and Welfare laws and
regulations.
- The Company supports and provides safety in
workplace in terms of sanitation, premises and
the cleanliness of the environment.
- The Company supports the rights in social security
provided by the government.

กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ใหความ
เคารพในสิ ท ธิ ส  ว นบุ ค คล เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น
และการแสดงออก ตลอดจนศักดิศ์ รีของความเปนมนุษยซง่ึ กันและกัน
ภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บริษัทบริหารงานดวยความจริงใจ และรับผิดชอบดูแลลูกคาใหได
รับสิทธิความคุมครอง และสิทธิประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
อยางเปนธรรม และจัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียนเพื่อแกไขเรื่อง
รองเรียนดวยความยุตธิ รรม

Directors, Executives, employees and sale agents
respect the right of privacy, freedom to express
opinions and dignities towards one another under
the framework of the Constitution of the Kingdom of
Thailand.
The Company is managed sincerely and responsibly
for customer care to access the rights of coverage
and benefits under insurance policy fairly and provide
a system to get and resolve complaints in a fair
manner.
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11. นโยบายตอตานการทุจริต

11. Anti-Corruption Policy

บริษทั จะตอตานการทุจริต และไมยอมรับการใหหรือการรับของขวัญ
สินบน หรือ ผลประโยชนอน่ื ใด ทีม่ เี จตนาจูงใจใหเกิดการดำเนินการ
หรือเกิดการกระทำการใดๆ เพือ่ แสวงหาประโยชนทม่ี คิ วรไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย

The Company is against corruption and refuse to
accept bribes, gifts or other benefits with intention to
promote inducible actions or conduct any illegitimate
exploitation.

บริษัทตองมีจรรยาบรรณและมีความมุงมั่นในการปองกันมิใหเกิด
การทุจริต รวมถึงมีหนาที่ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
การตอตานการทุจริต อีกทั้งตองมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบัติ
ที่บริษัทไดกำหนดไวอยางสม่ำเสมอ

The Company has a strong determination to ethics and
preventing corruption, including an obligation to set
guidelines to combat corruption and to review its
anti-corruption guidelines consistently.

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทมีหนาที่ปองกันและดูแลไมใหเกิด
การทุ จ ริ ต หากพบการทุ จ ริ ต หรื อ พบเหตุที่ส อ ไปในทางทุจ ริต
ใหแจงตอผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

Executive Officers and employees have the duty to
protect and prevent fraud and corruption. Should
anyone encounter frauds or any corruptions, report to
the executives or supervisor immediately.

12. นโยบายดานการปองกันและปราบปราม

12. Anti-Terrorist
Anti-Money Laundering and
Financing Policy

การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย
บริษัทมีหนาที่และจรรยาบรรณในการกำหนดนโยบาย และแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และมุงมั่นใน
การปองกันมิใหบริษัทเปนแหลงฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของและแนว
ทางปฏิบัติที่สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด
ขึ้นอยางเครงครัด
บริษัทกำหนดนโยบายลำดับรองและมาตรการตางๆ เพื่อรองรับ
นโยบายขางตน อันไดแกนโยบายการรับลูกคา นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคา แนวปฏิบัติในการตรวจ
สอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา รวมทั้งการกำกับดูแลให
บุคลากรภายในองคกรปฏิบัติตามนโยบายมาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติดังกลาว อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้

นโยบายการรับลูกคา
บริษทั มีหนาทีต่ อ งจัดใหลกู คาแสดงตน ดำเนินการตรวจสอบพิสจู น
ทราบและระบุตัวตนของลูกคากอนพิจารณาอนุมัติรับลูกคาตามบท
บัญญัตแิ หงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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The Company is responsible for defining its policies
and guidelines in accordance with the prevention and
suppression of money laundering and combating
terrorist financing, and commits to protect the
Company from a source of money laundering and
financing of terrorism by strictly complying with the
laws on preventing and combating money laundering
and the related laws and practices from the Office of
Prevention and Suppression of Money Laundering.
The Company defined subordinate measurements and
guidelines to support the above policy including
customer acceptance policy, risk management policy
for customer money laundering, guidelines for
customer inspection and supervision on personnel
within the organization to perform effectively in
consistent with the measurements and guidelines
below.

Customer Acceptance Policy
The Company is obliged to conduct inspections to
verify customers' identities before life insurance
approval under the provisions of the law on Preventing
and Combating Money Laundering.

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ของลูกคา

Risk Management Policy for Customer Money
Laundering

บริษัทมีหนาที่บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคา
กอนพิจารณาอนุมัติรับลูกคาตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

The Company is responsible for risk management for
customer money laundering before the life insurance
approval under the provisions of the law on Preventing
and Combating Money Laundering.

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคา
บริษัทมีหนาที่ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาอยาง
สม่ำเสมอและตอเนื่อง จนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคาตามบท
บัญญัตแิ หงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การกำกับดูแลใหบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติตาม
นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต อ ต า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก ก าร
กอการรายของบริษัท
(1) บริษัทกำหนดใหผูบริหารทุกระดับ พนักงาน ตัวแทน รวมทั้ง
นายหนาของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายโดยเครงครัด
(2) บริษัทกำหนดใหมีผูบริหารที่มีอำนาจทำหนาที่กำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และเปนผูติดตอประสานงานกับสำนักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(3) บริษัทกำหนดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่อาจเกิดขึ้น
จากการใชบริการตางๆ ของบริษัท
(4) บริ ษ ั ท สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให ค ณะกรรมการ ผู  บ ริ ห าร
พนั ก งาน ตั ว แทน รวมทั ้ ง นายหน า ของบริ ษ ั ท มี ค วามรู 
ความเขาใจดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยาง
เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) บริษัทกำหนดใหมี คำสั่ง ระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานที่
สอดคล อ งกับนโยบายดานการปอ งกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย
(6) ผูบ ริหารทุกระดับ พนักงาน ตัวแทน รวมทัง้ นายหนาของบริษทั
ตองปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติดานการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายโดยเครงครัด

Guideline for Customer Inspection
The Company is responsible for inspecting the facts
about customers regularly and continuously until the
termination of customer relationship under the
provisions of the law on Preventing and Combating
Money Laundering.

Supervision on personnel within the
organization to comply with the Policy for
the Prevention and Suppression of Money
Laundering and Combating Terrorist
Financing.
(1) The Company designates all executives, employees,
sale agents and brokers to strictly adhere to the
policies and guidelines for the Prevention and
Suppression of Money Laundering and Anti-Terrorist
Financing regulations.
(2) The Company designates the authorized executives
to supervise the practice of law on the Prevention
and Suppression of Money Laundering and to liaise
with the Office of Prevention and Suppression of
Money Laundering.
[3) The Company specifies measurements to control
the risk of money laundering and the financing of
terrorism that may occur from using any services
of the Company.
(4) The Company supports and encourages the Board
of Directors, executives, employees, sale agents,
and brokers to gain knowledge and information of
prevention and suppression of money laundering
and combating terrorist financing sufficiently to be
able to follow the law on preventing and combating
money laundering effectively.
(5) The Company set rules and guidelines in accordance
with the policy of the prevention and suppression
of money laundering and combating terrorist
financing.
(6) The management at all levels, employees, sale
agents, and brokers must strictly follow the policies
and guidelines of preventing and suppressing of
money laundering and anti-terrorist financing.
Bangkok Life Assurance PCL.
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คณะกรรมการ
Board of Directors
1. นายเชิดชู โสภณพนิช

4. นายชัย โสภณพนิช

3. ดร.ศิริ การเจริญดี

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการลงทุน

- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
- กรรมการบริหาร
- กรรมการลงทุน

Mr. Choedchu Sophonpanich
- Chairman
- Chairman of the Executive
Board of Directors
- Chairman of the Investment
Committee

Mr. Chai Sophonpanich

Dr. Siri Ganjarerndee
- Director
(Independent Director)
- Chairman of the
Nominating and
Remuneration Committee
- Executive Director
- Member of Investment
Committee

2. นายสุนทร อรุณานนทชัย
- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Sunthorn Arunanondchai
- Director
(Independent Director)
- Chairman of the Audit
Committee

6.

7.

- Director
- Member of the
Nominating and
Remuneration Committee

5. นางสาวิตรี รมยะรูป
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

Mrs. Savitri Ramyarupa
- Director
- Executive Director

8.

9.

6. นางคมคาย ธูสรานนท
- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
- ที่ปรึกษากรรมการ
ผูจัดการใหญ

Mrs. Komkai Thusaranon
- Director
(Independent Director)
- Executive Director
- Chairman of Good
Corporate Governance
Committee
- President Advisor

10.

1.
5.
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7. นางสาวพจณี คงคาลัย

9. นายโชน โสภณพนิช

- กรรมการ

-

Ms. Pochanee Kongkalai
- Director

8. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข

Mr. Chone Sophonpanich

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ

- Director
- Executive Director
- Member of Investment
Committee
- President

Mr. Pradit Rodloytuk
- Director
(Independent Director)
- Member of the Audit
Committee

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
กรรมการผูจัดการใหญ

10. นายปราโมช พสุวัต
- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

Mr. Pramote Pasuwat
- Director
(Independent Director)
- Member of the Audit
Committee
- Chairman of the Risk
Management Committee

11.

12.

11. นายยุทากะ อิเดกูชิ
- กรรมการ

Mr. Yutaka Ideguchi
- Director

13. นางรัชนี นพเมือง
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

Mrs. Ruchanee Nopmuang
12. นายทาเคชิ ฟูกูดะ
-

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

Mr. Takeshi Fukuda
- Director
- Executive Director
- Member of the Risk
Management Committee
- Member of the
Nominating
and Remuneration
Committee
- Member of the Good
Corporate Governance
Committee

13.

- Director
- Member of the Nominating
and Remuneration
Committee

14. นายนาโอกิ บัน
- กรรมการ

Mr. Naoki Ban
- Director

15. นางประไพวรรณ ลิมทรง
- กรรมการ
Mrs. Prapaivan Limsong
- Director

14.

15.

3.
4.
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายเชิดชู โสภณพนิช (67 ป)
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน
Mr. Choedchu Sophonpanich (67 Years old)
Chairman / Chairman of the Executive Board of Directors /
Chairman of the Investment Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร วิทยาลัยเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร
แหงลอนดอน ของมหาวิทยาลัยลอนดอน

B.Sc., Economics, The London School of Economics and Political
Science (LSE), University of London

ประสบการณทำงาน

Work Experience

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ส.ค. 2556 - ปจจุบัน
: ประธานกรรมการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 - ปจจุบัน
: ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - ปจจุบัน
: ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2523 - ปจจุบัน
: กรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2523 - 2552
: รองประธานกรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2519 - 2523
: กรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Listed Companies in SET
Aug 2013 - present : Chairman of the Investment Committee,
Bangkok Life Assurance Public Company
Limited
2009 - present
: Chairman, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
2003 - present
: Chairman of the Executive Board of
Directors, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
1980 - present
: Director, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
1980 - 2009
: Vice Chairman, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited
1976 - 1980
: Executive Director, Bangkok Bank Public
Company Limited

หนวยงานอ!นๆ
2547 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน

: ประธานกรรมการ
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
(มหาชน)
: ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จำกัด
: กรรมการ
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

Other Organizations
2004 - present
: Chairman, Aioi Bangkok Insurance Public
Company Limited
2002 - present
: Chairman, BBL Asset Management
Company Limited
2001 - present
: Director, Krungdhep Sophon Public
Company Limited

การถือหุนในบริษัท

Shareholdings in the Company

32,810,010 หุน (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
คิดเปนรอยละ 2.708 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

32,810,010 shares (as of 27 December 2013),
equivalent to 2.708 percent of all shares with voting rights.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556

32

นายสุนทร อรุณานนทชัย (71 ป)
กรรมการ (กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Sunthorn Arunanondchai (71 Years old)
Director (Independent Director) / Chairman of the Audit Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

•
•
•
•

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

•
•
•
•

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA
ปริญญาตรี Southern Arkansas University, USA
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ปรอ. 366
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 5 สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 6
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 98/2551
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุน 4/2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2550 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2519 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2547 - ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
หนวยงานอ!นๆ
2547 - ปจจุบัน : รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด
2541 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
2531 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ซีพีแลนด จำกัด (มหาชน)
2528 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

Work Experience
Listed Companies in SET
2007 - present : Chairman of the Audit Committee, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
1976 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited
2004 - present : Director, Charoen Pokphand Foods Public
Company Limited

การถือหุนในบริษัท

Other Organizations
2004 - present : Vice Chairman, Charoen Pokphand Group
Company Limited
1998 - present : Chairman, Ek-Chai Distribution System
Company Limited
1988 - present : President, CP Land Public Company Limited
1985 - present : Chairman, Rajburi Sugar Company Limited

428,000 หุน (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
คิดเปนรอยละ 0.035 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

Shareholdings in the Company
428,000 shares (as of 27 December 2013), equivalent to 0.035
percent of all shares with voting rights.
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คณะกรรมการ
Board of Directors

ดร.ศิริ การเจริญดี (65 ป)
กรรมการ (กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน
Dr. Siri Ganjarerndee (65 Years old)
Director (Independent Director) / Chairman of the Nominating and
Remuneration Committee / Executive Director /
Member of the Investment Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics &
Operations Research, Monash University, Australia
• ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics,
University of Sydney, Australia
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of
Sydney, Australia
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 5/2550
• หลักสูตร Advanced Management Program, รุน ที่ 113/2538
Harvard Business School
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 6/2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 60/2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 4/2546
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ส.ค. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2553 - ปจจุบัน
: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - ปจจุบัน
: กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2542 - ปจจุบัน
: กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2553 - ปจจุบัน
: กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณา
คาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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Work Experience
Listed Companies in SET
August 2013 - present : Member of the Investment Committee,
Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
2010 - present
: Chairman of the Nominating and
Remuneration Committee,
Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
2003 - present
: Executive Director, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
1999 - present
: Independent Director, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
2010 - present
: Independent Director, Member of
Norminating and Remuneration
Committee and Corporate Governance
Committee, Indorama Ventures Public
Company Limited

2550 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบนั
2547 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
หนวยงานอ"นๆ
2554 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบนั

2546 - ปจจุบัน

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี –

: กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จำกัด (มหาชน)
: รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
บริษัท โพสต พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
: รองประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
: คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารแหงประเทศไทย
: อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
ธนาคารแหงประเทศไทย
: กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ธนาคารแหงประเทศไทย
: กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย
: คณะกรรมการจัดทำบันทึกขอตกลง
และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
: กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
และประธานคณะกรรมการการลงทุน
บริษทั ทริส คอรปอเรชัน่ จำกัด

2007 - present

2005 - present
2004 - present
2000 - present

2000 - present

: Director, Member of the Audit
Committee, Nominating Committee and
Remuneration Committee, Thoresen
Thai Agencies Public Company Limited
: Vice Chairman of the Board of
Directors, Prasit Patana Public
Company Limited
: Independent Director and Member of the
Audit Committee, Indorama Polymers
Public Company Limited
: Independent Director and Chairman of
the Audit Committee, Member of
Nominating and Remuneration
Committee, Post Publishing Public
Company Limited
: Vice President and Chairman of the
Audit Committee, Thai Vegetable Oil
Public Company Limited

Other Organizations
2011 – present
: Chairman of the Risk Management
Committee, Bank of Thailand
2010 – present
: Member of the Public Sector
Development Sub-Commission
in Public Finance and Budgeting
System Improvement, Bank of Thailand
2009 - present
: Expert Director, Bank of Thailand
2009 - present
: Member, Financial Institutions Policy
Committee (FIPC), Bank of Thailand
2003 - present
: Member of the subcommittee for
agreement drafting and evaluating state
enterprises, State Enterprise Policy
Office, Ministry of Finance
2003 - present
: Director, Member of the Audit
Committee and Remuneration
Committee, Chairman of the Board of
Investments, TRIS Corporation Ltd.
Shareholdings in the Company
None.
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นายปราโมช พสุวัต (77 ป)
กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Mr. Pramote Pasuwat (77 Years old)
Director (Independent Director) / Member of the Audit Committee /
Chairman of the Risk Management Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ศึกษาและดูงานดานการธนาคาร ประเทศเยอรมนี
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 17/2545
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• B.A., Accounting, Faculty of Commerce and Accountancy,
Thammasat University
• Study and observation trips in the banking industry, Germany
• Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of
17/2002, Thai Institute of Directors Association

ประสบการณทำงาน

Work Experience

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2552- ปจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - ปจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2537 - 2542 : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูอำนวยการดานกิจการ
สาขาตางจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2526 - 2536 : ผูจัดการฝายตรวจสอบ ผูอำนวยการอาวุโส
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2506 - 2525 : เจาหนาทีฝ่ า ยตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Listed Companies in SET
2009 - present : Chairman of the Risk Management Committee,
Bangkok Life Assurance Public Company
Limited
2007 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited
2007 - present : Member of the Audit Committee, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
1994 - 1999 : Executive Vice President and Head of Provincial
Retail Banking, Bangkok Bank Public Company
Limited
1983 – 1993 : Manager Audit Department and Senior Vice
President, Bangkok Bank Public Company
Limited
1963 - 1982 : Audit Department Officer, Bangkok Bank Public
Company Limited

หนวยงานอ!นๆ
2544 - ปจจุบัน : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน
ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2543 - 2547 : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี -

Other Organizations
2001 - present : Director and Treasurer, C.C.F. Foundation in
Thailand under the Royal Patronage of HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn
2000 – 2004 : Director and Chairman of the Audit Committee,
Bangkok First Investment & Trust Public
Company Limited

Shareholdings in the Company
None.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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นายประดิษฐ รอดลอยทุกข (79 ป)
กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
Mr. Pradit Rodloytuk (79 Years old)
Director (Independent Director) / Member of the Audit Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 69/2551
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• MBA, Accounting, Thammasat University
• Certified Public Accountant (CPA)
• Certificate of Directors Accreditation Program (DAP), Class of
69/2008, Thai Institute of Directors Association

ประสบการณทำงาน

Work Experience

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2550 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - ปจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2544 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2534 - 2544 : กรรมการผูจัดการ
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Listed Companies in SET
2007 - present : Independent Director,
Bangkok Life Assurance Public Company
Limited
2007 - present : Member of the Audit Committee,
Bangkok Life Assurance Public Company
Limited
2001 - present : Executive Director, Syn Mun Kong Insurance
Public Company Limited
1991 - 2001 : Managing Director, Syn Mun Kong Insurance
Public Company Limited

หนวยงานอ!นๆ
2535 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด
2545 - 2548 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
2519 - 2527 : กรรมการผูชวยผูอำนวยการ และกรรมการบริหาร
บริษทั ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
2515 - 2517 : ผูชวยผูอำนวยการ สำนักงานประกันภัย
กระทรวงพาณิชย

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี -

Other Organizations
1992 - present : Managing Director / Certified Public
Accountant (CPA), AST Master Company
Limited
2002 - 2005 : Independent Director and Member of the Audit
Committee, Bangkok First Investment & Trust
Public Company Limited
1976 - 1984 : Member of the assistant to the President and
Executive Director, Thaivivat Insurance Public
Company Limited
1972 - 1974 : Deputy Director of the Insurance Department,
Ministry of Commerce

Shareholdings in the Company
None.
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นางคมคาย ธูสรานนท (62 ป)
กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ
Mrs. Komkai Thusaranon (62 Years old)
Director (Independent Director) / Executive Director /
Chairman of the Good Corporate Governance Committee /
Advisor to the President
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

•
•
•
•

• Master of Development Economics, National Institute of Development
Administration
• Bachelor of Business Administration, Chulalongkorn University
• Top Executive Program, Class of 34, Civil Service Development Institute
• Certificate, Property Insurance and Management Skill, The Chartered
Insurance Institute, London
• Certificate Change Management Program, Royal Institute of Public
Administration (RIPA), London
• OIC Advance Insurance Program, Class of 1/2011, OIC Advanced
Insurance Institute
• Certificate of Executive Program, Capital Market Academy, Class of 7
• Certificate of National Defense Course, National Defense College,
Class of 17/2003
• Certificate of Directors Certification Program (DCP) Class of 26/2003,
Thai Institute of Directors Association

•
•
•
•
•

ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 34 สถาบันพัฒนาขาราชการ
ประกาศนียบัตร Property Insurance and Management Skill สถาบัน CII
ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Change Management สถาบัน Royal Institute
of Public Administration - (RIPA) ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 1/2554
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 7
ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุนที่ 17/2546
สถาบันปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 26/2546
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงาน

Work Experience

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2556 - ปจจุบัน : ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท

Listed Companies in SET
November 2013 - present : Chairman of the Good Corporate
Governance Committee, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
April 2013 - present
: Independent Director, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
April 2013 - present
: Executive Director, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited
January 2013 - present : Advisor to the President, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
Other Organizations
2008 - 2011
: Deputy Secretary General, Office of
Insurance Commission (OIC)
2003 - 2008
: Deputy Director General, Department of
Insurance, Ministry of Commerce
1996 - 2000
: Director, Division of Policy and Information,
Department of Insurance, Ministry of
Commerce
1995 - 1996
: Director, Office of the Protection for Motor
Vehicle Accident Victims, Department of
Insurance, Ministry of Commerce
1993 - 1995
: Director, Office of the Secretarial, Department
of Insurance, Ministry of Commerce

-ไมมี-

Shareholdings in the Company

หนวยงานอ!นๆ
2551- 2554
2546 - 2551
2543 - 2546
2539 - 2543
2538 - 2539
2536 - 2538

: รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
: รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
: ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการประกันชีวิต
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
: ผูอำนวยการกองนโยบายและสารสนเทศ
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
: ผูอำนวยการสำนักนายทะเบียนคุมครองผูประสบภัย
จากรถ กรมการประกันภัย
: เลขานุการกรม กรมการประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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None.

นายชัย โสภณพนิช (70 ป)
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Mr. Chai Sophonpanich (70 Years old)
Director / Member of the Nominating and Remuneration Committee
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Colorado, U.S.A.
• ปริญญาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุนที่ 6)
• Advanced Management Program, Wharton School, University of
Pennsylvania
• หลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 10/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 16/2545
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• B.A., Business Administration, University of Colorado, USA.
• The Joint State-Private Sectors Program (Batch 6), The National Defense
College of Thailand
• Advanced Management Program, Wharton School, University of
Pennsylvania, USA.
• Certificate of Chairman 2000 Program, Class of 10/2004, Thai Institute of
Directors Association
• Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 16/2002,
Thai Institute of Directors Association

ประสบการณทำงาน

Work Experience

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2553 – ปจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2511 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2553 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2521 – 2552
: ประธานกรรมการและกรรมการผูอำนวยการใหญ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2531 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) จำกัด
(มหาชน)
2529 – ปจจุบนั
: ประธานกรรมการ บริษทั จรุงไทยไวรแอนดเคเบิล้ จำกัด (มหาชน)
2522 – ปจจุบนั
: ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)
2521 – ปจจุบนั
: รองประธานกรรมการ บริษทั ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)

Listed Companies in SET
2010 - present : Member of Nominating and Remuneration Committee,
Bangkok Life Assurance Public Company Limited
1968 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Company
Limited
2010 - present : Chairman and Chief Executive Officer, Bangkok
Insurance Public Company Limited
1978- 2009
: Chairman and President, Bangkok Insurance Public
Company Limited
1988 - present : Chairman, Furukawa Metal (Thailand) Public Company
Limited
1986 - present : Chairman, Charoong Thai Wire & Cable Public
Company Limited
1979 - present : Chairman, Bumrungrad Hospital Public Company Limited
1978 - present : Vice Chairman, Thai Reinsurance Public Company Limited
Other Organizations
1997 - present : Director, Asia Insurance (Philippines) Corp.
1996 - present : Chairman, Asia Insurance (Cambodia) Public Company
Limited
2012 - 2013
: Director, Association of Insurers and Reinsurers of
Developing Countries
2009 - 2012
: Director, International Insurance Society, Inc., New York,
USA.
2006 - 2008
: Chairman, Federation of Thai Insurance Organizations
2004 - 2006
: President, The East Asian Insurance Congress
1989 - 1991
: President, The General Insurance Association
1988 - 1992
: Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd., Singapore
1986 - 1988
: Chairman, ASEAN Insurance Council, Jakarta, Indonesia
1972 – Mar 2008 : Director, The General Insurance Association

หนวยงานอ!นๆ
2540 – ปจจุบัน
2539 – ปจจุบัน
2555 – 2556

: กรรมการ Asia Insurance (Philippines) Corp.
: กรรมการ Asia Insurance (Cambodia) Public Co., Ltd.
: กรรมการ Association of Insurers and Reinsurers of
Developing Countries
2552 – 2555
: กรรมการ International Insurance Society, Inc. New York,
USA
2549 – 2551
: ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
2547 – 2549
: ประธานกรรมการ The East Asean Insurance Congress
2532 – 2534
: นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย
2531 – 2535
: ประธานกรรมการ Asean Reinsurance Corp., Ltd.
Singapore
2530 – 2532
: ประธานกรรมการ ASEAN Insurance Council, Jakarta
2515 – มี.ค. 2551 : กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัย

การถือหุนในบริษัท
28,334,520 หุน (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
คิดเปนรอยละ 2.338 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

Shareholdings in the Company
28,334,520 shares (as of 27 December 2013),
equivalent to 2.338 percent of all shares with voting rights.
Bangkok Life Assurance PCL.
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายโชน โสภณพนิช (39 ป)
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน /
กรรมการผูจัดการใหญ
Mr. Chone Sophonpanich (39 Years old)
Director / Executive Director /
Member of the Investment Committee / President
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรและความสัมพันธระหวางประเทศ Johns Hopkins
University
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Upper Second Class Honours, University College
London
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 142/2554
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

Work Experience

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ส.ค. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 - ปจจุบัน
: กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 - ปจจุบัน
: กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2553 - ธ.ค. 2553 : ผูชวยผูจัดการใหญ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2551 - ส.ค. 2553 : ผูอำนวยการอาวุโส ฝายการตลาดสถาบันการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2541 - 2543
: Senior Dealer, Foreign Exchange Department
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หนวยงานอ!นๆ
2554 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2555 - 2556
2555 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2539 - ปจจุบัน
2549 - 2556
2543 - 2551
2540 - 2541

: กรรมการ และกรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
: กรรมการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
: กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
: กรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
: กรรมการ บริษัท วัฒนเชิดชู จำกัด
: กรรมการ บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเซส จำกัด
: กรรมการ บริษัท ไอเดียส 1606 จำกัด
: กรรมการ บริษัท ไดอะโฆรม เคมิเคิล จำกัด
: กรรมการ บริษัท ตรีเค จำกัด
: กรรมการ บริษัท ไทย-ไดมอนดแชมร็อค จำกัด
: กรรมการ บริษัท เพลเชอร ออฟ ลิฟวิ่ง จำกัด
: กรรมการ บริษัท ไทย มิวเซียม ชอป จำกัด
: Director, International Business บริษัท กรีนสปอต จำกัด
: Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan
Stanley, New York

Listed Companies in SET
Aug 2013 - present : Member of the Investment Committee
Bangkok Life Assurance PCL.
2011 - present
: Director and Executive Director
Bangkok Life Assurance PCL.
2011 - present
: President, Bangkok Life Assurance PCL.
Aug 2010 - Dec 2010 : Executive Vice President, Bangkok Life
Assurance PCL.
Sep 2008 - Aug 2010 : Senior Vice President, Financial Institutions
Marketing Department, Bangkok Life Assurance PCL.
1998 – 2000
: Senior Dealer, Foreign Exchange Department,
Bangkok Bank PCL.
Other Organizations
2011 - present
: Director and Executive Director, The Thai Life
Assurance Association
2012 - present
: Director, BBL Asset Management Co., Ltd.
2012 - 2013
: Director, Thai Financial Planners Association
2012 - present
: Director, Cambodia Life Insurance Company Plc.
2002 - present
: Director, Watana Choedchu Co., Ltd.
2013 - present
: Director, Veyla Cha-am Residences Co., Ltd.
2008 - present
: Director, Ideas 1606 Co., Ltd.
2002 - present
: Director, Diachrome Chemicals Ltd.
2002 - present
: Director, Tree K Co., Ltd.
2000 - present
: Director, Thai Diamond Shamrock Co., Ltd.
1996 - present
: Director, Pleasure of Living Co., Ltd.
2006 - 2013
: Director, Thai Museum Shop Co., Ltd.
2000 - 2008
: Director, International Business, Green Spot Co., Ltd.
1997 - 1998
: Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan
Stanley, New York

การถือหุนในบริษัท

Shareholdings in the Company

80,900 หุน (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556) คิดเปนรอยละ 0.007 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

80,900 shares (as of 27 December 2013),
equivalent to 0.007 percent of all shares with voting rights.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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นายยุทากะ อิเดกูชิ (50 ป)
กรรมการ
Mr. Yutaka Ideguchi (50 Years old)
Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Wharton School, University of
Pennsylvania, USA
• ปริญญาตรี กฎหมาย Hokkaido University, Sapporo, Japan

• Master of Business Administration, The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
• Bachelor of Laws, Hokkaido University, Sapporo, Japan

ประสบการณทำงาน

Work Experience

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เม.ย. 2555 - ปจจุบัน : กรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Listed Companies in SET
April 2012 - present

หนวยงานอ!นๆ
มี.ค. 2556 - ปจจุบัน
มี.ค. 2555 - มี.ค. 2556
มี.ค. 2554 - มี.ค. 2555
ต.ค. 2553 - มี.ค. 2554
ม.ค. 2552 - ต.ค. 2553

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี -

: Executive Officer, General Manager for
the America and Europe, Nippon Life
Insurance Company
: General Manager International Planning
& Operations Department, Nippon Life
Insurance Company
: General Manager Risk Management
Department, System Risk Management
Office, Nippon Life Insurance Company
: General Manager Corporate Planning
Department, Aioi Nissay Dowa Insurance
Company
: General Manager, Corporate Planning
Department, Strategic Integration
Promotion Department, Nissay Dowa
Insurance Company

: Director, Bangkok Life
Assurance Public Company
Limited

Other Organizations
March 2013 - present

: Executive Officer, General
Manager for the America and
Europe, Nippon Life Insurance
Company
March 2012 - March 2013
: General Manager, International
Planning & Operations
Department, Nippon Life
Insurance Company
March 2011 - March 2012
: General Manager, Risk
Management Department,
System Risk Management
Office, Nippon Life Insurance
Company
October 2010 - March 2011 : General Manager, Corporate
Planning Department, Aioi
Nissay Dowa Insurance
Company
January 2009 - October 2010 : General Manager, Corporate
Planning Department, Strategic
Integration Promotion
Department, Nissay Dowa
Insurance Company

Shareholdings in the Company
None.
Bangkok Life Assurance PCL.
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายนาโอกิ บัน (45 ป)
กรรมการ
Mr. Naoki Ban (45 Years old)
Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California, USA
• ปริญญาตรี กฎหมาย Kyoto University, Japan

• Master of Business Administration, University of Southern
California, USA.
• Bachelor of Laws, Kyoto University, Japan

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2551 - ปจจุบัน
: กรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2553 - มี.ค. 2556 : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 - มี.ค. 2556 : กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2551 - มี.ค. 2556 : กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หนวยงานอ!นๆ
มี.ค. 2556 – ปจจุบัน : Chief Executive Officer, NLI International
Asia Pte. Ltd.
2549 - 2551
: Chief Manager, Operations Oversight
Committee Secretariat, Nippon Life
Insurance Company
2548 - 2549
: Chief Manager, Corporate Planning
Department, Nissay Asset Management
Corporation
2546 - 2548
: Chief Manager, Public & IR Department,
Nippon Life Insurance Company
2540 - 2544
: Manager, International Real Estate
Investment Group, Nippon Life Insurance
Company
2537 - 2540
: Associate, Secretarial Department, Nippon
Life Insurance Company
2535 – 2537
: Associate, Kumamoto Branch, Nippon Life
Insurance Company
2535
: Joined Nippon Life Insurance Company

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี -

Work Experience
Listed Companies in SET
2008 - present
: Director, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
2010 - March 2013 : Member of Nominating and
Remuneration Committee, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
2009 - March 2013 : Member of the Risk Management
Committee, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited
2008 – March 2013 : Executive Director, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
Other Organizations
2013 - present
: Chief Executive Officer, NLI International
Asia Pte. Ltd.
2006 - 2008
: Chief Manager, Operations Oversight
Committee Secretariat, Nippon Life
Insurance Company
2005 - 2006
: Chief Manager, Corporate Planning
Department, Nissay Asset Management
Corporation
2003 - 2005
: Chief Manager, Public & IR Department,
Nippon Life Insurance Company
1997 - 2001
: Manager, International Real Estate
Investment Group, Nippon Life Insurance
Company
1994 - 1997
: Associate, Secretarial Department,
Nippon Life Insurance Company
1992 - 1994
: Associate, Kumamoto Branch,
Nippon Life Insurance Company
1992
: Joined Nippon Life Insurance Company

Shareholdings in the Company
None.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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นายทาเคชิ ฟูกูดะ (44 ป)
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Mr. Takeshi Fukuda (44 Years old)
Director / Executive Director /
Member of the Risk Management Committee /
Member of the Nominating and Remuneration Committee /
Member of the Good Corporate Governance Committee
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Keio University, Tokyo, Japan

B.A. in Economics, Keio University, Tokyo, Japan

ประสบการณทำงาน

Work Experience

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Listed Companies in SET
November 2013 - present : Member of the Good Corporate
Governance Committee, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
April 2013 - present
: Director, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
April 2013 - present
: Executive Director, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
April 2013 - present
: Member of the Risk Management
Committee, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited
April 2013 - present
: Member of Nominating and Remuneration
Committee, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited

หนวยงานอ!นๆ
2555 - 2556
2551 - 2555
2549 - 2551
2546 - 2549
2541 - 2546
2540 - 2541
2538 - 2540
2535 - 2538

: Deputy General Manager, International Planning &
Operations Department, Nippon Life Insurance
Company, Tokyo
: Vice President, Nippon Life Insurance of America,
Atlanta, USA
: Senior Manager, NY Representative Office,
Nippon Life Insurance Company, New York, USA
: Manager, International Finance Group,
Nippon Life Insurance Company, Tokyo
: Director, NLI International PLC, London, UK
: Manager, Security Operations Department,
Nippon Life Insurance Company, Tokyo
: Assistant Manager, International Investment
Department, Nippon Life Insurance Company,
Tokyo
: Joined Nippon Life Insurance Company,
Kumagaya Branch

Other Organizations
2012 - 2013
2008 - 2012
2006 - 2008
2003 - 2006
1998 - 2003
1997 - 1998
1995 - 1997

การถือหุนในบริษัท

1992 -1995

- ไมมี -

: Deputy General Manager, International
Planning & Operations Department,
Nippon Life Insurance Company, Tokyo
: Vice President, Nippon Life Insurance of
America, Atlanta, USA
Senior Manager, NY Representative
Office, Nippon Life Insurance Company,
New York, USA
: Manager, International Finance Group,
Nippon Life Insurance Company, Tokyo
: Director, NLI International PLC, London, UK
: Manager, Security Operations Department,
Nippon Life Insurance Company, Tokyo
: Assistant Manager, International
Investment Department, Nippon Life
Insurance Company, Tokyo
: Joined Nippon Life Insurance Company,
Kumagaya Branch

Shareholdings in the Company
None.
Bangkok Life Assurance PCL.
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นางรัชนี นพเมือง (60 ป)
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Mrs. Ruchanee Nopmuang (60 Years old)
Director / Member of the Nominating and Remuneration Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 2) สาขาบัญชี (การเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน ที่ 2/2549
• หลักสูตร Advanced Management Program รุน 185
Harvard Business School

• Master of Accounting, Thammasat University.
• Bachelor (Second Class Honors), Accounting (Banking and
Finance), Chulalongkorn University
• Certificate of Executive Program, Capital Market Academy,
Class 2/2006
• Advanced Management Program Batch 185, Harvard Business
School

ประสบการณทำงาน

Work Experience:

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2553 - ปจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2544 -ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2544 - ปจจุบัน : ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูอำนวยการลูกคาบุคคลนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2542 : ผูชวยผูจัดการใหญ สายสินเช=อรายยอยนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2540 - 2542 : SVP. สำนักประธานกิจการนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2538 - 2540 : ผูจัดการภาคนครหลวง 2
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2529 - 2538 : ผูจัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หนวยงานอ!นๆ
2555 - ปจจุบัน : กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี -

Listed Companies in SET

2010 - present : Member of Nominating and Remuneration
Committee, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
2001 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
2001 - present : Executive Vice President and Head of
Metropolitan Consumer Banking, Bangkok
Bank Public Company Limited
1999 - 1999 : Executive Vice President, Metropolitan Retail
Banking, Bangkok Bank Public Company
Limited
1997 - 1999 : SVP., Office of the Chairman, Metropolitan
Banking, Bangkok Bank Public Company
Limited
1995 - 1997 : SVP. and Manager, Region 2, Metropolitan
Banking, Bangkok Bank Public Company
Limited
1986 - 1995 : Branch Manager, Bangkok Bank Public
Company Limited
Other Organizations
2012 - present : Director, Thai Financial Planners Association

Shareholdings in the Company
None.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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นางสาวิตรี รมยะรูป (53 ป)
กรรมการ / กรรมการบริหาร
Mrs. Savitri Ramyarupa (53 Years old)
Director / Executive Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education/Training

• ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
• ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia University,
USA.
• กำลังศึกษา หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 17
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 176/2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2546 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2542 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หนวยงานอ!นๆ
2551 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ
บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีน>า จำกัด
2543 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำกัด
2552 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด
2552 - ปจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียลพารค จำกัด
2548 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด
2542 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษทั เอเซียเสริมกิจ จำกัด

Work Experience
Listed Companies in SET

2003 - present : Executive Director, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited
1999 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited

การถือหุนในบริษัท

Other Organizations
2007 - present : Managing Director, Riverside Garden Marina
Company Limited
2000 - present : Managing Director, Sukhumvit City Company
Limited
2009 - present : Director, City Realty Company Limited
2009 - present : Director, Asia Industrial Park Company Limited
2005 - present : Director, Chatrian Holding Company Limited
1999 - present : Director, Asia Sermkij Company Limited

- ไมมี -

Shareholdings in the Company
None.
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นางประไพวรรณ ลิมทรง (46 ป)
กรรมการ
Mrs. Prapaivan Limsong (46 Years old)
Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 80/2549
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2548 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หนวยงานอ!นๆ
2550 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด
2547 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
2534 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น แอล เรสซิเดนซ จำกัด

Work Experience
Listed Companies in SET
2005 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited

การถือหุนในบริษัท

Other Organizations
2007 - present : Director, Green Spot Company Limited
2004 - present : Director, NL Asset Company Limited
1991 - present : Director, NL Resident Company Limited

2,637,000 หุน (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
คิดเปนรอยละ 0.218 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

Shareholdings in the Company
2,637,000 shares (as of 27 December 2013),
equivalent to 0.218 percent of all shares with voting rights.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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นางสาวพจณี คงคาลัย (57 ป)
กรรมการ
Ms. Pochanee Kongkalai (57 Years old)
Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

ประสบการณทำงาน

Work Experience

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมษายน 2556 - ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปจจุบนั
: ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ บริหารความสัมพันธ
และการขาย สายลูกคาบุคคลนครหลวง
และรักษาการบริหารความสัมพันธและการขาย
สายลูกคาบุคคลตางจังหวัด
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555
: SVP บริหารความสัมพันธและการขาย
สายลูกคาบุคคลนครหลวง และรักษาการ
บริหารความสัมพันธและการขาย
สายลูกคาบุคคลตางจังหวัด
2551 - 2553
: VP ผูจ ดั การภาคนครหลวง 5
สายลูกคาบุคคลนครหลวง
2550 - 2551
: VP ผูจ ดั การภาคนครหลวง 3
สายลูกคาบุคคลนครหลวง
2548 - 2550
: VP Insurance & Brokerage Project
ฝายผลิตภัณฑและชองการบริการ
2544 - 2548
: ผูอ ำนวยการ ฝายผลิตภัณฑประกันภัย
บมจ. ธนาคารเอเชีย
2543 - 2544
: ผูช ว ยผูอ ำนวยการ ฝายธุรกิจรายยอย (ประกันภัย)
บมจ.ธนาคารเอเชีย
2541 - 2543
: รองผูจ ดั การฝาย สาขาภูมภิ าค
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2537 - 2541
: ผูช ว ยผูจ ดั การฝาย สาขาภูมภิ าค
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2525 - 2537
: เจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาสาขา - หัวหนาสวน
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Listed Companies in SET
April 2013 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
2012 - present
: EVP, Relationship and Sales Management,
Consumer Banking, Bangkok Bank PCL
2010 - 2012
: SVP, Relationship and Sales Management,
Consumer Banking, Bangkok Bank PCL
2008 - 2010
: VP, Regional Manager 5, Metropolitan
Consumer Banking, Bangkok Bank PCL
2007 - 2008
: VP, Regional Manager 3, Metropolitan
Consumer Banking, Bangkok Bank PCL
2005 - 2007
: VP Insurance & Brokerage Project, Product
Development-Product and Distribution
Department, Bangkok Bank PCL
2001 - 2005
: Director Insurance Product, Bank of Asia
2000 - 2001
: Assistant Director Consumer Business
(Insurance), Bank of Asia
1998 - 2000
: First Vice President- Provincial Consumer,
Bank of Ayudhya PCL.
1994 - 1998
: Assistant Vice President- Provincial Consumer,
Bank of Ayudhya PCL.
1982 - 1994
: Branch Development Officer- Section Chief,
Bank of Ayudhya PCL.

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)

• MBA, Ramkhamhaeng University
• Ba. Arts in English Language and Literature, Srinakharinwirot
University

Shareholdings in the Company

20,000 shares (as of 27 December 2013),
equivalent to 0.002 percent of all shares with voting rights.

การถือหุนในบริษัท

20,000 หุน (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
คิดเปนรอยละ 0.002 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Board of Advisors

นายชาตรี โสภณพนิช
ประธานที่ปรึกษา

นายชาติศิริ โสภณพนิช
ที่ปรึกษา

Mr. Chatri Sophonpanich
Chairman of the Board of Advisors

Mr. Chartsiri Sophonpanich
Advisor

นายปติ สิทธิอำนวย
ที่ปรึกษา

นายเดชา ตุลานันท
ที่ปรึกษา

Mr. Piti Sithi-Amnuai
Advisor

Mr. Deja Tulananda
Advisor

นายสุวรรณ แทนสถิตย
ที่ปรึกษา
Mr. Suvarn Thansathit
Advisor
Bangkok Life Assurance PCL.
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คณะผูบริหาร
Executive Officers

1. นายโชน โสภณพนิช
-

3. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน

-

Mr. Chone Sophonpanich
-

President
Director
Executive Director
Member of the Investment Committee

2. นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล
- ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Mr. Sanor Thampipattanakul
- Senior Executive Vice President,
Investment Division
- Company Secretary
- Member of the Investment Committee
- Member of the Risk
Management Committee
- Member of the Good Corporate
Governance Committee

Mr. Ruangsak Panyabodegun
- Senior Executive Vice President,
Marketing Division
- Member of the Risk Management
Committee
- Member of the Good Corporate
Governance Committee

- ผูอำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน

Ms. Jaruwan Limkhunnadhammo
- Senior Vice President,
Finance and Accounting Division

5. นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล
- ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ms. Suchinda Leartkiatmongkol
- Senior Vice President, Information
Technology Division

6. นางอรนุช สำราญฤทธิ์
- ผูอำนวยการ สายประกันชีวิต

Mrs. Oranuch Samranrit
- Vice President, Life Operation Division

1
2

6
4
5

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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3

คณะผูบริหาร
Executive Officers

นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล (50 ป)
ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Mr. Ruangsak Panyabodegun (50 Years old)
Senior Executive Vice President, Marketing Division /
Member of the Risk Management Committee /
Member of the Good Corporate Governance Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิตปิ ระยุกต (วิจยั ดำเนินงาน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• คุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning
Standard Board, USA
• หลักสูตร Marketing Strategies, Limra International Inc.
• หลักสูตร Actuarial Courses 1991, Singapore Actuarial Society
and Singapore Insurance Institute.

• Master of Science (Operations Research), National Institute of
Development Administration
• Bachelor of Science, in Mathematics, Kasetsart University
• Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard
Board, USA
• Certificate of Marketing Strategies, Limra International Inc.
• Certificate of Actuarial Courses 1991, Singapore Actuarial
Society and Singapore Insurance Institute.

ประสบการณทำงาน
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการ
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด
2556 - ปจจุบัน
: ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 - ปจจุบัน
: กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - 2555
: ผูชวยผูจัดการใหญ สายการตลาด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550
: ผูอำนวยการอาวุโส สายการตลาด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

การถือหุนในบริษัท
-ไมมี-

Work Experience
November 2013 - present : Member of the Good Corporate
Governance Committee,
Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
September 2013 - present : Director, BLA Insurance Broker
Company Limited
2013 - present
: Senior Executive Vice President,
Marketing Division
Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
2009 - present
: Member of the Risk Management
Committee, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited
2007 - 2012
: Executive Vice President, Marketing
Division, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited
2003 - 2007
: Senior Vice President, Marketing
Division, Bangkok Life Assurance
Company Limited

Shareholdings in the Company
None.
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คณะผูบริหาร
Executive Officers

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล (50 ป)
ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน / เลขานุการบริษัท /
กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Mr. Sanor Thampipattanakul (50 Years old)
Senior Executive Vice President, Investment Division /
Company Secretary / Member of the Investment Committee /
Member of the Risk Management Committee /
Member of the Good Corporate Governance Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Western Michigan University
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• คุณวุฒิ Chartered Financial Analyst (CFA), Association of
Investment Management and Research, USA
• คุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning
Standard Board, USA
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 19/2549
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 64/2549
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุนที่ 4/2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Master of Economics, Western Michigan University, USA
• Bachelor of Business Administration, Kasetsart University
• Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment
Management and Research, USA
• Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard
Board, USA
• Certificate of Audit Committee Program (ACP), Class of
19/2006, Thai Institute of Directors Association
• Certificate of Directors Accreditation Program (DAP), Class of
64/2006, Thai Institute of Directors Association
• Certificate of Effective Minutes Taking (EMT), Class of 4/2005,
Thai Institute of Directors Association

ประสบการณทำงาน
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน
: ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 - ปจจุบัน
: กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2551 - ปจจุบัน
: เลขานุการบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - 2555
: ผูชวยผูจัดการใหญ สายการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - 2549
: ผูอำนวยการอาวุโส สายการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
2540 - 2546
: ผูอำนวยการ ฝายลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี -

Work Experience
November 2013 - present : Member of the Good Corporate
Governance Committee,
Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
August 2013 - present
: Member of the Investment
Committee, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited
2013 - present
: Senior Executive Vice President,
Investment Division, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
2009 - present
: Member of the Risk Management
Committee, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited
2008 - present
: Company Secretary, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
2007 - 2012
: Executive Vice President, Investment
Division, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited
2003 - 2006
: Senior Vice President, Investment
Division, Bangkok Life Assurance
Company Limited
1997 - 2003
: Vice President, Investment Division,
Bangkok Life Assurance
Company Limited

Shareholdings in the Company
None.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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นางอรนุช สำราญฤทธิ์ (49 ป)
ผูอำนวยการ สายประกันชีวิต
Mrs. Oranuch Samranrit (49 Years old)
Vice President, Life Operation Division

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• Fellow, Life Management Institute, LOMA Financial service
education
• Certificate of course Underwriting Life and Health Insurance,
LOMA
• Associate, Customer Service, LOMA

ประสบการณทำงาน
ปจจุบัน

: ผูอำนวยการ สายประกันชีวิต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555-2556 : ผูอำนวยการ ฝายบริหารงานกรมธรรม
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2549-2554 : ผูบริหารสวนกรมธรรม Bancassurance
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท

-ไมมี-

Education / Training

• Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University
• Bachelor of Business Administration (B.B.A.), Public Relation,
Ramkhamhaeng University
• Fellow, Life Management Institute, LOMA Financial service
education
• Certificate of course Underwriting Life and Health Insurance,
LOMA
• Associate, Customer Service, LOMA

Work Experience

2013 - present : Vice President, Life Operation Division,
Bangkok Life Assurance Public Company
Limited
2012 - 2013
: Vice President, Policy Owner Service
Department, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
2006 - 2011
: Assistant Vice President, Bancassurance
Policy Section, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited

Shareholdings in the Company
None.

Bangkok Life Assurance PCL.
ANNUAL REPORT 2013

53

คณะผูบริหาร
Executive Officers

นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล (55 ป)
ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ms. Suchinda Leartkiatmongkol (55 Years old)
Senior Vice President, Information Technology Division

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Computer Information
System มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

ประสบการณทำงาน
ปจจุบัน

: ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556 : ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไทยคารดิฟประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 - 2554 : ผูอำนวยการอาวุโส โครงการพิเศษ
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2551 : IT Director บริษัท ซิกน<าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท
-ไมมี-

Work Experience
2013 - Present : Senior Vice President, Information Technology
Division, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
2012 - 2013 : Senior Vice President - IT, Thai Cardif Life
Assurance Public Company Limited
2009 - 2011 : Senior Vice President- Special Project, Thai
Reinsurance Public Company Limited
2006 - 2008 : IT Director, CIGNA Insurance Public Company
Limited

Shareholdings in the Company
None.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม (34 ป)
ผูอำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน
Ms. Jaruwan Limkhunnadhammo (34 Years old)
Senior Vice President, Accounting and Finance Division

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) ม.ธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต ม. รามคำแหง

• Master of Business Administration, Thammasat University
• Bachelor of Accounting (First Class Honors), Thammasat
University
• Bachelor of Economics, Ramkhamhaeng University

ประสบการณทำงาน
มี.ค. 2555 - ปจจุบัน

: ผูอำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2555 - ปจจุบัน
: กรรมการ
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด
เม.ย. 2545 - ก.พ. 2555 : ผูจัดการฝายตรวจสอบ
บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด

Work Experience
March 2012 - present

: Senior Vice President, Finance and
Accounting Division, Bangkok Life
Assurance Public Company Limited
December 2012 - present : Director, BLA Insurance Broker
Company Limited
April 2002 - February 2012 : Audit Manager, Ernst & Young
Global Limited, Thailand

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี -

Shareholdings in the Company
None.
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โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ
Shareholder and Management Structure

โครงสรางผูถือหุน
ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

Shareholder Structure
The following are the ten largest shareholders of our stocks
as of 27th December 2013

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก
10 Largest Shareholders
1. MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.*
2. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
Wattanasophonpanich Co., Ltd.
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
Thai NVDR Co., Ltd.
6. นายชาตรี โสภณพนิช
Mr. Chatri Sophonpanich
7. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด
Jatubhut Holding Co., Ltd.
8. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
MSI Holdings (Thailand) Co., Ltd.
9. นายเชิดชู โสภณพนิช
Mr. Choedchu Sophonpanich
10. กองทุนเปดบัวหลวงหุนระยะยาว
Bualuang Long-term Mutual fund

สัดสวนการถือหุน (%)
Percentage of Shares
24.37
13.17
7.66
4.63
3.94
3.77
3.71
3.37
2.71
2.57

* บริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส จำกัด ถือหุนบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผาน MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.
* Nippon Life Insurance Limited is the shareholder of Bangkok Life Assurance Public Company Limited via MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.

โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยไดแก
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี ่ ย ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน
คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ถูกแตงตัง้
จากคณะกรรมการบริษัท เพ^อชวยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ
และตามความจำเปนที่ไดรับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
1. คณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการ
ไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในการประชุม
ผูถือหุนทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหน`งหนึ่งในสาม ถาจำนวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนที่
ใกลทส่ี ุดกับสวนหนึง่ ในสาม ในการดำเนินกิจการ กรรมการตองปฏิบตั ิ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ^อสัตยสุจริต โดยคำนึง
ถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและไดมอบหมายใหผูบริหารบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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Management Structure
The management structure of Bangkok Life Assurance
Public Co., Ltd. comprises the Board of Directors and
various subcommittees, namely the Executive Board of
Directors, the Audit Committee, the Risk Management
Committee, the Nominating and Remuneration Committee,
the Investment Committee and, the Good Corporate
Governance Committee. All subcommittee members are
appointed by the Board of Directors to oversee important
issues and other work delegated by the Board of Directors.
Details of the Company’s management structure are as
followed:
Board of Directors and sub-committees
1. Board of Directors
By the regulations of the Company, the Committee shall
consist of not less than 5 and not less than half of the total
directors, must be residents in the Kingdom of Thailand. At
each shareholder meeting, if the Board of Directos cannot
be divided equally into three parts, the remainders of the
committees must resign from the position in which
considers from the number closest to one to three of the
remainders. Operation Directors duties are to comply with
laws and regulations and Company's objectives, including
resolutions of the shareholders' meeting with integrity,

ปฏิ บ ั ต ิ ง านแทนตามอำนาจอนุ ม ั ต ิ เช น กรรมการผู  จ ั ด การใหญ
และกรรมการชุดยอย เปนตน
ปจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจำนวน 15 คน ประกอบดวยกรรมการ
ที่เปนผูบริหาร 1 คน คือ กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการที่ไม
เปนผูบริหาร 14 คน ซึ่งในจำนวนนี้เปนกรรมการอิสระ 5 คน โดย
กรรมการที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรมีจำนวน 12 คน ซึ่งเกินกวา
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ตามรายนามดังตอไปนี้

รายชื่อกรรมการ
1. นายเชิดชู โสภณพนิช
2. ดร.ศิริ การเจริญดี
3. นายสุนทร อรุณานนทชัย
4. นายปราโมช พสุวัต
5. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข
6. นางคมคาย ธูสรานนท
7. นายชัย โสภณพนิช
8. นายโชน โสภณพนิช
9. นายยุทากะ อิเดกูชิ
10. นายนาโอกิ บัน
11. นายทาเคชิ ฟูกูดะ
12. นางรัชนี นพเมือง
13. นางสาวิตรี รมยะรูป
14. นางประไพวรรณ ลิมทรง
15. นางสาวพจณี คงคาลัย

ตำแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

taking into account the best interests of the Company
and was assigned to the Company management, and to
conduct by authorized instructions, such as the president
and committees, etc.
Current Board of Directors is comprised of 15 directors, one
executive who is the President, and 14 non-executive
directors, of which 5 are independent directors. 12 of the
committees must be resident in the Kingdom of Thailand
which is more than half of the total committees, according
to the following list;
Director
1. Mr.Choedchu Sophonpanich
2. Dr.Siri Ganjarerndee
3. Mr.Sunthorn Arunanondchai
4. Mr.Pramote Pasuwat
5. Mr.Pradit Rodloytuk
6. Mrs.Komkai Thusaranon
7. Mr.Chai Sophonpanich
8. Mr.Chone Sophonpanich
9. Mr.Yutaka Idegushi
10. Mr.Naoki Ban
11. Mr.Takeshi Fukuda
12. Mrs.Ruchanee Nopmuang
13. Mrs.Savitri Ramyarupa
14. Mrs.Prapaivan Limsong
15. Ms.Pochanee Kongkalai

Position
Chairman of the Board
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

โดยมี น ายเสนาะ ธรรมพิ พ ั ฒ นกุ ล ผู  ช  ว ยผู  จ ั ด การใหญ อ าวุ โ ส
สายการลงทุน ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ

Mr.Sanor Thampipattanakul, Senior Executive Vice President
of the Investment Division, acts as the Committees Secretary.

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการซึ ่ง มี อ ำนาจลงลายม/อ ช/อ ผูกพั น บริษัท คื อ นายเชิด ชู
โสภณพนิ ช นายชั ย โสภณพนิ ช นายโชน โสภณพนิ ช นายศิ ร ิ
การเจริ ญ ดี นางสาวิ ต รี รมยะรู ป นางคมคาย ธู ส รานนท
และนายทาเคชิ ฟูกูดะ สองคนลงลายมือช/อรวมกัน

Directors with Signing Authority
The Company’s authorized signatories are any two of the
following: Mr. Choedchu Sophonpanich, Mr. Chai Sophonpanich,
Mr. Chone Sophonpanich, Mr. Siri Ganjarerndee, Mrs. Savitri
Ramyarupa, Mrs. Komkai Thusaranon, and Mr. Takeshi Fukuda.
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โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ
Shareholder and Management Structure
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปน
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษทั ตลอดจน
มติของผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซ*อสัตยสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ
2. กำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ของบริษทั ควบคุมกำกับดูแลกิจการบริหารและการจัดการ ใหเปน
ไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
3. พิจารณาโครงสรางการบริหาร แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผูจัดการใหญ และ
คณะกรรมการอ*นตามความเหมาะสม
4. มีอำนาจพิจารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงช*อกรรมการซึ่งมี
อำนาจลงลายมือช*อผูกพันบริษัทและ/หรือการทำนิติกรรมตางๆ
แทนบริษัท พรอมทั้งกำหนดเง*อนไขในการลงลายมือช*อผูกพัน
บริษัทของกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการกำหนดตารางประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดทัง้ ป เพ*อใหกรรมการสามารถ
จัดเวลาการเขารวมประชุมไดทุกครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ
เฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการ
จะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมใหแกกรรมการ
แตละทานลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการประชุม เพ*อใหกรรมการ
มีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม ทั้งนี้กรรมการแตละทาน
สามารถเสนอเร*องเขาสูวาระการประชุมได โดยแจงตอเลขานุการ
คณะกรรมการเพ*อดำเนินการ
ในป 2556 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมวาระปกติ จำนวน
6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน
สรุปดังนี้

Authority, Duties and Responsibilities of the Board of
Directors
1. Ensure that administration and management of the
Company complies with all applicable legislation, with the
Company’s objectives and regulations and with resolutions
passed lawfully by the shareholders. Act with honesty and
integrity, and always put the Company’s interests first and
foremost.
2. Formulate the Company’s objectives, strategies, policies
and financial budgets. Monitor and control the Company’s
administration and management to comply with approved
policies.
3. Review the Company’s organizational structure and appoint
as deemed appropriate Members of the Executive Board
of Directors, Members of the Audit Committee, Members
of the Risk Management Committee, Members of the
Nomination and Remuneration Committee, Members of
the Investment Committee, Members of the Good
Corporate Governance Committee, the Company’s
President, and Members of other Committees.
4. Deliberate on and amend the list of directors who act as
the Company’s authorized signatories and / or have the
authority to sign legal documents on behalf of the Company
as well as amending rules and regulations governing
directors’ use of their signatory power.
Board of Directors’ Meeting
Board of Directors has scheduled formal meetings of Board
of Directors in advance throughout the year so that all
directors can arrange their schedules to attend each
meeting and extra meetings can be added as prior to
necessity. The Board of Directors Secretary will send
notices of meetings and agendas to each director at least 7
days before the meeting so that all directors have sufficient
time to prepare before the meeting. However, each director
may propose suggestions to the agenda of the meeting by
sending notifications to the Secretary of Board of Directors.
In 2013, the Board of Directors held a total of 6 regular
meetings with agendas and details of attendance as
followed:

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556

58

รายชื่อกรรมการ
Director
1. นายเชิดชู โสภณพนิช
Mr. Choedchu Sophonpanich
2. ดร. ศิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee
3. นายสุนทร อรุณานนทชัย
Mr. Sunthorn Arunanondchai
4. นายปราโมช พสุวัต
Mr. Pramote Pasuwat
5. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข
Mr. Pradit Rodloytuk
6. นางคมคาย ธูสรานนท*
Mrs. Komkai Thusaranon*
7. นายชัย โสภณพนิช
Mr. Chai Sophonpanich
8. นายโชน โสภณพนิช
Mr. Chone Sophonpanich
9. นายยุทากะ อิเดกูชิ
Mr. Yutaka Idegushi
10. นายนาโอกิ บัน
Mr. Naoki Ban
11. นายทาเคชิ ฟูกูดะ*
Mr. Takeshi Fukuda *
12. นางรัชนี นพเมือง
Mrs. Ruchanee Nopmuang
13. นางสาวิตรี รมยะรูป
Mrs. Savitri Ramyarupa
14. นางประไพวรรณ ลิมทรง
Mrs. Prapaivan Limsong
15. นางสาวพจณี คงคาลัย *
Ms. Pochanee Kongkalai *

ตำแหนง
การเขารวมประชุม
Position
Board of Directors Meeting
ประธานกรรมการ
6/6
Chairman of the Board of Directors
6/6
กรรมการอิสระ
6/6
Independent Director
6/6
กรรมการอิสระ
5/6
Independent Director
5/6
กรรมการอิสระ
6/6
Independent Director
6/6
กรรมการอิสระ
6/6
Independent Director
6/6
กรรมการอิสระ
3/6
Independent Director
3/6
กรรมการ
5/6
Director
5/6
กรรมการ
6/6
Director
6/6
กรรมการ
4/6
Director
4/6
กรรมการ
5/6
Director
5/6
กรรมการ
4/6
Director
4/6
กรรมการ
6/6
Director
6/6
กรรมการ
4/6
Director
4/6
กรรมการ
6/6
Director
6/6
กรรมการ
4/6
Director
4/6

ชวงวาระการดำรงตำแหนง
Tenure Period
27 เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
27th April 2012 – April 2015
26 เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
26th April 2013 – April 2016
26 เม.ย. 2554 – เม.ย. 2557
26th April 2011 – April 2014
26 เม.ย. 2554 – เม.ย. 2557
26th April 2011 – April 2014
26 เม.ย. 2554 – เม.ย. 2557
26th April 2011 – April 2014
26 เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
26th April 2013 – April 2016
26 เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
26th April 2013 – April 2016
26 เม.ย. 2554 – เม.ย. 2557
26th April 2011 – April 2014
27 เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
27th April 2012 – April 2015
27 เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
27th April 2012 – April 2015
26 เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
26th April 2013 – April 2016
27 เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
27th April 2012 – April 2015
27 เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
27th April 2012 – April 2015
26 เม.ย. 2554 – เม.ย. 2557
26th April 2011 – April 2014
26 เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
26th April 2013 – April 2016

หมายเหตุ : * ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เม?อวันที่ 26 เมษายน 2556
Remark : * Appointed as Director on 26th April 2013
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โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ
Shareholder and Management Structure
การทำหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในปที่ผานมา
ใน 1 ปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดกลยุทธ ทิศทาง
นโยบาย แผนงาน เปาหมายและภารกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามผล
การดำเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณอยางตอเน/อง
เพ/อใหบรรลุวัตถุประสงคและมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบาย
กฎระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนบริหาร
ความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม ภายใตกรอบกฎหมาย วัตถุประสงค
และมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน ดวยความซ/อสัตยสจุ ริต ระมัดระวัง คำนึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน
และตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย นอกจากนี้ เพ/อใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

Functions from the past year
In the past year, the Board of Directors convened
strategies, directions, plans and goals for the Company,
including monitoring operations according to plans and
budget to achieve the objectives and practices in
compliance policies, laws, regulations and any other
associated rules, managed risks to a reasonable level under
the legal framework, objectives and resolutions of the
shareholders' meeting with honesty and regards to
the best interests of the Company, hereby with
responsibility to all shareholders and stakeholders, in
additions to achieve efficiency, effectiveness, transparency
and accountability.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เพ/อใหเปนไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได
กำหนดใหมกี ารจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ปละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล โดยกรรมการ
แตละทานเปนผูประเมินตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม โดยประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนเปนผูประเมิน และไดนำผลการประเมินมา
วิเคราะหเพ/อนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานตอไป

Performance Evaluation of the Board
In order to adhere to the principles of Good Corporate
Governance, the Board of Directors have determined a
yearly evaluation of the performance in the form of
individualized assessment. A self-assessment assigned by
each director and an evaluation of the performance of the
Board of Directors as a whole. The Chairman of the
Nominating and Remuneration Committee evaluate and
will escalate the results of the analysis to implement
suggestions for further improvement.

การฝกอบรมของคณะกรรมการ
บริ ษ ั ท สนั บ สนุ น ให ค ณะกรรมการบริ ษ ั ท ได ศ ึ ก ษาและอบรมเพ/ อ
เพิ่มพูนความรูถึงหลักการของการกำกับกิจการที่ดี ตลอดจนบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ
ซึ่งในป 2556 นี้ มีกรรมการเขาอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมสง
เสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ไดแก นางสาวิตรี รมยะรูป
ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ในปจจุบันมี
กรรมการบริษัทที่เขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาท
หนาที่ของกรรมการ (DCP, DAP, ACP, RCP) รวมจำนวน 9 ทาน
จากกรรมการทั้งหมด 15 ทาน
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น
15 คน ซึง่ ถือเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด และไดกำหนด
นิยาม "กรรมการอิสระ" ใหสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกำหนดของคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 4/2552 เร/อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน
ที่ออกใหม (ฉบับที่ 2) ดังนี้
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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Committee's Trainings
The Company encourages the Committees to gain skills and
knowledge by training to increase the principles of Good
Corporate Governance. And also the role of the Board of
Directors should be effective and ethical manner which in
2013, the Committee was on a training course of Institute of
Directors, Thailand (IOD), Mrs. Savitri Ramyarupa has
completed Director Certification Program (DCP) course, and
currently there are directors who are attending the training
courses related to their roles (DCP, DAP, ACP, RCP), a total
of 9 out of 15.
Independent Director Definition
The Company's Independent Director team consists of 5
people from the total of 15, which is 1 out of 3 of all
members, as defined in accordance with Good Corporate
Governance principles of the Stock Exchange of Thailand
and the requirements of the Capital Market Supervisory
Board and the Notification of the Capital Market Supervisory
Board No.4/2552, in replied to application of offer for Sale
of Newly Issued Shares (No.2) approval as followed;

1. มีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษัท แตตองไมนอยกวา 3 คน

1. The Independent Directors must be at least one in third
of the total directors of the Company but not less than 3.

2. กรรมการอิสระแตละคนตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ถือหุน ไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุน
ของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม บริษทั ยอยลำดับ
เดียวกัน หรือผูถ อื หุน รายใหญ เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือ
หุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ
ใหเปนผูบ ริหารหรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุม
ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวางการใชวจิ ารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย
หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือ
หุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

2. The Independent Directors, each of whom must meet the
following criteria;
(1) Must not hold more than 1 percent of the total shares
with voting rights of the Company, the parent company,
subsidiaries, associates, major shareholders, or any
controlling person of the Company, including the
shares held by related persons of the independent
director as well.
(2) Has ever been appointed a director, executive
involvement, employee, staff, advisor who receives
salary, or any controlling person of the Company, its
subsidiaries, parent company, subsidiary, affiliate,
same, or major shareholder unless the matter has
been completely cleared from the manner for not
less than 2 years.
(3) Must not be biological related or involved in any legal
registrations, as a parent, spouse, sibling, child, spouse's
child, including executives and major shareholders.
Control authority or persons to be nominated as
executive or controlling person of the Company or its
subsidiaries.
(4) Has never have a business relationship with the
Company, its parent company, subsidiaries, associates,
major shareholders or controlling person of the
Company in a manner that could interfere with their
independent judgment. Not being or having been a
shareholder after the transaction or authority having
control of the business relationship with the Company,
its parent company, subsidiaries, associates, major
shareholders or any controlling person of the Company
unless the matter has been completely cleared from
the manner for not less than 2 years.
(5) Has never been an auditor of the Company, its parent
company, subsidiaries, associates, major shareholders
or any controlling person of the Company, and not as
a significant shareholder, control authority or partners
of the audit firm which is the auditor of the Company,
its parent company, subsidiaries, associates, major
shareholders or authorized under the control of the
Company will cease to exist unless the matter has
been completely cleared from the manner for not less
than 2 years.
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(6) ไมเปนหรือเคยเปนผู ใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ใหบริการเปนทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได
รับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ
บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือ
หุน สวนของผู ใหบริการทางวิชาชีพนัน้ ดวย เวนแตจะไดพน จาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(7) ไมเปนกรรมการที่ ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพGอเปนตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน
ทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ยอย หรือไมเปนหุน สวน
ทีม่ นี ยั ในหางหุน สวน หรือเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน เกิน
รอยละ 1 ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อGน
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอGนใดที่ทำให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปน
อิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
หลักเกณฑการสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทำหนาที่พิจารณาสรร
หาบุคคลผูท เ่ี หมาะสมโดยพิจารณาจากผูท รงคุณวุฒซิ ง่ึ มีประสบการณ
จากหลากหลายธุรกิจ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีทศั นคติทด่ี ตี อ องคกร
มีวุฒิภาวะและความเปนมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาใหกับงานของ
บริษัทอยางเพียงพอ
2. คณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยกรรมการทัง้ หมด 6 คน โดยการจัดใหมกี ารประชุมอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งมีรายนามดังตอไปนี้
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(6) Has never been a provider of any professions, includes
serving as legal counsel or financial advisor receiving
2 million Baht per year from the Company's subsidiaries,
associates, major shareholders or any controlling
person of the Company, and not as a significant
shareholder. Control authority or partners Professional
service providers as well unless the matter has been
completely cleared from the manner for not less than
2 years.
(7) Has never been appointed as a representative of the
directors of the Company, major shareholders or
shareholders who are related to the major shareholders.
(8) Do not operate with the same nature and in competition
to the business of the Company or its subsidiaries or
not is a significant partner in the partnership, directors
or executive involvements, employees, staffs, advisors
who receive a regular salary, or holds more than 1
percent of the total shares with voting rights of another
company that operating business with the same
nature and in competition to the business of the
Company or its subsidiaries.
(9) Do not have characteristics that make it impossible
to comment freely about the operations of the
Company.
Selection of the Board of Directors
The Nomination and Compensation Committee selects
those candidates who have capability, experience in various
businesses, moral conduct and good attitude towards the
organization, matured and dedicated professionals who are
willing to devote their time and knowhow for the progress
of the Company.
2. Executive Board of Directors
The Executive Board of Director comprises 6 directors and
holds at least 1 meeting a month is as followed;

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายเชิดชู โสภณพนิช
นางคมคาย ธูสรานนท
ดร.ศิริ การเจริญดี
นางสาวิตรี รมยะรูป
นายทาเคชิ ฟูกูดะ
นายโชน โสภณพนิช

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

Director

Position

1. Mr. Choedchu Sophonpanich
2. Mrs. Komkai Thusaranon
3. Dr. Siri Ganjarerndee
4. Mrs. Savitri Ramyarupa
5. Mr. Takeshi Fukuda
6. Mr. Chone Sophonpanich

Chairman of the Executive Board of Directors
Director
Director
Director
Director
Director

โดยมี น ายเสนาะ ธรรมพิ พ ั ฒ นกุ ล ผู  ช  ว ยผู  จ ั ด การใหญ อ าวุ โ ส
สายการลงทุน ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

Mr. Sanor Thampipattanakul, Senior Executive Vice
President of the Investment Division, acts as Secretary of
the Executive Board of Directors.

ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอำนาจหนาที่ ในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน หรือนโยบายคำสั่งใดๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และใหมีอำนาจอนุมัติและ/หรือเห็น
ชอบแกการดำเนินการใดๆ ตามปกติและอันจำเปนแกการบริหาร
กิจการของบริษทั เปนการทัว่ ไป นอกจากนัน้ ใหคณะกรรมการบริหาร
มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองขอพิจารณาตางๆ ที่จะไดมีการนำเสนอ
ต อ คณะกรรมการบริ ษ ั ท เพ? อ พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ แ ละ/พิ จ ารณาให
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว ในขอบังคับหรือคำสั่งของ
คณะกรรมการบริ ษ ั ท ตลอดจนการดำเนิ น การตามคำสั ่ ง ของ
คณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป
2. มี ห น า ที ่ ด ำเนิ น การในเร? อ งดั ง ต อ ไปนี ้ ต ามความจำเป น แก ก าร
ประกอบกิจการ โดยตองนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ?อ
พิจารณาอนุมัติ
(1.) นโยบาย เปาหมาย และแผนงานประจำปของบริษัท
(2.) งบประมาณประจำปของบริษัท
(3.) โครงสรางอัตราคาจาง สวัสดิการของพนักงาน เพ?อตอบ
แทนการทำงาน
3. มีอำนาจหนาที่ในการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การเล?อน
ระดับหรือการลดระดับและ/หรือตำแหนDง การตัดหรือลดคาจาง
การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การใหรางวัล
การจัดสรรโบนัสเพ?อตอบแทนการทำงาน ตลอดจนการเลิกจาง
พนักงานและผูบ ริหาร ตามอำนาจทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
4. มีอำนาจหนาที่ในการจัดซือ้ จัดจาง การเชา หรือการใหเชาทรัพยสนิ
การบริจาคเพ?อการกุศล ตามกรอบอำนาจหนาที่ที่ ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ

Authority, Duties and Responsibilities of the Executive
Board of Directors
1. Administer and manage the Company’s operations in
accordance with objectives, regulations, resolutions of
shareholders’ meetings or any policies or orders approved
by the Board of Directors. Approve and/or endorse any
activities necessary for general administration and
management of the Company. Furthermore, the Executive
Board of Directors has the duty to scrutinize matters for
approval and/or endorsement of the Board of Directors
as mandated in the Board of Directors’ regulations and
orders as well as to implement orders of the Board of
Directors as needed.
2. Carry out the following activities necessary for the
Company’s operations and submit proposals for these
activities for approval of the Board of Directors:
(1.) Policies, objectives, and annual plans;
(2.) The Company’s annual financial budget;
(3.) Structure for employee salaries and perks
commensurate with the work undertaken
3. Authorized for recruitment, appointment, promotion,
demotion or reduction in the level and/or positions,
cut or deduct wage, consider the merits discipline action
to award bonuses and termination of employees and
executives, as assigned from the Board of Directors.
4. Approve contracts for procurement, employment, rent of
the Company’s assets to others, rent of assets from others,
and charitable donations in accordance with the authority
framework as approval by the Board of Directors.
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5. มีอำนาจในการเปดหรือยกเลิกสาขาของบริษัท รวมถึงพิจารณา
ใหความเห็นชอบในการออกกรมธรรมประกันภัยใหม
6. คณะกรรมการบริหารจะแตงตัง้ อนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน
และ/หรือบุคคลใดๆ เพ?อทำหนาที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอตอ
คณะกรรมการบริหาร หรือเพ?อใหดำเนินงานใดอันเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพ?อใหดำเนิน
การใดแทนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายใน
ขอบเขตแหงอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารก็ ได

5. Authority to operate or cancel any branches of the
Company, includes provide consideration of agreement in
issue new insurance policies.
6. Appoint subcommittees and/or working groups and/or any
individual to scrutinize issues/information to be presented
to the Board of Directors or to carry out any activities that
are beneficial to the duties of the Board of Directors or
to carry out assignments that have been delegated in
accordance with the authority entrusted to the Board of
Directors.

การทำหนาที่ของคณะกรรมการบริหารในปที่ผานมา
ในป 2556 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ รวมเปน
การประชุมรวม 12 ครั้ง เพ?อควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน
ของบริษทั ในดานตางๆ รวมถึงพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมทีม่ คี วามสำคัญ
ตามอำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ยัง
ชวยพิจารณากลั่นกรองเร?องตางๆ ที่มีความสำคัญตอกลยุทธการ
ดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรตางๆ เพ?อนำเสนอ
ตอคณะกรรมการเพ?อพิจารณาอนุมัติ

Functions from the past year
In 2013, the Executive Board of Directors has been meeting
once a month, total of 12 meetings to control and monitor
the operations of the Company in various fields and also
consider to approve important transactions assigned by the
Board of Directors. It also helps scrutinize issues with
strategy for implementations, budget allocation and resources
to be presented to the Board of Directors for approval.

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 มีความรู
และประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทานที่มีความรู
ความเขาใจ มีประสบการณดานบัญชีและการเงินเปนอยางดี โดยจัด
ใหมีการประชุม 4 ครั้งเปนอยางนอยใน 1 ป

The Audit Committee
The Audit Committee consists of 3 independent directors
who are qualified in accordance with the notification of the
Capital Market Tor Chor. 28/2551, must be knowledgeable
and experienced to be able to act as Directors and
being at least an audit committee with knowledge
and understanding and experience in accounting and
finance as well. Meetings must be held at least 4 times a
year.

รายชื่อกรรมการ
1. นายสุนทร อรุณานนทชัย
2. นายปราโมช พสุวัต
3. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข

ตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายประธาน ขจิตวิวฒ
ั น ผูอ ำนายการ ฝายตรวจสอบ ทำหนาที่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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Director
1. Mr. Sunthorn Arunanondchai
2. Mr. Pramote Pasuwat
3. Mr. Pradit Rodloytuk

Position
Chairman of the Audit Committee
Member of the Audit Committee
Member of the Audit Committee

Mr. Prathan Khachitviwat, Vice President of Internal Audit
Department, acts as Secretary of the Committee.

ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1. สอบทานให บ ริ ษ ั ท มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย า งถู ก ต อ งและ
เพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจ
สอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปน
อิสระของหน*วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหน*วยงานตรวจ
สอบภายใน หรือหน*วยงานอ4นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ
สอบภายใน
3. สอบทานให บ ริ ษ ั ท ปฎิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ4อทำ
หน า ที ่ เ ป น ผู  ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษ ั ท และเสนอค า ตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ให เ ป น ไปตามกฎหมายและข อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย ทัง้ นี้ เพ4อใหมน่ั ใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จั ด ทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป ด เผยไว
ในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอ4นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวย
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวยกรรมการและผูบริหาร จำนวน 5 คน โดยจัดใหมีการ
ประชุม 4 ครั้งเปนอยางนอยใน 1 ป

Authority, Duties and Responsibilities of the Audit
Committee
1. Ensure that the Company’s financial reports are accurate
and provide sufficient information.
2. Ensure that the Company has appropriate and effective
internal control and auditing systems, and monitor the
independence of the internal audit officers as well as
approving the transfer, appointment and dismissal of
managers of internal audit officers and other officers with
internal auditing responsibility.
3. Ensure that the Company complies with the Securities and
Exchange Law, regulations of the Stock Exchange of
Thailand, all legislations pertaining to the life insurance
industry and all other applicable legislation.
4. Consider, select and nominate the Company’s external
auditors, propose appropriate remuneration for external
auditors and attend least one meeting in a year with the
external auditors without members of the Company’s
management.
5. Review all relevant transactions and transactions with
potential conflicts of interest to comply with the Securities
and Exchange Law and regulations of the Stock Exchange
of Thailand and ensure that all transactions are rational
and in the best interests of the Company.
6. Prepare the Audit Committee’s report, which will be signed
by the Chairman of the Audit Committee and published
in the Company Annual Report.
7. Perform any other tasks as assigned by the Company’s
Board of Directors and consented by the Audit Committee.
4. Risk Management Committee
The Risk Management Committee comprises 5 directors and
executive officers and holds at least 4 meetings in a year.
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รายชื่อกรรมการ

ตำแหนง

Director

1. นายปราโมช พสุวัต

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. Mr. Pramote Pasuwat

2. นายทาเคชิ ฟูกูดะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. Mr. Takeshi Fukuda

3. นางจารุภา แจมวิถีเลิศ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. Mrs. Jarupa Jemvitiled

4. นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. Mr. Ruangsak Panyabodegun

5. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. Mr. Sanor Thampipattanakul

Position
Chairman of the Risk
Management Committee
Member of the Risk
Management Committee
Member of the Risk
Management Committee
Member of the Risk
Management Committee
Member of the Risk
Management Committee

โดยมี นางศศิธร ฐิติผกายแกว ผูอำนวยการ ฝายบริหารความเสี่ยง
ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mrs. Sasitorn Thitipakaikaew, Vice President of Risk
Management, acts as Secretary of the Risk Management
Committee.

ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. กำหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถ
ระบุ ประเมิน ติดตามรายงาน และควบคุมความเสีย่ งใหครอบคลุม
และรองรับกฎหมาย ประกาศ คำสัง่ กฎเกณฑ และมาตรฐานใหมๆ
ของภาครัฐ
2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบการ
บริหารความเสีย่ ง รวมถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
ระบบการปฏิบัติตามนโยบายกำหนด และสรุปรายงานเสนอตอ
คณะกรรมการอยางสม่ำเสมอ

Authority, Duties and Responsibilities of the Risk
Management Committee
1. Set the policy framework and strategy for risk management
by prescribing, evaluating, following up, reporting and
controlling risk to comply with all new legislations, orders,
decrees, rules and standards issued by the public sector.
2. Consider the appropriateness of the Company’s risk
management policies and risk management systems,
including efficiency and effectiveness of the system and
compliance with set policies and summarize its findings
and report regularly to the Board of Directors.

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการทัง้ หมด 4 คน โดยการจัดใหมกี ารประชุมสม่ำเสมอ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
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5. Nominating and Remuneration Committee
The Nominating and Remuneration Committee comprises
4 directors and holds at least 2 meetings in a year.

รายชื่อกรรมการ

ตำแหนง

Director

1. ดร.ศิริ การเจริญดี

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

1. Dr. Siri Ganjarerndee

2. นายชัย โสภณพนิช
3. นายทาเคชิ ฟูกูดะ
4. นางรัชนี นพเมือง

2. Mr. Chai Sophonpanich
3. Mr. Takeshi Fukuda
4. Mrs. Ruchanee Nopmuang

Position
Chairman of the Nominating and
Remuneration Committee
Member of the Nominating and
Remuneration Committee
Member of the Nominating and
Remuneration Committee
Member of the Nominating and
Remuneration Committee

โดยมี นางอุษณีย สุนทโรทก ผูอ ำนวยการ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

Mrs. Ussnee Suntarotok, Vice President of Human
Resources Department, acts as Secretary of the Nominating
and Remuneration Committee.

ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพ,อทดแทนกรรมการในกรณี
ที่ครบวาระ ลาออก หรือพนสภาพการเปนกรรมการในทุกกรณี
โดยพิจารณาบุคคลทีเ่ หมาะสมมาดำรงตำแหน6ง เพ,อเสนอความเห็น
ตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน
ตามขอบังคับของบริษัทแลวแตกรณี
2. พิ จ ารณาสรรหาคั ด เลื อ กผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เ พ, อ ทดแทนกรรมการ
ผูจัดการใหญ และรองผูจัดการใหญ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก
หรือกรณีอ,นๆ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน6ง
เพ,อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนด ปรับปรุงคาตอบแทน และผลประโยชนอน, ๆ ของ
คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงกวาหรือเทียบเทา
รองผูจัดการใหญ ใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบตอ
องคกร เพ,อนำเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ และหรือ
เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณีตามขอบังคับ
ของบริษัท
4. ปฏิบัติงานอ,นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

Authority, Duties and Responsibilities of the Nominating
and Remuneration Committee
1. Seek and select capable candidates to replace the
Directors, who have completed their term, resigned or
have been discharged from the position, and propose for
the approval of the Board of Directors and/or in a
shareholders’ meeting as stipulated in the Company’s
regulation.
2. Seek and select capable candidates to replace the
President and the Deputy Executive Officers, who have
completed their term, resigned or have been discharged,
and propose for the approval of the Board of Directors.
3. Determine the criteria for compensation and other benefits
of the Directors and others holding higher positions or
the equivalent of the Deputy Executive Officers for the
approval of the Board of Directors and/or in shareholders’
meetings as stipulated in the Company’s regulations.
4. Undertake any other tasks assigned by the Board of
Directors.
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6. คณะกรรมการลงทุน
ประกอบดวยกรรมการและผูบริหารทั้งหมด 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบ
ถวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เร5องการลงทุนประกอบธุรกิจอ5นของบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ. 2556 รวมถึงมีบคุ คลทีม่ คี วามรู ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ
เกีย่ วกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสีย่ ง หรือการวิเคราะห
หลักทรัพยเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป รวมเปนกรรมการลงทุนดวย
และจัดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอเปนรายเดือน
รายชื่อกรรมการ

ตำแหนง

6. Investment Committee
The Investment Committee comprises of 4 directors and
executive officers who are qualified in all of the
declaration, commission and promote business investment
in the insurance business of Life Insurance Corporation Act
2013 to a person with knowledge, specialization and
experienced with investment management, risk management
or analyze securities for at least 3 years as a director of
investment and arrange meetings regularly on a monthly
basis.
Director

Position
Chairman of
the Investment Committee
Member of
the Investment Committee
Member of
the InvestmentCommittee
Member of
the Investment Committee

1. นายเชิดชู โสภณพนิช

ประธานคณะกรรมการลงทุน

1. Mr. Choedchu Sophonpanich

2. ดร.ศิริ การเจริญดี

กรรมการลงทุน

2. Dr. Siri Ganjarerndee

3. นายโชน โสภณพนิช

กรรมการลงทุน

3. Mr. Chone Sophonpanich

4. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

กรรมการลงทุน

4. Mr. Sanor Thampipattanakul

โดยมี นางสาวชลลดา โสภณพนิช ผูอำนวยการฝายลงทุนตราสารทุน
ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

Ms. Chollada Sophonpanich, Vice President of Equity
Investment Department, acts as Secretary of the Investment
Committee.

ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ลงทุน
1. กำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน
3. ติดตามผลการลงทุน พรอมทัง้ จัดใหมรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
4. กำกับดูแลการลงทุนของบริษทั ระเบียบวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการลงทุน
5. กำกับดูแลเร5องธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
6. รายงานผลการลงทุนใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ำเสมอ
7. กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอ5นของบริษัทใหเปนไปตามกรอบ
นโยบาย และรายงานผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการรับทราบ
อยางสม่ำเสมอ

Authority, Duties and Responsibilities of the Investment
Committee
1. Select investment policy for overall risk management
policy and appropriate risk management process resulting
from the investment.
2. Approve the investment plans.
3. Monitoring the investment and provide appropriate internal
control systems.
4. Manage the investment of the Company, procedures on
investment oversight and governance.
5. Manage business transparency and prevent conflicts of
interests.
6. Acknowledged results of the investment of the Commission
regularly and supervise the other business of the Company
according to its policy.
7. Framework performance and reports to the Board of
Directors regularly.
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การทำหนาที่ของคณะกรรมการลงทุนในปที่ผานมา
ในป 2556 คณะกรรมการลงทุ น ได ม ี ก ารกำหนดนโยบายและ
แนวทางการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาปจจัย
สำคัญตางๆ ทั้งในและตางประเทศที่อาจสงผลกระทบตอการลงทุน
รวมทั้งการกำหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนเพ>อใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับภาวะตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ลงทุ น ได ม ี ก ารพิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ แ ละ/หรื อ ให ค วามเห็ น ชอบในแนว
นโยบายทีม่ คี วามสำคัญตอกลยุทธขององคกร ทิศทางการดำเนินธุรกิจ
แผนการลงทุน งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรกอนนำเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนไดมี
การติดตาม กำกับ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพ>อใหบรรลุเปา
หมายของแผนงานและเปนไปตามกรอบนโยบายที่ ไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท

Functions from the past year
In 2013, the Investment Committee has set policies and
investment guidelines of risk management policies and
processes to manage risks arising from the Company's
investment by considering various important factors both
domestic and international which may adversely affect any
investments, as well as to define and modify the investment
strategies to be consistent and appropriate to the changing
market conditions, the Investment Committee has approved
and/or approval of policies that are important to corporate
strategy, company's business plan, budget and resource
allocation prior to submission to the Board of Directors for
consideration. The Investment Committees monitor and
control operations to achieve the goals and in accordance
with the policy framework that has been approved by the
Board of Directors.

7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบดวยกรรมการและผูบริหารทั้งหมด 4 คน โดยการจัดใหมี
การประชุมสม่ำเสมออยางนอยปละ 4 ครัง้

7. Good Corporate Governance Committee
The Good Corporate Governance Committee comprises 4
directors and executive officers and holds at least 4
meetings in a year.

รายชื่อกรรมการ
1. คุณคมคาย ธูสรานนท
2. คุณทาเคชิ ฟูกูดะ
3. คุณเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล
4. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ตำแหนง
ประธานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

Director
1. Mrs. Komkai Thusaranon
2. Mr. Takeshi Fukuda
3. Mr. Ruangsak Panyabodegun
4. Mr. Sanor Thampipattanakul

โดยมี ผูบริหารสำนักกำกับการปฏิบัติงาน ทำหนาที่เลขานุการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Position
Chairman of the Good Corporate
Governance Committee
Member of the Good Corporate
Governance Committee
Member of the Good Corporate
Governance Committee
Member of the Good Corporate
Governance Committee

Head of Compliance Officer, acts as Secretary of the Good
Corporate Governance Committee.
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ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
1. เสนอนโยบาย คำแนะนำ ขอเสนอแนะ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการบริษัท
2. จัดใหมีแนวทางดำเนินการเพ(อใหสามารถติดตามดูแลการปฏิบัติ
งานของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
สถาบันกำกับหรือหน-วยงานที่เกี่ยวของรายงานความคืบหนาและ
ผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางสม่ำเสมอ
3. ทบทวนแนวทางหลั ก การการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี ข องบริ ษ ั ท
อยางสม่ำเสมอ เพ(อใหสอดคลองกับแนวปฏิบตั สิ ากล และขอเสนอ
แนะของสถาบันหรือหน-วยงานที่เกี่ยวของ
4. สงเสริมการเผยแพรวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใหเปน
ที่เขาใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
5. แตงตั้งคณะทำงานชุดยอย เพ(อทำหนาที่สนับสนุนการกำกับดูแล
กิจการที่ดีไดตามความเหมาะสม
การทำหนาที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปที่ผานมา
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดตั้งเม(อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2556 โดยมีการประชุมครัง้ แรกในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เพ(อกำหนด
นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเม(อวันที่
8 เมษายน 2551 ไดแตงตั้งให นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล เปน
เลขานุการบริษัท โดยใหมีหนาที่ตามที่กำหนดไว ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงจัดใหมี
การประชุมสามัญผูถือหุน ประชุมคณะกรรมการ โดยติดตามและ
ประสานงานใหบริษัทปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติประชุม
ผูถือหุน ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลรายงานสารสนเทศของบริษัท
ตามระเบียบและขอกำหนดของหน-วยงานราชการ และติดตอส(อสาร
กับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ เพ(อใหเปนไปตามหลักการ
กำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี อี ก ทั ้ ง ดู แ ลกิ จ กรรมและการฝ ก อบรมของ
คณะกรรมการ มีประวัติโดยสังเขปตามรายละเอียดปรากฎในประวัติ
คณะผูบริหาร

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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Authority, Duties and Responsibilities of the Good
Corporate Governance Committee
1. Suggest policy, advice, recommendations, and guidelines
on good corporate governance to the Board of Directors.
2. Arrange approaches to be able to monitor the performance
of the Company according to the principles of good
governance institutions or agencies, report progress and
performance to the Board of Directors after each
Committee meeting consistently.
3. Review the principles of good corporate governance of
the Company invariably to be consistent with international
practice and suggestions of the institution or any associated
agencies.
4. Promote the dissemination of a culture of good corporate
governance to be understood across all levels and effective
in practice.
5. Appointed sub groups to support good governance as
appropriate.
Functions from the past year
Good Corporate Governance Committee was established on
13th November 2013. The first meeting on 6th December
2013 to set up policy guidelines on good corporate
governance and presented to the Board of Directors.
Company Secretary
According to the Board of Directors Meeting No.2/2008 held
on April 8th, 2008, the Board of Directors has appointed Mr.
Sanor Thampipattanakul as the Company Secretary. The
duties of the Company Secretary as defined in the
Securities and Exchange Act (No.4) BE. 2551. Including
organize the Annual General Meeting of Shareholders, the
meeting of Committees and coordination of the Company,
compliance with the resolutions of the Committee and
resolutions of shareholders' meeting, ensure that the
disclosure of information report in behalf of the Company
by the rules and regulations of the Government and
communicate with shareholders to inform their rights in
order to comply with good corporate governance principles.
And also manages in activities and trainings of Directors. A
brief history which details appeared in the Executive
Officer’s biographies.

คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 คณะผูบริหารของบริษัท มีจำนวน 6 คน
ตามรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อผูบริหาร

ตำแหนง

Executive Officers
As of January 1st, 2014, the Company has 6 executive
officers as followed;
Executive Officer

Position

1. นายโชน โสภณพนิช

กรรมการผูจัดการใหญ

1. Mr. Chone Sophonpanich

President

2. นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล

ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส
สายการตลาด

2. Mr. Ruangsak Panyabodegun

Executive Vice President,
Marketing Division

3. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส
สายการลงทุน

3. Mr. Sanor Thampipattanakul

Executive Vice President,
Investment Division

4. นางอรนุช สำราญฤทธิ์

ผูอำนวยการ สายประกันชีวิต

4. Mrs. Oranuch Sumranrit

Vice President,
Life Operation Division

5. นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล

ผูอำนวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. Ms. Suchinda Leartkiatmongkol

Senior Vice President,
Information Technology
Division

6. นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

ผูอำนวยการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน

6. Ms. Jaruwan Limkhunnadhammo Senior Vice President,
Finance and Accounting
Division

ขอบเขตอำนาจหน า ที ่ และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ
ผูจัดการใหญ
1. มี อ ำนาจหน า ที ่ ใ นการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษ ั ท ให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุม นโยบาย หรือคำสั่งใดๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. มีอำนาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแกการดำเนินการใดๆ ในการ
บริหารกิจการของบริษัทตามปกติ อันจำเปนแกการบริหารกิจการ
ของบริษัทเปนการทั่วไป ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการ
ผูจัดการใหญ
3. มีอำนาจในการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การเลQอนหรือการ
ลดระดับและ/หรือตำแหนUง การกำหนดอัตราคาจาง การตัดหรือ
ลดคาจาง การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย
การใหรางวัล การจัดสรรโบนัสตอบแทนการทำงาน หรือความดี
ความชอบ ตลอดจนการเลิกจางพนักงานระดับและ/หรือตำแหนUง
ผูชวยผูอำนวยการลงมา และรวมถึงพนักงานดานตัวแทนฝายขาย
ทุกระดับ/หรือทุกตำแหนUงดวย
4. มีอำนาจในการจัดซื้อ จัดจาง การเชาหรือการใหเชาทรัพยสิน
การบริจาคเพQอการกุศล ภายใตอำนาจของกรรมการผูจัดการใหญ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

Authority, Duties and Responsibilities of the President
1. Administer and manage the Company’s operations in
accordance with objectives, regulations, resolutions of
meetings or any policies or orders approved by the Board
of Directors.
2. Approve and/or endorse any activities required for general
administration and management of the Company in
accordance with the authority entrusted to the President.
3. Employ, appoint, remove or transfer an employee; promote
or demote the rank and/or position of an employee, reduce
employee salaries, deliberate on good behavior and
breaches of code of conduct, award prizes and bonuses,
and dismiss any employee holding the rank and/or position
which is the same as or lower than Assistant Vice President,
including an insurance sales agent of any rank and/or
position.
4. Approve contracts for procurement, employment, rent of
the Company’s assets to others, rent of assets from others,
and charitable donations in accordance with the authority
of the President as approved by the Board of Directors.
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5. กรรมการผูจ ดั การใหญตอ งรายงานขอมูลดังตอไปนี้ ตอคณะกรรมการ
บริหารเพ7อทราบ
(1) ผลประกอบการของบริ ษ ั ท รายไตรมาสและรายป รวมถึ ง
เปรียบเทียบเปาหมายของกิจการ
(2) ผลการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ในด า นการลงทุ น รวมถึ ง การ
ประเมินผลเปนรายเดือน
(3) ผลการดำเนินการอ7นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
6. การอนุมัติเพ7อดำเนินการตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการ
ผูจัดการใหญใหดำเนินการเพ7อเขาทำรายการ จะตองไมมลี ักษณะ
เปนการดำเนินการเพ7อเขาทำรายการที่ทำใหกรรมการผูจัดการใหญ
หรือผูรับมอบอำนาจจากกรรมการผูจัดการใหญสามารถดำเนินการ
อนุมัติ เพ7อเขาทำรายการที่ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแยงมี
สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอน7 ใดกับบริษทั
ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพ7อเขาทำรายการในลักษณะดังกลาว
จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
เพ7อพิจารณาและอนุมัติ (ตามขอบังคับของบริษัท และตามที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด)

5. Report the following information to the Executive Board
of Directors:
(1) The Company’s quarterly and annual operating results
compared with the Company’s set objectives;
(2) The Company’s investment results, including a
monthly evaluation; and
(3) Other operating results approved by the Executive
Board of Directors.
6. Operations and/or transactions approved for implementation
by the President must not be any operation and/or
transaction that would lead the President or any persons
empowered by the President to undertake activities in
which they or others have conflicts of interests or potential
conflicts of interests with the Company. Approval for such
operation and/or transaction must be presented to a
meeting of the Board of Directors and/or a shareholders’
meeting for deliberation and acknowledgment (in
compliance with the Company’s regulations and orders of
the Securities and Exchange Commission and/or the
Stock Exchange of Thailand).

การสรรหาผูบริหาร
บริษัทไดมอบหมายใหมีคณะผูดำเนินการในการสรรหาผูบริหารตาม
ลำดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพ จิ ารณาสรรหา
ผูบริหารในตำแหน8งกรรมการผูจัดการใหญและรองผูจัดการใหญ
เพ7อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. กรรมการผูจ ดั การใหญสรรหาผูบ ริหารในตำแหน8งผูช ว ยผูจ ดั การใหญ
และผูชวยผูจัดการใหญอาวุโสนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
3. ตำแหน8งผูบ ริหารระดับรองลงมา กรรมการผูจ ดั การใหญสรรหาและ
นำเสนอใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณา

Executive Officers Selection
The Company has assigned a nominating authority to seeking
the executive positions accordingly as followed;
1. The Nominating and Remuneration Committee considers
the position of President Deputy Vice President and
propose to the Board of Directors for approval in the
appointment.
2. The President considers the position of Executive Vice and
Senior Executive Vice President and proposes to the
Board of Directors for approval in the appointment.
3. The lower ranked positions, the President considers and
proposes to the Board of Directors for approval in the
appointment.

โดยคณะผูดำเนินการจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคกร ซึ่งจะเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ
มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสม
มาดำรงตำแหน8ง

A nominating authority has to seek the candidates who have
knowledge, capability, professional experience, morality and
ethic as well as a professional in an appropriate position.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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นายนาโอกิ บัน Mr. Naoki Ban
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข Mr. Pradit Rodloytuk
นายปราโมช พสุวัต Mr. Pramote Pasuwat
นายโชน โสภณพนิช Mr. Chone Sophonpanich

9.
10.
11.
12.

Remarks :

หมายเหตุ :

9/12
11/12
9/12

นายชัย โสภณพนิช Mr. Chai Sophonpanich
นายสุนทร อรุณานนทชัย Mr. Sunthorn Arunanondchai
นางสาวิตรี รมยะรูป Mrs. Savitri Ramyarupa
ดร.ศิริ การเจริญดี Dr. Siri Ganjarerndee
นางรัชนี นพเมือง Mrs. Ruchanee Nopmuang
นายทาเคชิ ฟูกูดะ Mr. Takeshi Fukuda

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1/4
5/5
5/5
-

5/5
-

-

2/4
4/4
-

3/4

-

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
Risk Management
Committee

-

3/4
4/4
4/4
2/4

-

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
Nominating and
Remuneration
Committee

-

1/1

1/1

การดำรงตำแหนง
ระหวางป
Tenure During
the Year

26 เมษายน 2556
(แทนนายชัย นวพันธ)
26th April 2013
(in replacement of
Mr. Chai Navaphand)
26 เมษายน 2556
(แทนนายเคอิจิ โมริตะ)
26th April 2013
(in replacement
of Mr. Keiji Morita)
-

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate
Governance
Committee

* Mr. Naoki Ban has resigned from an Executive Board of Director / Risk Management Director / Nomination and Remuneration Director on 18th March 2013
** Mrs. Komkai Thusaranon was appointed a Good Corporate Governance Director on 13th November 2013.
*** Mr. Takeshi Fukuta was appointed an Executive Board of Director / Risk Management Director / Nomination and Remuneration Director on 18th March 2013

4/4

3/4
-

4/4
-

คณะกรรมการ
ลงทุน
Investment
Committee

* คุณนาโอกิ บัน ลาออกจากการเปนกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เม@อวันที่ 18 มีนาคม 2556
** คุณคมคาย ธูสรานนท ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเม@อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
*** คุณทาเคชิ ฟูกูดะ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร/กรรมบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เม@อวันที่ 18 มีนาคม 2556

2/12
12/12

12/12
8/12

1. นายเชิดชู โสภณพนิช Mr. Choedchu Sophonpanich
2. นางคมคาย ธูสรานนท Mrs. Komkai Thusaranon

รายชื่อ
Director

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ
Board of
Audit Committee
Directors

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ / Directors’ Meeting Attendance
รายงานการเขารวมประชุมป 2556 ของคณะกรรมการชุดยอยแตละทาน สรุปดังนี้ / Board of Directors Meeting Report 2013 is summarized as followed;

โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ
Shareholder and Management Structure

1. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1.1 คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบี้ยประชุมและคาบำเหน็จโดย
คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบสามารถ
เทียบเคียงไดกับบริษัทชั้นนำและกลุมธุรกิจเดียวกัน ซึ่งที่ประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เม4อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติ
อนุมตั คิ า ตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงินไมเกิน 14 ลานบาท
และไดมกี ารจายคาตอบแทนกรรมการในระหวางป 2556 รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 12,930,000 บาท โดยมีรายละเอียดคาตอบแทน
ตามตารางหนา 75
1.2 คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของผูบ ริหาร ประกอบดวย เงินเดือนและโบนัสประจำป
พิจารณาจากการประเมินผลการดำเนินงาน เทียบเคียงกับบริษัท
กลุมธุรกิจเดียวกัน แนวทางการเติบโตของผลกำไร ตลอดจนมูลคา
ธุรกิจ ซึ่งเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผูบริหารใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดซึ่งในป 2556 ไดมีการจายคาตอบ
แทนผูบ ริหารระดับสูง 6 ทาน รวมเปนเงินทัง้ สิน้ 37,858,425 บาท
2. คาตอบแทนอน
2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแก
พนักงาน โดยพิจารณาจากความเปนอาวุโส ตำแหนFง และหนาที่
ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ สัดสวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแก
ผูบริหาร คิดเปนรอยละ 15 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จัดสรรทั้งหมด
2.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(อยูในหนาที่ 256 หมายเหตุประกอบงบการเงิน)
3. นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทกำหนดนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ
25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล แตจะตองไมมียอด
ขาดทุน สะสม ทั ้ งนี้ คณะกรรมการอาจพิจ ารณาจายเงิ นปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนได เม4อปรากฏวาบริษัทมีกำไรสมควร
พอที่จะทำได และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุม
คราวตอไป
ภายใตพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 หลังจากที่ประชุม
ผูถือหุนอนุมัติการจายปนผลแลว บริษัทตองไดรับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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1. Directors and Executive Officer’s Remuneration
1.1 Remuneration Directors
The Remuneration of the Directors comprises of Meeting
Attendance fees, bonuses commensurate with duties and
responsibilities undertaken and on par with those of
leading companies and in the same business group. The
common shareholders’ meeting no. 1/2013 on April 26th,
2013 approved remuneration to the Directors not
exceeding 14 million Baht. Total remuneration paid out
to the Directors in 2013 amounted to 12,930,000 Baht.
Remuneration details is on Page 75.
1.2 Remuneration of the Executive Officers
The Remuneration of the Executive Officers comprises of
salaries and annual bonuses which correspond with work
performance and are comparable to those of companies
in the same group business, and in proportion with growth
in profitability and business value which have been
satisfactory in inspiring the Executive Officers to perform
and achieve their goals. The remuneration paid out to 6
executive officers in 2013 amounted to 37,858,425 Baht.
2. Other Remunerations
2.1 Stock Options
The Company produces legal documents granting its
employees the right to buy ordinary shares according to
seniority, position and responsibility. The proportion of
stock option documents distributed to executive officers
amounted to 15 percent of all stock option documents.
2.2 Pension Fund
(See details in the Notes to Financial Statements on
page 256)
3. Dividend Policy
The Company defines policy to pays a dividend not be
less the 25 percent of net profit after corporate income
tax deducts but there must be no accumulated deficit. In
order that the Board of Directors may consider to pay
interim dividends to the shareholders when it appears
that the Company has reasonably profitable enough to
do so, and inform to the meeting of shareholders in the
next meeting.
Under the Life Insurance Act B.E.2535, after the shareholders
approved the payment of dividend the Company must be
approved from the Office of Insurance Commission (OIC.)
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1. นายเชิดชู โสภณพนิช Mr. Choedchu Sophonpanich
2. นายสุนทร อรุณานนทชัย Mr. Sunthorn Arunanondchai
3. นายชัย โสภณพนิช Mr. Chai Sophonpanich
4. นางรัชนี นพเมือง Mrs. Ruchanee Nopmuang
5. นายยุทากะ อิเดกูชิ Mr. Yutaka Ideguchi
6. นายเคอิจิ โมริตะ Mr. Keije Morita
7. นายนาโอกิ บัน Mr. Naoki Ban
8. นางประไพวรรณ ลิมทรง Mrs. Prapaivan Limsong
9. นายชัย นวพันธ Mr. Chai Navaphand
10. นางสาวิตรี รมยะรูป Mrs. Savitri Ramyarupa
11. ดร.ศิริ การเจริญดี Dr. Siri Ganjarerndee
12. นายปราโมช พสุวัต Mr. Pramote Pasuwat
13. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข Mr. Pradit Rodloytuk
14. นางสาวพจณี คงคาลัย Ms. Pochanee Kongkalai
รวมทั้งสิ้น Total

รายชื่อกรรมการ
Director

คาตอบแทนกรรมการ ป 2556
Remuneration for Year 2013
คาบำเหน็จ
คณะกรรมการ
บริษัท
Board of
Directors
Bonuses

480,000.00 900,000.00 960,000.00
240,000.00 450,000.00
240,000.00 450,000.00
240,000.00 450,000.00
240,000.00 450,000.00
80,000.00
450,000.00
160,000.00
240,000.00 450,000.00
80,000.00
450,000.00
40,000.00
240,000.00 450,000.00 360,000.00
240,000.00 450,000.00 440,000.00
240,000.00 450,000.00
240,000.00 450,000.00
160,000.00
3,120,000.00 5,850,000.00 1,800,000.00

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
Board of
Directors
Meeting

320,000.00
320,000.00

400,000.00
200,000.00
200,000.00
800,000.00

120,000.00
160,000.00
320,000.00
600,000.00

320,000.00
120,000.00
440,000.00

2,660,000.00
1,090,000.00
810,000.00
850,000.00
690,000.00
530,000.00
160,000.00
690,000.00
570,000.00
1,050,000.00
1,570,000.00
1,210,000.00
890,000.00
160,000.00
12,930,000.00

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม สรรหาและพิจารณา
เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เบี้ยประชุม
คาตอบแทน
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
ตรวจสอบ Nominating and คณะกรรมการลงทุน
บริหาร
Risk Management
Audit
Investment
Remuneration
EXCOM
รวม Q 1-4/2556
Committee
Committee
Committee
Committee
Meeting
Total Q 1-4/2013
Meeting
Meeting
Meeting
Meeting

ผลิตภัณฑและบริการ
Products and Services

ดานผลิตภัณฑ
บริษัทมีนโยบายดานผลิตภัณฑที่เสริมสรางความมั่งคั่งและมั่นคงทาง
การเงินใหกับประชาชนทุกกลุม ประกอบดวยผลิตภัณฑที่ครอบคลุม
ทัง้ การออมและความคุม ครอง ผลิตภัณฑของบริษทั มีความหลากหลาย
ตั้งแตผลิตภัณฑเพ+อการคุมครองชีวิตระยะยาว (Whole Life) หรือ
ประเภทคุมครองที่มีระยะเวลา (Term) ผลิตภัณฑประเภทบำนาญ
(Pension) ไปจนถึงผลิตภัณฑเพ+อการสะสมทรัพย (Endowment) ที่
สรางผลตอบแทนที่ดี และสินเช+อธุรกิจ ซึ่งผลิตภัณฑแตละประเภท
มีการพัฒนาในเร+องของระยะเวลาคุมครองและการชำระเบี้ยประกัน
เพ+อใหผูบริโภคทุกกลุมสามารถเลือกผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับการวาง
แผนการเงินในแตละชวงชีวิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมของบริษัท
จะคำนึ ง ถึง ความต อ งการของลู ก ค า และความยั่ ง ยื น ของธุ ร กิจ ใน
ระยะยาว
ดานบริการ
บริษัทใหความสำคัญในการบริการแตละชองทาง ทั้งชองทางธนาคาร
ชองทางตัวแทน และชองทางขายตรง ในชองทางตัวแทน บริษัทให
ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินเพ+อให
เขาถึงประชาชนทุกกลุม และการพัฒนาคุณภาพทีมงานที่ปรึกษา
การเงินที่มีความเชี่ยวชาญและไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพ+อชวยเผยแพร
แนวคิดการวางแผนการเงินรอบดานและตอบสนองความตองการของ
ผูบ ริโภคในการวางแผนการเงินทีม่ ากขึน้ บริษทั ยังคงนโยบายการสราง
และพัฒนาทีมที่ปรึกษาประกันชีวิต ที่มีความรูและมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการลูกคาอยางตอเน+อง โดยสนับสนุนใหทีมที่ปรึกษา
ประกันชีวิตมีความสามารถในระดับตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ
(TNQA)

Products
The Company's product strategy is to enhance the wealth
and financial security to customers in all categories,
consisting of products covering both savings and protection.
The Company provides a wide range of assurance products,
covering the protection of life-time protection (Whole Life),
short term protection (Term), for pensioners (Pension), and
savings (Endowment), which generate good returns and
business loans. Each product is developed in terms of
operative clause and payment methods for all consumers to
be able to select the suitable insurance products to suit their
individual financial planning for all age range. Our product
development will always contemplate on customers’
requirements and for the long-term business run.
Services
The Company recognizes the importance of services channel,
which include of Bancassurance, Agent channel, Direct Sales.
The Company also focuses on increasing and developing
numbers of agents and Financial Advisor team, who are
licensed by the Securities and Exchange Commission (SEC)
to help disseminate the integrated financial planning
concepts in order to meet the increasing needs of customers.
The Company continues to build and develop strategies,
assurance consulting team and a knowledgeable customer
service team, by supporting the team to acquire the standard
of an outstanding representative team of THAILAND
NATIONAL QUALITY AWARDS (TNQA).
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สถานการณธุรกิจประกันชีวิตป 2556
2013 Life Insurance Industry Overview

ภาพรวมดานเบีย้ รับและสวนแบงตลาดของธุรกิจ
ภาพรวมของธุ ร กิ จ ประกั น ชี ว ิ ต ในป 2556 มี เ บี ้ ย รวมทั ้ ง สิ ้ น
442,496.06 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน
รอยละ 13.07 เปนเบีย้ รับจากธุรกิจใหม 148,136.09 ลานบาท เติบโต
เพิม่ ขึน้ รอยละ 13.47 เบีย้ ปตอ ไปจำนวน 294,359.97 ลานบาท เติบโต
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.86
เบี้ยรับรวมของธุรกิจมีอัตราเติบโตต่ำกวาเปาหมายที่สมาคมประกัน
ชีวิตไทยคาดการณไวเม;อตนป 2555 ที่รอยละ 17.3 จากปจจัยดาน
ตางๆ ที่สงผลกระทบ ไดแก ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในชวง
ไตรมาสสุดทาย ภาระหนี้ของประชาชนที่เกิดจากมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐ สงผลตอกำลังซือ้ และอัตราการออมของประชาชน
ขณะเดียวกันบริษทั ประกันชีวติ หลายแหงมีกรมธรรมครบกำหนด และ
กรมธรรมที่ชำระเบี้ยประกันชีวิตครบแลวแตยังมีผลคุมครองอยู
จำนวนมาก

An overview of premiums and market share.
The 2013 overview of the life insurance business with
premiums totaled at 442,496.06 million Baht. An increase
from the same period last year by 13.07 percent from the
new business premiums, which is 148,136.09 million Baht,
increased growth from previous year at 13.47 percent, and
renewal year premiums of 294,359.97 million Baht at 12.86
percent increase.
Total amount of life insurance industry premiums is below
the growth rate which the Thai Life Assurance Association
predicted in early 2012 at 17.3 percent. From various
factors including the impact of the economic slowdown in
the last quarter of the year and public debts caused by the
stimulus of government effecting peoples' purchasing power
and low savings rate. Meanwhile, there are many maturity
policy but at the same time there are many policyholders
who have completed their premiums but still are in the
coverage periods.

ตารางแสดงเบี้ยรับทุกชองทางจำหนายของธุรกิจประกันชีวิตป 2556
Table of Life Insurance Industry Premium all Channels in 2013
(หนวย : ลานบาท / Unit: Million Baht)

ประเภท
Type

จำนวนเงิน
Amount

%+/-

เบี้ยรับจากธุรกิจใหม
New Business Premiums

148,136.09

13.47%

เบี้ยปตอไป
Renewal Year Premiums

294,359.97

12.86%

เบี้ยรวม
Total Premiums

442,496.06

13.07%

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : The Thai Life Assurance Association

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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สำหรับบริษัทที่มีสวนแบงตลาดดานเบี้ยรับสูงสุด 10 อันดับแรก
มีดังตอไปนี้

Top 10 Highest Premium companies in the market share are
as followed;

ตารางแสดงบริษัท 10 อันดับแรก ที่มีเบี้ยรวมสูงสุด
Table of Top 10 companies with highest total premium
หนวย : ลานบาท / unit : Million Baht

อันดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท
Company
เอไอเอ
AIA Co., Ltd.
เมืองไทยประกันชีวิต
Muang Thai Life Assurance PCL.
ไทยประกันชีวิต
Thai Life Insurance PCL.
ไทยพาณิชยประกันชีวิต
SCB Life Assurance PCL.
กรุงเทพประกันชีวิต
Bangkok Life Assurance PCL.
กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต
Krungthai AXA Life Insurance PCL.
อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต
Allianz Ayudhya Assurance PCL.
ไทยสมุทร ประกันชีวิต
Ocean Life Insurance PCL.
เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต
FWD Life Insurance PCL.
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.

เบี้ยรับ
Premium
110,567.83

สวนแบงตลาด
Market Share
24.99%

%+/-

60,249.43

13.62%

23.29%

55,030.91

12.44%

12.66%

45,496.46

10.28%

8.56%

39,079.19

8.83%

12.81%

37,730.03

8.53%

30.45%

25,090.09

5.67%

10.58%

13,648.81

3.08%

-7.78%

12,998.19

2.94%

14.01%

10,276.13

2.32%

85.42%

7.32%

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : The Thai Life Assurance Association

Bangkok Life Assurance PCL.
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ตารางแสดงบริษัท 10 อันดับแรก ที่มีเบี้ยรับจากธุรกิจใหมสูงสุด
Table of top 10 companies with highest new business premium
หนวย : ลานบาท / unit : Million Baht

อันดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท
Company
เมืองไทยประกันชีวิต
Muang Thai Life Assurance PCL.
เอไอเอ
AIA Co., Ltd.
ไทยพาณิชยประกันชีวิต
SCB Life Assurance PCL.
ไทยประกันชีวิต
Thai Life Insurance PCL.
กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต
Krungthai AXA Life Insurance PCL.
กรุงเทพประกันชีวิต
Bangkok Life Assurance PCL.
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.
อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต
Allianz Ayudhya Assurance PCL.
เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต
FWD Life Insurance PCL.
ไทยสมุทร ประกันชีวิต
Ocean Life Insurance PCL.

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : The Thai Life Assurance Association

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556

80

เบี้ยรับ
Premium
27,613.15

สวนแบงตลาด
Market Share
18.64%

27.45%

26,873.43

18.14%

14.17%

18,232.57

12.31%

-2.40%

14,769.24

9.97%

3.21%

14,610.63

9.86%

24.40%

10,534.69

7.11%

20.16%

5,980.49

4.04%

160.17%

5,897.81

3.98%

12.51%

3,900.43

2.63%

30.35%

3,614.72

2.44%

-20.46%

%+/-

ทางดานของเบี้ยรวมจำแนกตามชองทางจำหนายประกอบดวย
ชองทางตางๆ ดังนี้

Types of total premiums by distribution
channels as followed;

แผนภูมิแสดงเบี้ยรวมจำแนกตามชองทางจำหนายป 2556
Chart of total premium by distribution channels 2013

ชองทางขายตรง
Direct Marketing
14,016.32
ลานบาท / Million Baht
(+15.56%)

3.17% 3.23%

ชองทางขายผานธนาคาร
Bancassurance
172,322.54
ลานบาท / Million Baht
(+19.95%)

38.94%

54.66%

ชองทางอ*นๆ
Other Channels
14,286.25
ลานบาท / Million Baht
(+23.33%)

ชองทางขายผานตัวแทน
Agent Channel
241,870.95
ลานบาท / Million Baht
(+7.66%)

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : The Thai Life Assurance Association
เบี้ยรวมของธุรกิจจำนวน 442,496.06 ลานบาท มาจากชองทาง
ตางๆ ดังนี้
• ชองทางขายผานตัวแทน มีสัดสวนเบี้ยรวมสูงสุดรอยละ 54.66
มีอัตราเติบโตของเบี้ยรวมเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 7.66
• ชองทางขายผานธนาคาร มีสัดสวนรอยละ 38.94 เติบโตเพิ่มขึ้น
รอยละ 19.95
• ชองทางขายตรง มีสดั สวนรอยละ 3.17 เติบโตเพิม่ ขึน้ รอยละ 15.56
• ชองทางอ*นๆ มีสัดสวนรอยละ 3.23 เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 23.33
สำหรับบริษัท 10 อันดับแรก ที่มีเบี้ยรวมสูงสุดในชองทางขายผาน
ตัวแทนและชองทางขายผานธนาคาร ซึง่ เปนชองทางหลักสำคัญ ไดแก

Total premium in the market of 442,496.06 Million Baht
is from the following channels;
• Agent channel accounted for 54.66 percent, the highest
growth rate of premiums increased 7.66 percent from the
previous year.
• Bancassurance accounted for 38.94 percent, growth rate
of 19.95 percent.
• Direct Marketing accounted for 3.17 percent, growth rate
of 15.56 percent.
• Other channels accounted for 3.23 percent, growth rate
of 23.33 percent.
Top 10 companies with highest total premium through
the major significant channels of Agent channel and
Bancassurance;
Bangkok Life Assurance PCL.
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ตารางแสดงบริษัท 10 อันดับแรก ที่มีเบี้ยรวมชองทางตัวแทนสูงสุด
Table of Top 10 companies with highest total premium from Agent Channel
หนวย : ลานบาท / unit : Million Baht

อันดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท
Company
เอไอเอ
AIA Co., Ltd.
ไทยประกันชีวิต
Thai Life Insurance PCL.
เมืองไทยประกันชีวิต
Muang Thai Life Assurance PCL.
กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต
Krungthai AXA Life Insurance PCL.
อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต
Allianz Ayudhya Assurance PCL.
กรุงเทพประกันชีวิต
Bangkok Life Assurance PCL.
ไทยสมุทร ประกันชีวิต
Ocean Life Insurance PCL.
เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต
FWD Life Insurance PCL.
อาคเนย ประกันชีวิต
Southeast Life Insurance PCL.
ไทยพาณิชยประกันชีวิต
SCB Life Assurance PCL.

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : The Thai Life Assurance Association

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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เบี้ยรับ
Premium
100,406.80

สวนแบงตลาด
Market Share
41.51%

5.12%

47,215.62

19.52%

11.27%

17,068.63

7.06%

14.20%

15,142.56

6.26%

25.15%

14,067.84

5.82%

3.49%

13,234.89

5.47%

9.96%

13,086.95

5.41%

-6.78%

5,309.40

2.20%

-0.21%

3,989.64

1.65%

15.80%

3,649.38

1.51%

14.31%

%+/-

ตารางแสดงบริษัท 10 อันดับแรก ที่มีเบี้ยรวมชองทางธนาคารสูงสุด
Table of Top 10 companies with highest total premium from Bancassurance
หนวย : ลานบาท / unit : Million Baht

อันดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท
Company
เมืองไทยประกันชีวิต
Muang Thai Life Assurance PCL.
ไทยพาณิชยประกันชีวิต
SCB Life Assurance PCL.
กรุงเทพประกันชีวิต
Bangkok Life Assurance PCL.
กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต
Krungthai AXA Life Insurance PCL.
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.
ไทยประกันชีวิต
Thai Life Insurance PCL.
เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต
FWD Life Insurance PCL.
อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต
Allianz Ayudhya Assurance PCL.
ธนชาตประกันชีวิต
Thanachart Life Assurance PCL.
เอไอเอ
AIA Co., Ltd.

เบี้ยรับ
Premium
40,897.50

สวนแบงตลาด
Market Share
23.73%

27.87%

39,325.91

22.82%

8.44%

24,722.34

14.35%

14.72%

21,601.07

12.54%

33.07%

8,133.82

4.72%

132.55%

7,146.60

4.15%

23.09%

6,712.05

3.90%

27.93%

6,299.65

3.66%

26.90%

5,882.14

3.41%

-35.73%

4,683.00

2.72%

26.85%

%+/-

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : The Thai Life Assurance Association

Bangkok Life Assurance PCL.
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สำหรับเบีย้ รับจากธุรกิจใหม หรือเบีย้ ปแรกรวมเบีย้ ชำระครัง้ เดียว
ในแตละชองทางมีดังนี้

New business premium or First Year Premium
including Single Premium through distribution
channels are as followed:

แผนภูมิแสดงเบี้ยรับจากธุรกิจใหม จำแนกตามชองทางจำหนายป 2556
Chart of new business premiums by distribution channels 2013
ชองทางขายตรง
Direct Marketing
4,754.65
ลานบาท / Million Baht
(+47.26%)

ชองทางขายผานธนาคาร
Bancassurance
81,467.51
ลานบาท / Million Baht
(+15.09%)

3.21% 4.85%

36.94%
55.00%

ชองทางอ+นๆ
Other Channels
7,185.43
ลานบาท / Million Baht
(+34.36%)

ชองทางขายผานตัวแทน
Agent Channel
54,728.50
ลานบาท / Million Baht
(+6.34%)

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : The Thai Life Assurance Association
เบีย้ รับจากธุรกิจใหม จำนวน 148,136.09 ลานบาท มาจากชองทาง
ตางๆ ดังนี้
• ชองทางขายผานธนาคาร มีสัดสวนเบี้ยรับจากธุรกิจใหมสูงสุด
รอยละ 55 มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 15.09
• ชองทางขายผานตัวแทน มีสดั สวนรอยละ 36.94 มีอตั ราเติบโตเพิม่
ขึ้นจากปกอนรอยละ 6.34
• ชองทางขายตรง มีสดั สวนรอยละ 3.21 เติบโตเพิม่ ขึน้ รอยละ 47.26
• ชองทางอ+นๆ มีสัดสวนรอยละ 4.85 เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 34.36

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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Total new business premiums of 148,136.09 Million Baht
is from the following channels:
• Bancassurance from new business accounted for 55
percent, growth rate of premium increased 15.09 percent
from the previous year.
• Agent channel accounted for 36.94 percent, growth rate
of 6.34 percent from the previous year.
• Direct Marketing accounted for 3.21 percent, growth rate
of 47.26 percent.
• Other channels accounted for 4.85 percent, growth rate
of 34.36 percent.

สำหรับบริษทั 10 อันดับแรก ทีม่ เี บีย้ รับจากธุรกิจใหมสงู สุดในชองทาง
ขายผานตัวแทนและชองทางขายผานธนาคาร ซึ่งเปนชองทางหลัก
สำคัญ ไดแก

Top 10 companies with highest new business premium
through the major significant channels of Agent channel and
Bancassurance:

ตารางแสดงบริษัท 10 อันดับแรก ที่มีเบี้ยรับจากธุรกิจใหมชองทางตัวแทนสูงสุด
Table of top 10 companies with highest new business premium from Agent Channel
หนวย : ลานบาท / unit : Million Baht

อันดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท
Company
เอไอเอ
AIA Co., Ltd.
ไทยประกันชีวิต
Thai Life Insurance PCL.
เมืองไทยประกันชีวิต
Muang Thai Life Assurance PCL.
กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต
Krungthai AXA Life Insurance PCL.
ไทยสมุทรประกันชีวิต
Ocean Life Insurance PCL.
อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต
Allianz Ayudhya Assurance PCL.
กรุงเทพประกันชีวิต
Bangkok Life Assurance PCL.
อาคเนย ประกันชีวิต
Southeast Life Insurance PCL.
ไทยพาณิชยประกันชีวิต
SCB Life Assurance PCL.
แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต
Advance Life Assurance PCL.

เบี้ยรับ
Premium
19,753.11

สวนแบงตลาด
Market Share
36.09%

5.45%

10,551.04

19.28%

8.88%

5,577.94

10.19%

25.32%

4,373.75

7.99%

18.25%

3,329.18

6.08%

-17.64%

2,408.77

4.40%

0.85%

1,986.34

3.63%

24.14%

1,977.97

3.61%

28.04%

949.70

1.74%

26.46%

851.18

1.56%

24.53%

%+/-

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : The Thai Life Assurance Association

Bangkok Life Assurance PCL.
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ตารางแสดงบริษัท 10 อันดับแรก ที่มีเบี้ยรับจากธุรกิจใหมชองทางธนาคารสูงสุด
Table of top 10 companies with highest new business premium from Bancassurance
หนวย : ลานบาท / unit : Million Baht

อันดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท
Company
เมืองไทยประกันชีวิต
Muang Thai Life Assurance PCL.
ไทยพาณิชยประกันชีวิต
SCB Life Assurance PCL.
กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต
Krungthai AXA Life Insurance PCL.
กรุงเทพประกันชีวิต
Bangkok Life Assurance PCL.
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.
ไทยประกันชีวิต
Thai Life Insurance PCL.
เอไอเอ
AIA Co., Ltd
ธนชาตประกันชีวิต
Thanachart Life Assurance PCL.
เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต
FWD Life Insurance PCL.
ทิพยประกันชีวิต
Dhipaya Life Assurance PCL.

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : The Thai Life Assurance Association

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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เบี้ยรับ
Premium
21,286.21

สวนแบงตลาด
Market Share
26.13%

28.10%

16,756.89

20.57%

-2.19%

9,400.79

11.54%

24.34%

8,305.63

10.20%

19.92%

5,414.77

6.65%

185.69%

3,972.70

4.88%

-9.83%

3,613.33

4.44%

47.63%

3,158.55

3.88%

-57.18%

2,866.07

3.52%

26.24%

2,503.74

3.07%

Na.

%+/-

ภาวะตลาดและการแขงขัน
ตลอดปที่ผานมา ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตที่ดีอยางตอเนอง โดย
ยังคงเนนการพัฒนาดานตางๆ เพอการเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว
และเพิ่มขีดความสามารถเพอเตรียมความพรอมไวรองรับการแขงขัน
ที่จะมีสูงขึ้นเมอประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(เออีซี) ในป 2558 โดยมีกลยุทธการแขงขันที่สำคัญ ไดแก
ดานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑที่ออกจำหน@ายในป 2556 มีการพัฒนารูปแบบใหเหมาะสม
กับความตองการและไลฟสไตลของลูกคาและกลุมเปาหมายใหมที่
หลากหลายมากขึน้ เนนการเจาะกลุม เปาหมายระดับกลางขึน้ ไป ไดแก
กลุม ลูกคาเงินออมและนักลงทุน ผูป ระกอบอาชีพอิสระ โดยผลิตภัณฑ
ที่ ไดรับความนิยม ไดแก ผลิตภัณฑประเภทสะสมทรัพยระยะสั้น
ผลิตภัณฑคุมครองตลอดชีพ รวมทั้งผลิตภัณฑที่จัดเปนแพ็กเกจ หรือ
มีการคืนเบี้ยหากไมมีเคลม เชน ผลิตภัณฑคุมครองอุบัติเหตุ/สุขภาพ
และโรครายแรง เปนตน
กลยุทธการนำเสนอผลิตภัณฑของบริษัทประกันชีวิตสวนใหญเปน
การนำเสนอผลิตภัณฑที่ครบวงจรทั้งการคุมครองชีวิตและการสราง
ผลตอบแทนทางการเงิน เพอตอบโจทยความตองการของลูกคาให
ครอบคลุมทุกดาน นอกจากนีผ้ ลิตภัณฑประเภทบำนาญและผลิตภัณฑ
สำหรับผูสูงวัยก็เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น จากแนวโนมการเพิ่มขึ้น
ของกลุมผูสูงวัยและอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นของประชาชน เพอตอบโจทย
การวางแผนการเงินในดานเงินออมหลังเกษียณอายุ
นอกจากนี้ภาครัฐไดรวมมือกับธุรกิจประกันชีวิต ในการสงเสริมการ
สรางหลักประกันใหกับกลุมลูกคารายยอย ผานผลิตภัณฑประกัน
ไมโครอินชัวรันส 200 ซึง่ ชวยสนับสนุนใหประกันชีวติ เขาถึงประชาชน
ไดมากขึ้น
ดานชองทางจำหนาย
ชองทางตัวแทน
ภาพรวมธุรกิจใหความสำคัญในการเรงสรางตัวแทนใหม และการ
พัฒนาตัวแทนเปนทีป่ รึกษาทางการเงิน เพอเพิม่ ศักยภาพของตัวแทน
ใหมีความเปนมืออาชีพ สามารถใหคำแนะนำและเปนที่ปรึกษาในดาน
ตางๆ ใหกับลูกคาไดอยางครบวงจร

Market Competitiveness
From the past year, insurance business has continued to
grow tremendously by focusing continuously on the
development of different aspects to a sustainable growth in
the long run, and empowering to prepare for the upcoming
and increasing competitiveness of the upcoming ASEAN
Economic Community (AEC) in 2015. Our major competitive
strategies are as followed;
Products
Products issued in 2013 with the development of models to
suit the needs and lifestyles of our customers and are
opened to diverse new prospects. Focusing on targeting the
mid-range market customers including endowment savings,
investors and entrepreneurs, with popular products such as
short-term savings product, Life-time Assurance and
packaged products or a refund premiums for no claims,
such as accident / health plans and serious illness plans ,
etc.
Strategic products offered from life insurance companies
mainly offer a full range of life protection and creating
financial returns in order to meet the needs of customers to
cover all aspects. Besides that, pension products and
products for the elderly have been gaining significant
importance from the increasing trend of the elders and
longer life expectancy, to meet financial planning in
retirement savings.
In addition, Government sector has partnered with insurance
businesses to promote assurance to retail customers
through micro-insurance products 200 which promotes
greater public access.
Distribution Channels
Agent Channel
Business overview emphasizes to accelerate the number of
new agents and developing as financial advisors to improve
the ability of agents to be professional and be able provide
advices and consultations to customers with various
solutions.
Bangkok Life Assurance PCL.
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สถานการณธุรกิจประกันชีวิตป 2556
2013 Life Insurance Industry Overview

ชองทางธนาคาร
ธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิตตางเรงขยายความรวมมือใน
การสรางพันธมิตรรายใหม เพ%อเพิ่มโอกาสในการแขงขันและขยาย
ฐานลูกคาโดยเฉพาะฐานลูกคาระดับกลางถึงระดับบนของธนาคารที่มี
เปนจำนวนมากและมีกำลังซื้อสูง ธนาคารพาณิชยบางแหงรวมมือกับ
บริษัทประกันชีวิตหลายบริษัทเพ%อใหลูกคาไดมีทางเลือกในดานการ
ออมเพิม่ มากขึน้ สำหรับผลิตภัณฑท่ีไดรบั ความนิยมในชองทางธนาคาร
สวนใหญเนนผลิตภัณฑประเภทสะสมทรัพยระยะสั้นที่ใหผลตอบแทน
สูงกวาเงินฝากธนาคาร
ชองทางขายตรง
ในปที่ผานมาการขายตรงผานทางโทรศัพท มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เน%องจากเปนชองทางที่สามารถเขาถึงลูกคาไดงายดวยแบบประกัน
ที่ ไมซับซอน มีการนำเสนอผลิตภัณฑเพ%อสรางการรับรู ไปยังกลุม
เปาหมายผานภาพยนตร โฆษณาทางทีวีหรือเคเบิ้ลทีวี เนนผลิตภัณฑ
ประเภทแผนความคุมครองสำหรับผูสูงวัย ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
ผลิตภัณฑประเภทมีคืนเบี้ย และผลิตภัณฑประเภทลดหยอนภาษีใน
ชวงปลายป นอกจากนี้ยังมีชองทางขายผานอินเตอรเน็ต หรือระบบ
ออนไลนบนสมารทโฟนและแท็บเล็ตที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เน%องจาก
เปนชองทางทีอ่ ำนวยความสะดวกใหกบั ลูกคาไดเขาถึงประกันชีวติ งาย
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ธุรกิจยังมีการอำนวยความสะดวกในการใหบริการตอลูกคา
ดวยการขยายสถานที่ใหบริการในหางสรรพสินคา การปรับปรุงการให
บริการของสาขาทั่วประเทศ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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Bancassurance
Commercial banks and insurance companies expand their
cooperation in the creation of a new partner to increase
competitive opportunities by expand customer base,
especially the middle to upper levels of the bank customers
who have high purchasing power. Some commercial banks
allied with insurance companies to expand their customers'
savings channels. The popular product of the bancassurrance
mainly focuses on short-term savings products that provide
higher returns than bank deposit rates.
Direct Marketing
In the past year, Direct Sales via phone has been expanded
substantially because the channel is easily accessible by
customers for uncomplicated insurances. Products have
been recommended to create awareness to the target
audience through TV commercials or cable TV, focusing on
protection plans for the elderly, personal accident insurance
products, refund premium products and year-end tax return
products. Apart from that, there are other channels such as
online sales, or online smartphones and tablets applications.
These channels have been gaining more influence because
they are convenient for customer to gain access to easier
and faster insurance products.
In addition, these businesses also have the facilities to
provide services to customers with expansion of services in
department stores and continuously improving their services
nationwide.

ดานการสอสารการตลาด
การสอสารการตลาดถือเปนหัวใจสำคัญในการสรางแบรนด สรางภาพ
ลักษณที่ดีขององคกรที่ธุรกิจประกันชีวิตมีการแขงขันกันมาก ตลอดป
2556 บริษัทประกันชีวิตตางทุมงบประมาณในการสอสารการตลาด
อยางครบวงจร โดยผสมผสานเครองมือหลากหลาย ไดแก การทำ
โฆษณา/ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การทำกิจกรรมทางการ
ตลาดตางๆ เพอสรางการรับรูรวมถึงกิจกรรมเพอสรางความสัมพันธ
ที่ดีตอลูกคาและการจัดแคมเปญพิเศษอยางตอเนอง เพอสรางความ
จงรักภักดีตอแบรนด ในระยะยาว สงผลดีตอการสรางความเติบโตให
กับธุรกิจประกันชีวิตโดยรวม
ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหคณ
ุ ภาพการบริการของบริษทั ประกันชีวติ
ตอลูกคามีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น บริษัทประกันชีวิตรายใหญมี
การนำเทคโนโลยีใหมๆ มาใช ในการพัฒนาระบบงาน การบริหารจัดการ
และการพัฒนาชองทางจำหน?าย ลูกคาสามารถใชสมารทโฟน หรือ
แท็บเล็ต ในการทำธุรกรรมทางการเงินรวมถึงการเลือกซือ้ ความคุม ครอง
ผานระบบออนไลนไดอยางสะดวกมากขึ้น

Marketing Communication
Marketing communication is considered a key in building
a corporate brand. It has been a very competitive year
throughout 2013 for insurance companies to invest in
integrated marketing communications, by incorporating a
variety of channels including advertising / public relations,
promotions and various marketing activities to create
awareness. As well as activities to establish good
relationships with customers and continuous campaigns to
build a long-term brand loyalty, which also ensures growing
impact on the life insurance business as a whole.
Information System Improvement
Information technology provides quality services to
insurance customers to gain accessible conveniences. Major
insurance companies are adopting new technologies used in
the system development, management and channels
development. Customers can use smartphones or tablets in
the financial transactions including online purchase more
conveniently.
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ผลการดำเนินงานป 2556 (ดานการตลาด)
2013 Company Performance (Marketing)
ดานการตลาด

ในปที่ผานมา บริษัทดำเนินนโยบายสรางความมั่นคงทางการเงินให
ประชาชน ดวยการใหบริการวางแผนทางการเงินอยางรอบดาน เพ$อ
สรางหลักประกันและเสริมสรางฐานะใหกบั คนไทยทุกคนอยางตอเน$อง
ผานความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการวางนโยบาย ทั้งดาน
ผลิตภัณฑ การกำหนดกลุมลูกคาเปาหมาย และการจัดทำแคมเปญ
ตางๆ รวมกัน พันธมิตรหลัก ไดแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม บัวหลวง จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑเพ$อการลงทุน และ บริษัท
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลิตภัณฑประกันภัย
ทรัพยสิน โดยมีธนาคารกรุงเทพเปนชองทางจำหน9ายผลิตภัณฑ
ทางการเงินใหลูกคา

ในปนี้บริษัทยังไดรวมมือกับกรุงเทพประกันภัยเปดตัวบริษัท บีแอลเอ
อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด อยางเปนทางการ เพ$อตอกย้ำความเปน
ผูน ำในการใหบริการวางแผนการเงินอยางรอบดาน ทำให ในปทผ่ี า นมา
บริษทั สามารถสรางผลผลิตรายใหมไดเปนทีน่ า9 พอใจ มีอตั ราการเติบโต
ที่ดีอยางตอเน$อง
ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีเบี้ยรับจากธุรกิจใหม 10,534.69 ลานบาท
เติบโตเพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 20.16 เบี้ยรับ
รวมมีจำนวนทั้งสิ้น 39,079.19 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 12.81
และมีกรมธรรมรายใหมทุกประเภทธุรกิจทั้งสิ้น 172,312 กรมธรรม
เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 4.77

Marketing

In the past year, the Company promoted financial stability
policy to the public by providing the integrated financial
planning to ensure and strengthen financial stability to the
Thai citizens continuously through alliances and business
partners in policy making, defining target customers and
various campaigns with major partners. BBL Asset
Management Limited offers investment products and
Bangkok Insurance Public Company Limited (Thailand) offer
property insurance products and Bangkok Bank as the
distributing channel of financial products to customers.
At the same time, the Company had also officially joined
partnership with BLA Insurance Broker Co., Ltd. to reinforce
its leadership in providing the integrated financial plan
which also has proven a great success in growth rate and
new product creations.
At the end of 2013, the Company received premium
incomes from new businesses of 10,534.69 million Baht,
increasing from the preceding year at 20.16 percent, total
premium incomes totaled at 39,079.19 million Baht, growth
increased at 12.81 percent, and a total of 172,312 new
policies purchased from all sectors, growth increased at
4.77 percent.

ผลการดำเนินงานดานเบี้ยรับทุกชองทางจำหนาย
Premium Performance Report via all channels
10,534.69 ลานบาท / Million Baht

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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10,534.69

8,767.39

2012 2013

39,079.19 ลานบาท / Million Baht

+20.16%

172,312

164,468

+4.77%

เบี้ยรวม
Total Premiums

2012 2013

+12.81%

39,079.19

172,312 กรมธรรม / Policies

เบี้ยรับจากธุรกิจใหม
New Business Premiums

34,640.20

จำนวนกรมธรรมรายใหม
New Policy

2012 2013

กราฟแสดงสัดสวนเบี้ยรับแยกตามชองทางจำหนาย ป 2556
Proportion of premium by distribution channels in 2013

สัดสวนเบี้ยรับจากธุรกิจใหม

สัดสวนเบี้ยรวม

New Business Premium Portion

Total Premium Portion
ชองทางขายผานธนาคาร / Bancassurance
ชองทางขายผานตัวแทน / Agent Channel
ชองทางอื่นๆ / Other Channels

ชองทางขายผานธนาคาร / Bancassurance
ชองทางขายผานตัวแทน / Agent Channel
ชองทางอื่นๆ / Other Channels

2.30%

2.87%

18.86%

33.87%

78.84%
ชองทางขายผานธนาคารเปนชองทางสำคัญในการสรางยอดขาย
เบี้ยรับจากธุรกิจใหม รอยละ 78.84 มาจากชองทางขายผานธนาคาร
รองลงมารอยละ 18.86 มาจากชองทางขายผานตัวแทน และอีก
รอยละ 2.30 มาจากชองทางอ(นๆ ทางดานเบี้ยรวม ชองทางธนาคาร
มีสัดสวนเบี้ยรับอยูที่รอยละ 63.26 รองลงมารอยละ 33.87 มาจาก
ชองทางขายผานตัวแทน และอีกรอยละ 2.87 มาจากชองทางอ(นๆ
โดยมีจำนวนเบี้ยรับและอัตราเติบโตในแตละชองทางจำหน-าย ดังนี้

63.26%
Bancassurance has become a significant selling channel
and 78.84 percent of new business premiums came from
Bank Agent Channel. Followed by 18.86 percent through
Agent channel, and another 2.30 percent by other channels.
Calculating from total premium incomes, Bancassurance
premium gained 63.26 percent, followed by 33.87 percent
from Agent channel, and 2.87 percent from other channels,
with total premium incomes and growth rate of each
channel as followed:

ตารางแสดงเบี้ยรับแยกตามชองทางจำหนาย ป 2556
Table of premium by distribution channels in 2013
หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht

ชองทาง
Channels
ธนาคาร Bancassurance
ตัวแทน Agent Channel
อ(น ๆ
Other Channels
รวม
Total

เบี้ยรับจากธุรกิจใหม
New Business Premiums
8,305.63
1,986.34
242.72
10,534.69

%+/19.92%
24.14%
0.53%
20.16%

เบี้ยรวม
Total Premiums
24,722.34
13,234.89
1,121.95
39,079.19

%+/14.72%
9.96%
6.52%
12.81%
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ผลิตภัณฑที่ขายผานชองทางธนาคาร ประกอบไปดวย ผลิตภัณฑราย
บุคคล สำหรับลูกคาเงินฝาก และผลิตภัณฑประเภทคุมครองเครดิต
สำหรับกลุมลูกคาสินเช+อของธนาคาร
ทางดานชองทางตัวแทนมีอตั ราเติบโตสูง เปนผลจากผลิตภัณฑประเภท
ชำระเบี้ยครั้งเดียว และผลิตภัณฑประเภทคุมครองตลอดชีพ
ความสำเร็จในปทผ่ี า นมา เกิดจากความมุง มัน่ ในการพัฒนาการดำเนิน
งานดานตางๆ อยางจริงจัง และมีการวางกลยุทธการตลาดเชิงรุก
โดยยึดหลักในการเสริมสรางจุดยืนของบริษัทที่โดดเดน และแตกตาง
จากคูแขงขันในตลาด เพ+อใหบรรลุภารกิจการเปนผูนำในการสราง
ความมั่นคงทางการเงินใหกับประชาชน โดยมีรายละเอียดกลยุทธ
สำคัญดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ
เพ+อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาและสถานการณความ
จำเปนในการครองชีพยุคปจจุบัน บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑอยาง
ตอเน+อง เพ+อตอบสนองความตองการทั้งดานการสรางหลักประกัน
คุมครองชีวิตควบคูไปกับแผนการเสริมสรางฐานะ โดยผลิตภัณฑหลัก
คือ ผลิตภัณฑประเภทสะสมทรัพย (Endowment) ซึ่งมีการแขงขัน
ในตลาดสูง และผลิตภัณฑประเภทคุมครองตลอดชีพ (Whole Life)
เปนทางเลือกสำหรับลูกคาที่ตองการสรางหลักประกันระยะยาวที่
สามารถตอบโจทยความตองการในทุกชวงวัย
2. ดานชองทางจำหนาย
ชองทางธนาคาร
บริษัทไดสานตอความรวมมือกับธนาคารที่เปนพันธมิตรและกำหนด
เปาหมายรวมกันในการผลักดันผลิตภัณฑทางการเงินและการให
บริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
นำเสนอผานสาขาและสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ ทีม่ อี ยูท ว่ั ประเทศ
กวา 1,000 แหง ทั้งในกลุมลูกคาเงินฝากและกลุมสินเช+อ
ชองทางตัวแทน
บริษัทใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณ ภาพตัวแทน เพ+อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน โดยในปที่ผานมา บริษัทเนนการพัฒนา
ในดานตางๆ ไดแก
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Products sold through Bancassurance consists of individual
customer products for savings accounts and credit
protection for Bank customers.
Agent channel has a high growth rate as it is a single
premium payment and whole life Protection products.
The achievement in the past year took place by a
commitment to the development, implementation, and
aggressive marketing strategies. By operating with principles
to strengthen the Company's distinctiveness and being
diverse from our competitors to accomplish our mission of
becoming a leader in building financial security for all
people. Strategy details are as followed:
1. Product Strategy
To meet the needs of customers and the need for modern
living, the Company has been constantly developing
products to meet the demands of the life insurance
coverage and financial strengthening strategy which main
products are savings products (Endowment), which is highly
competitive in the market, and whole life Protection
products as an alternative for customers who want to
ensure long-term solutions.
2. Selling Channels Strategy
Bancassurance
The Company has continued its cooperation with partner
banks and defined common goal together to promote
financial products and services, and developing in-line
products to meet customer requirements. Offering through
branches and Business Bureau of Bangkok Bank around
the country of more than 1,000 for both savings and loan
customers.
Agent Channel
The Company focuses on improving the quality of its agents
and representatives in order to increase competitiveness. In
the past year, we focused on the development of the
various denominations as followed:

• การพัฒนาคุณภาพตัวแทนเพอใหมคี วามเปนมืออาชีพอยางตอเนอง
ดวยการจัดอบรมหลักสูตร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงิน
และการลงทุนในหลักทรัพย เพอขึ้นทะเบียนผูขายหลักทรัพย
(Single License) ปจจุบันบริษัทมีที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
ที่ผานการอบรมจากสถาบันชั้นนำและไดรับใบอนุญาตจากคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กวา 500 คน
• สงเสริมการสรางตัวแทนคุณภาพ ในป 2556 บริษัทมีตัวแทนที่
ไดรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติทั้งสิ้นกวา 600 คน
• การสรางและพัฒนาทีมทีป่ รึกษาประกันชีวติ ดวยหลักสูตรการอบรม
ทั้งในระดับตัวแทนและผูบริหารหนQวยทั่วประเทศ
ชองทางอน
ในชวงตนเดือนมิถนุ ายน 2556 บริษทั ไดเพิม่ ชองทาง Telemarketing
เพอเพิ่มฐานลูกคาจากชองทางการขายเดิม
3. ดานพันธมิตรทางธุรกิจ
นอกจากธนาคารกรุงเทพซึ่งเปนพันธมิตรหลักที่สำคัญในดานชองทาง
จำหนQาย บริษัทไดรวมมือกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จำกัด ในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑเพอการลงทุน
ตอบโจทยลูกคาที่ตองการทางเลือกในการออมเพอไดรับผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพอนำเสนอ
ผลิตภัณฑประกันภัยทรัพยสิน
4. ดานการสอสารการตลาด
บริษัทใหความสำคัญกับการดำเนินงานดานการสอสารการตลาดอยาง
ครบวงจร เพอสรางการรับรูและเขาถึงความตองการที่แทจริงของ
ลูกคา โดยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการเปนผูนำเพอสรางความมั่นคงทาง
การเงินใหกับประชาชนทุกกลุม ในปนี้บริษัทไดจัดกิจกรรมเพอเสริม
สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร สรางการรับรู/จดจำในแบรนดพรอม
เผยแพรแนวคิดดานการวางแผนการเงินใหกับลูกคาและประชาชน
ทั่วไปผานสอตางๆ รวมถึงการจัดสัมมนาใหความรูดานการวางแผน
การเงิน และกิจกรรมทดลองวางแผนการเงินดวยตนเอง เพอใหลกู คา
ไดสัมผัสประสบการณจริงและมีทัศนคติที่ดีตอการประกันชีวิต

• Improving the quality of professionalism to sales agents
continuously with a basic knowledge about financial
markets and investment in securities training course, to
be certified with Single License. Currently, the Company
has more than 500 financial advisors who has been trained
by professionals from leading institutions and has been
licensed by the Securities and Exchange Commission
(SEC).
• Support to create more quality agents in 2013, in which
the Company has Thailand National Quality Awards more
than 600 agents.
• Creating and developing teams of consultants with
training courses for both insurance agents and sector
executives throughout the country.
Other Channels
In early June 2013, the Company added Telemarketing
Channel to increase customer base from the existing
channels.
3. Business Partner Strategy
Apart from Bangkok Bank, our major partner, the Company
has partnered with BBL Asset Management Co., Ltd. to
develop and offer products for investment in order to
respond to customers' demands who seek for savings with
a higher return, and Bangkok Insurance Public Company
Limited to offer property insurance products.
4. Marketing Communication Strategy
The Company focused on the implementation of integrated
marketing communications to create awareness and access
to the real needs of the customer with a definite position of
leadership in building financial security for all people. During
the year, there were activities to reinforce a positive image
for the Company, creating awareness/recognition of the
brand, publicized financial planning concepts to clients and
to the general public through various media, held seminars
to educate financial planning and activities to simulate
financial planning on their own, in order to allow customers
to the real experiences and creating positive attitude
towards life insurance.
Bangkok Life Assurance PCL.
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การสรางภาพลักษณองคกร
ป 2556 บริษัทไดสรางภาพลักษณองคกรผานสอและกิจกรรมดาน
ตางๆ ตลอดทั้งป สงผลใหบริษัทเปนที่รูจักในวงกวาง ผลวิเคราะห
การสรางภาพลักษณและความเชอมั่นตอลูกคาในกลุมตางๆ จากการ
ทำวิจัยความพึงพอใจของลูกคาในเดือนพฤศจิกายน ป 2556 จำนวน
300 ราย พบวา จำนวนลูกคาทีม่ แี นวโนมทีจ่ ะแนะนำบริษทั และแนะนำ
อยางแนQนอนรวม 74% หรือคะแนนเฉลี่ย 4.1 จาก 5 และจำนวน
ลูกคาที่มีแนวโนมจะซื้อผลิตภัณฑเพิ่มเติมสูงถึง 63% หรือคะแนน
เฉลี่ย 3.9 จาก 5 แสดงใหเห็นวาบริษัทไดรับความเชอมั่นจากลูกคา
ในระดับสูง

รางวัลแหงกาวที่เติบโต ประจำป 2556
รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
จากความมุงมั่นและทุมเท ทำใหบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน) เติบโตอยางตอเนองพรอมกับความสำเร็จ ดวยการเขารับ
รางวัล Thailand's Corporate Brand Rising Star 2013 ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีอัตราการเติบโตของมูลคา
แบรนดองคกรสูงสุดในหมวดการเงิน จากโครงการงานวิจัยเรอง
การประเมินคาและจัดอันดับแบรนดองคกรไทย คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยบริษทั มีอตั ราการเติบโต
34.95% มีมูลคาแบรนดองคกร 35,210 ลานบาท โดยงบการเงิน
กรุงเทพประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตตอเนอง 3 ป มีพัฒนาการทั้ง
การตลาด การบัญชี การเงิน ครอบคลุมถึงมูลคาสินทรัพย มูลคาหุน
และยอดขายอยางมีนัยสำคัญ
งานวิจัยรางวัลดังกลาวไดมีการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของมูล
คาแบรนดองคกรสูงสุดในหมวดการเงิน ซึ่งหมายรวมถึงสถาบันการ
เงินตางๆ เชน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย และบริษัทประกัน กรุงเทพ
ประกันชีวิต มีพัฒนาการของมูลคาแบรนดองคกรที่เติบโตสูงสุด
นับเปนบทพิสูจนสำคัญถึงการที่บริษัทได ใหความสำคัญยิ่งตอการ
พัฒนาองคกรทั้งในดานการบริหาร การเงิน การเสริมสรางศักยภาพ
และความแข็งแกรงใหกบั ทีมทีป่ รึกษาการเงินทีส่ ามารถใหบริการลูกคา
ในการวางแผนทางการเงินอยางรอบดาน การพัฒนาผลิตภัณฑ การ
เสริมสรางความเชอถือในแบรนด และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง
สังคมและสิง่ แวดลอม ซึง่ ตางหลอมรวมมาสูค วามภาคภูมใิ จยิง่ ในวันนี้
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Corporate Image
In 2013, the Company has built a corporate image through
the media and various activities throughout the year, and
this enabled the Company to become widely known.
Analysis on building corporate image and the confidence of
customers in various segments from the 300 cases research
on customer satisfaction in November 2013, found that 74
percent of customers are likely to recommend and certainly
will recommend the Company or an average score of 4.1
out of 5, and 63 percent of customers are likely to buy
more scoring at 3.9 out of 5, showing that the Company
had highly won the confidence from the customers.

2013 Foundation of Growth
Thailand's Corporate Brand Rising Star 2013
Driven by our commitments and dedications towards
success and accomplishments, Bangkok Life Assurance
Public Company Limited had won Thailand's Corporate
Brand Rising Star 2013. listed company on the Stock
Exchange, with the highest growth rate of the value of the
corporate brand, in the Finance Category, from the research
on evaluation and ranking Thailand’s corporate branding
Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn
University. The Company has a growth rate of 34.95
percent, with brand corporate worth of 35,210 million Baht.
The Corporate Financial Statement has a continuous
development growth rate for three years in marketing
development, accounting, finance and including stock and
net sales significantly.
The research above had compared the growth rate of the
value of the Company in the Finance Category which
includes financial institutions such as banks, securities firms,
and insurance companies. Bangkok Life Assurance
Company Limited gained the highest development of
corporate brand value growth. The Company focused on
enterprise development, financial management, empowering
and strengthening the financial advisors which can provide
customers with attentive and integrated financial planning.
Also includes, product development, brand awareness and
loyalty, and operating business with social and environmental
concerns, that strives to our today’s prides.

รางวัลตัวแทนคุณภาพ
กรุงเทพประกันชีวิต สงเสริมและสนับสนุนความสามารถของตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ใหมีความเปนมืออาชีพในการวาง
แผนการเงินอยางรอบดานใหกับประชาชน ผานรูปแบบการวางแผน
ทางการเงินที่เหนือชั้นพรอมบริการอันประทับใจ นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาศักยภาพตัวแทน ดานความรูความสามารถการเปนนักวางแผน
การเงิน ซึง่ มีผทู ส่ี อบผานไดวฒ
ุ บิ ตั ร CFP และ AFPT อยางตอเน;อง
สม่ำเสมอ เพ;อพัฒนาไปสูการเปนตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงินมืออาชีพ นับเปนความภาคภูมิใจขององคกร

Quality Awards
Bangkok Life Assurance PCL promotes and support the
capabilities of all agents and financial advisors in becoming
professional to all customers through impressive financial
planning and services. In addition, further developments on
agents with finance knowledge of financial planning and the
candidates have passed and certified for CFP and diplomas
AFPT consistently in order to develop to become an
outstanding insurance agent, which became the pride of
Bangkok Life Assurance PCL.

ในป 2556 มีตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของบริษัทผาน
เกณฑมาตรฐานตามหลักเกณฑที่กำหนดในการรับรางวัล
• รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ หรือ TNQA (Thailand
National Quality Awards) จำนวนกวา 600 คน
• รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนนานาชาติ หรือ IQA (International
Quality Awards) จำนวนกวา 600 คน
• รางวัลสโมสรลานเหรียญโตะกลม หรือ MDRT (Million Dollar
Round Table) จำนวน 41 คน และที ่ ป รึ ก ษาการเงิ น FA
(Financial Advisor) จำนวน 548 คน

In 2013, the Company's Agents and Financial Advisors have
achieved the quality standard and certified with the
following awards :
• Around 600 agents received "Thailand National Quality
Awards" (TNQA)
• Around 600 agents received "International Quality Awards"
(IQA)
• 41 agents received "Million Dollar Round Table" (MDRT)
and 548 "Financial Advisors" (FA)
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การบริการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
การเติบโตอยางตอเนองของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต มาจากความ
มุงมั่นตอการสรางสรรคงานบริการเพอใหไดคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล และทำใหบริษัทเปนที่น7าเชอถือและไดรับความไววางใจจาก
ประชาชนทุกกลุม บริษัทยังพัฒนางานบริการภายใตระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งพนักงานทุกทาน
มีหนาที่ปฏิบัติตามระบบคุณภาพที่ ไดกำหนดไว และมีการปรับปรุง
อยา งตอ เน อ งสม่ ำ เสมอ เพ อ ใหการบริ การไดคุ ณ ภาพมาตรฐาน
ถูกตองสมบูรณและสะดวกรวดเร็ว ทั้งในปจจุบันและอนาคต”

Quality Standards ISO 9001:2008
The continued growth of Bangkok Life Assurance PCL came
from a commitment to achieve international standard quality
services and the Company which made the Company
reliable and has been trusted by all types of people. The
Company developed its quality system under ISO 9001 and
associated regulations which all employees must comply
with the constantly updated quality system requirements in
order to provide standard quality services with accuracy
and also quick and easy for now and into the future.

ตลอดระยะเวลากวา 10 ป ในการสรางความพรอมเพอเขาระบบการ
บริหารคุณภาพสากล ตามมาตรฐาน ISO 9002:1994 โดยเริ่มในป
2543 และไดยกระดับระบบการบริหารคุณภาพเปนมาตรฐาน ISO
9001:2000 ในป 2546 โดยมุงเนนการใหบริการลูกคาเพอใหเกิด
ความพึงพอใจ กระทั่งเขาสูระบบการบริการคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001:2008 โดยเปนบริษัทประกันชีวิตแหงแรกที่ผานการรับรอง
ระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก International
Certifications Ltd., Auckland New Zealand (ICL) ดานการดำเนิน
งานกรมธรรมสามัญสายประกันชีวิต ประกันกลุมและสาขา เพอเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริการกระจายสูส าขาทัว่ ทุกภูมภิ าคแบบครบวงจร

For more than 10 years in building and getting ready for the
quality standard ISO 9002:1994 which started in the year
2000 and has lifted its quality management system standard
ISO 9001:2000 in the year 2003 with a focus on customer
services to achieve customer satisfaction. Then, we became
the first insurance company to to be certified the quality
standard ISO 9001:2008 by International Certifications Ltd.,
Auckland New Zealand (ICL) for ordinary life insurance
policy, groups and branches, to increase the efficiency of
distribution services and to integrated across all regions.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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ในป 2555 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัล
Best Quality Management Award 2012 ในโอกาสที่บริษัทมีการ
รักษาระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ตอเน-องมายาวนานกวา
9 ป และในระหวางการประเมินและตรวจเยีย่ มไมพบประเด็นบกพรอง
รุนแรง (Major non Conformity) โดยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน) ตอบรับนโยบายดานการควบคุมคุณภาพ เพ-อการ
บริการที่มีประสิทธภาพ อันกอใหเกิดความประทับใจ จริงใจ ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต

In 2012, Bangkok Life Assurance PCL won Best Quality
Management Award 2012 on the occasion of the Company
is able to maintain the quality management system ISO
9001 continuously for over nine years, and during the
assessment and inspection with Major non-conformity.
Bangkok Life Assurance PCL complied to the quality control
policy for better quality services sincerely for now and into
the future.

ในป 2556 บริษทั ไดเพิม่ สาขาทีผ่ า นการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008 จำนวน 11 สาขา ดังนี้ สาขาอโศก สาขาสีลม
สาขาปทุ ม ธานี สาขาเอกมั ย สาขาศรี น คริ น ทร สาขาอยุ ธ ยา
สาขานครปฐม สาขาลำปาง สาขาตะพานหิ น สาขาบ า นผื อ
และสาขาหนองคาย เม-อรวมกับสาขาที่มีอยู ปจจุบันบริษัทจึงมี
สำนักงานสาขาทีผ่ า นการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานทัง้ หมดจำนวน
42 แหง ดังนี้ สาขาเชียงใหม สาขาชลบุรี สาขาขอนแกน สาขา
พิษณุโลก สาขานครสวรรค สาขาภูเก็ต สาขาเชียงราย สาขาพิจิตร
สาขาอุดรธานี สาขาหนองบัวลำภู สาขาน้ำโสม สาขาหาดใหญ สาขา
สวรรคโลก สาขาชัยภูมิ สาขานครราชสีมา 2 สาขาเชียงคำ สาขา
มหาสารคาม สาขาระยอง สาขาสระบุรี สาขาจันทบุรี สาขาอุบลราชธานี
สาขาบุรีรัมย สาขาสมุทรสาคร สาขาอางทอง สาขากำแพงเพชร
สาขานครศรีธรรมราช สาขาฉะเชิงเทรา สาขาตรัง สาขาพัทยา สาขา
ลพบุรี สาขานครราชสีมา 1 สาขาอโศก สาขาสีลม สาขาเอกมัย
สาขาปทุมธานี สาขาศรีนครินทร สาขานครปฐม สาขาอยุธยา สาขา
ลำปาง สาขาตะพานหิน สาขาบานผือ และสาขาหนองคาย และบริษทั
มีแผนดำเนินการขยายจำนวนสาขาที่ผานการรับรองในป 2557 อยาง
ตอเน-อง

The Company had extended branches that have been
certified with ISO 9001:2008 standard in 2013. With 11
branches of Asoke, Silom, Pathumthani, Eakkamai,
Srinakarin, Ayudhaya, Nakhonpathom, Lampang, Tapanhin,
Baanpue and Nongkhai. When combined with existing
branches, the Company currently holds certified quality
standard of all together 42 branches, Chiang Mai, Chonburi,
Khonkaen, Phitsanulok, Nakhonsawan, Phuket, Chiangrai,
Pichit, Udonthani, Nongbualamphu, Nam Som, Hatyai,
Sawankalok, Chaiyabhoom, Nakorn Ratchasrima 2,
Chiangkham, Mahasarakham, Rayong, Saraburi, Chantaburi,
Ubon Ratchathani, Buriram, Samutsakorn, Ang Thong,
Khampaengphet, Nakornsrithammarat, Chachoengsai, Trung,
Pattaya, Lopburi, Nakorn Ratchasrima 1, Asoke, Silom,
Eakkamai, Pathumthani, Srinakarin Nakornpathom,
Ayudhaya, Lampang, Tapanhin, Baanpue and Nongkhai.
The Company plans to continue the certified branches
expansion in 2014.
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เปดตัวแอพพลิเคชั่น “พรอม 3B”
ในป 2555 บริษัทดำเนินนโยบายสรางความมั่งคงทางการเงินให
ประชาชนดวยการใหบริการวางแผนทางการเงินอยางรอบดาน เพ$อ
สรางหลักประกันและเสริมสรางฐานะใหกบั คนไทยทุกคนอยางตอเน$อง
ผานความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการวางนโยบายทั้งดาน
ผลิตภัณฑ การกำหนดกลุมลูกคาเปาหมาย และการจัดทำแคมเปญ
ตางๆ รวมกัน พันธมิตรหลัก ไดแก บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม
บัวหลวง จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑเพ$อการลงทุน และบริษทั กรุงเทพ
ประกัน ภัย จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลิตภัณฑประกัน ภัยทรัพยสิน
โดยมีธนาคารกรุงเทพเปนชองทางจำหน]ายผลิตภัณฑทางการเงิน
ใหลูกคา
ในป 2556 เพ$อเพิม่ ความสะดวกในการบริการวางแผนการเงินรอบดาน
ใหแกลูกคา ประชาชน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รวมกับ บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) พัฒนาแอพพลิเคชัน่ “พรอม 3B”
เพ$อเปนเคร$องมือใหทีมที่ปรึกษาการเงิน กรุงเทพประกันชีวิต แนะนำ
การวางแผนการเงินใหกับลูกคาไดอยางรอบดาน รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
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Grand Opening “Ready 3B” Application
In 2012, the Company established financial stability policy
to the public by providing integrated financial planning to
ensure and strengthen financial stability to all people
continuously with business partners cooperation, in defining
products policy, defining target customers and various
campaigns with major partners. BBL Asset Management
Limited offers investment products and Bangkok Life
Assurance PCL offers insurance products with Bangkok
Bank as the products distribution channel.
In 2013, in order to increase the convenience of integrated
financial plans for customers, the Bangkok Life Assurance
PCL in conjunction with Asset Management BBL and
Bangkok Insurance PCL to develop an application “Ready
3B”, a tool for financial advisors of Bangkok Life Assurance
to guide and advise financial plans fast and efficiently to
customers with comprehensive knowledge.
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การดำเนินงานตามนโยบายสังคมและสิง่ แวดลอม Corporate Social Responsibility Activities
การเติบโตของกรุงเทพประกันชีวิตในป 2556 นั้น มาจากหลายปจจัย
ในการดำเนินธุรกิจ โดยหนึง่ ในนโยบายหลักของบริษทั คือ การมุง เนน
การดำเนินกิจกรรมเพ+อสรางความสุขและความสมดุลในชีวิตใหกับ
ประชาชน การดำเนินธุรกิจที่จะสรางความเติบโตสูองคกรนั้น ไมใช
เป น การทำกิ จ กรรมเพ+ อ มุ  ง เน น ถึ ง ผลตอบแทนเพี ย งอย า งเดี ย ว
แตบริษัทมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจดวยจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคม
โดยมีสวนรวมในการเสริมสรางความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งนำไปสู
ความมั ่ น คงและความสุ ข ในชี ว ิ ต ของประชาชนอย า งจริ ง จั ง และ
ตอเน+อง รวมทั้งใหความสำคัญตอสิ่งแวดลอม เพ+อความยั่งยืนทาง
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

The Company's growth in 2013 came from several factors
in operating the business, one of the main policy of the
company is focusing on the activities to build up happiness
and balancing life quality for everyone. Business practices
that will bring growth to the organization must not only
focus on the rewards solely, but the Company determines
to operate with social awareness by engaging in financial
stability reinforcement, which ensures the long-run stability
of livings. The Company also emphasizes on the environment
to support the sustainable economic development of the
country.

บริษัทสงเสริมใหทั้งพนักงาน ตัวแทนและครอบครัว ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม ในดานการใหความรูพื้นฐานการวางแผน
การเงิน การส งเสริม สุขภาพ การสรา งจิต สำนึ กรั กสิ่ งแวดล อ ม
การสงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สนับสนุนการศึกษา และการ
ดูแลผูสูงอายุ โดยดำเนินกิจกรรมสงเสริมสังคมอยางเปนรูปธรรม
และตอเน+องตลอดทั้งป ดวยความมุงมั่นตั้งแตการเริ่มกำหนดภารกิจ
ขององคกร และดำเนินการตามแผนงานเพ+อจะเปนสวนหนึ่งที่รวม
สร า งความมั ่น คงทางการเงิ นใหกั บประชาชนทุ กกลุ ม และสราง
ประโยชนตอสังคม บริษัทสงเสริมกิจกรรมสาธารณะตางๆ รวมกับทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนชวยเหลืองานเพ+อสังคมของมูลนิธิ
ตางๆ ตามภารกิจอยางสมานสามัคคี ผานกิจกรรมทั้งในองคกรและ
นอกองคกรตลอดทั้งป 2556

The Company encourages all employees, agents and
families to the awareness of social responsibilities, in family
financial planning, healthy living, environment, Thai cultural
heritage conservation, educations and learnings and elderly
caring. By promoting continuing social activities throughout
the year with a commitment in accordance to the Company's
mission, and implementation of plans to be a part of social's
financial stability and social benefits. The Company supports
all sort of public events cooperating with both public and
private organizations, supporting charities and foundations
with the mission of unity throughout both internal and
external activities across 2013.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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กรุงเทพประกันชีวิต สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
ตลอดป 2556 ภายใตแนวคิดหลัก 2 หัวขอใหญ คือ
1. ชีวติ ออกแบบได คือ โครงการดานการวางแผนการเงินใหความรู
ตอประชาชน
2. ชีวิตที่มีความสุขมากกวา (BLA Happy Life) คือ โครงการ
เพอสรางความสุข 5 ดาน ทั้ง สุขภาพและกีฬา การศึกษา การดูแล
ผูสูงอายุ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

กิจกรรม “ชีวิตออกแบบได”
1. กิจกรรมใหความรูดานการวางแผนการเงินอยางรอบดานแก
ประชาชนทั ่ ว ไป เพ อ ตอบสนองความมั ่ น คง และความมั ่ ง คั ่ ง
ในหลายรูปแบบ เพอนำไปสูการมีชีวิตที่ดี หรือการมีชีวิตอยางที่
ตองการ

กิจกรรมชีวิตออกแบบได ป 2556 ไดแก
• งานวางแผนการเงินอยางรอบดาน
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2556 ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• BLA Public Event “ชีวิตออกแบบได”
วันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ ลานเอเทรี่ยม 2 ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด
• งาน Set in the City 2013
วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนยการคาสยามพารากอน

Bangkok Life Assurance PCL supports social
activities throughout 2013 under 2 main
themes:
1. Live as You Design, conduct financial planning campaigns
to expand financial planning knowledge.
2. BLA Happy Life, a campaign to generate happiness
under 5 themes of healthy living, educations and learnings,
eldery caring, Thai cultural heritage conservation and
environment.

"Live as You Design" activities
1. Financial Knowledge Sharing Activities to the public
Enhance the financial security and stability by providing the
financial planning knowledge to the people for better livings.

2013 activities is as following
Financial Planning Seminar
on February 17th, 2013 at The Stock Exchange of Thailand.
“Live as You Design”
BLA Public Event at Atrium 2 Zone, CentralWorld 1st Fl., on
August 25th, 2013.
“Set in the City 2013”
Event at Siam Paragon on November 21st -24th, 2013.
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2. กิจกรรมใหความรูด า นการวางแผนการเงินอยางรอบดานแกกลุม
ผูนำชุมชน ครู กำนัน ผู ใหญบานในพื้นที่ชุมชนจังหวัดตางๆ เพ"อให
ผูน ำชุมชนเหลานี้ไดนำความรูด า นการวางแผนการเงิน ถายทอดสูช มุ ชน
ของตนเองโดยทั่วกัน ไดแก กลุมคุณครู อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
กลุมกำนัน ผู ใหญบาน อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ เปนตน

กิจกรรม “ชีวิตที่มีความสุขมากกวา 5 ดาน” ไดแก
1. ดานการศึกษาและโรงเรียน
โครงการ “สานฝนจากพี่สูนอง” ปที่ 7
การศึกษา คือ การสรางอนาคตที่สำคัญของชาติ บริษัทจึงมีความ
มุง มัน่ ในการมีสว นรวมพัฒนาประเทศ และรวมยกระดับทางการศึกษา
เพ"อชวยเติมเต็มความฝนอันเปนการปูรากฐานทีม่ น่ั คงระยะยาว อันเปน
การสรางคุณคานำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนพรอมขยายโอกาสทาง
การเรียนรู ใหกับเด็กในถิ่นที่หางไกล
ในป 2556 บริษัทยังคงสานตอโครงการ “สานฝนจากพี่สูนอง”
ปที่ 7 อยางตอเน"อง ดวยความรวมแรงรวมใจของผูบริหาร ที่ปรึกษา
การเงิน ตัวแทนประกันชีวิต และพนักงาน โดยไดมุงการชวยเหลือ
ไปสูโรงเรียนบานบุงเตย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ดวยการสราง
อาคารเรียน หลังใหม 1 หลัง จำนวน 2 หองเรียน เพ"อเปนการเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนการสอน ปรับปรุงสรางภูมิทัศน โดยรอบโรงเรียน
จัดทำแปลงเกษตรเพ"ออาหารกลางวัน มอบอุปกรณเคร"องเลนใน
สนามเด็ ก เล น มอบอุ ป กรณ ก ี ฬ าส ง เสริ ม การออกกำลั ง กายเพ" อ
พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง พรอมให โอกาสทางการศึกษา ดวยการ
มอบส"อการเรียนการสอน และมอบทุนการศึกษาจำนวน 63 ทุน รวม
ถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการเพ"อใหนักเรียนและคนในชุมชนไดมี
โอกาสสานสัมพันธอันดีดวยความรักความหวงใย เพ"อสรางความสุข
ที่มากกวารวมกัน
โครงการน้ำด,มสะอาด... เพ,อโรงเรียน
เม"อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดทำการมอบอุปกรณถังน้ำ
ด"มและเคร"องกรองน้ำแกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึง่ มีปญ
 หา
เร"องน้ำด"มไมสะอาด ไดแก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบาน
แมน้ำนอย จ. กาญจนบุรี พรอมจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหาร
กลางวัน การใหความรูเร"องการเก็บออม และความรูเร"องสุขภาพแก
เด็กนักเรียน ณ ตชด. บานแมน้ำนอย จ. กาญจนบุรี รวมถึงโรงเรียน
ตางๆ ดังนี้
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2. Financial Knowledge Sharing Activity to community
leaders, teachers, village headmen, and local community
leaders. These communities have learnt knowledge of financial
planning to broadcast further to their own local communities,
including a group of teachers from, Chiandyuen prefecture,
Mahasarakham Province, the village headman team from
Kaengkro prefecture, Chaiyabhoom province, etc.

"BLA Happy Life” Activities comprise 5
themes as following:
1. Education and Learnings
"A Brighter Future for Children” Campaign – 7th Year
Education is the key aspect to shaping the future of the
Nation. The Company is committed to the development of
the country and together araise the level of education to
fulfill dreams and visions into a long term solid foundation
which also helps to create value of sustainable development
and expand opportunities to children in rural areas.
In 2013, the Company continued to pursue its 7th year of
the ongoing campaign of "A Brighter Future for Children”
with the cooperation of the management team, financial
advisor team, agents and employees, in committed to help
Ban Bung Toei School, Pakchong, Nakhonratchasima
province. By constructing a school building consists of 2
classrooms to enhance teaching and learning. The Company
also improve the landscape around the school by farming
for lunch supplies, providing playground toys, sports
equipment to promote physical activities for healthier
lifestyles. We also provide educational opportunities with
63 scholarships as well as leisure activities with students
and the locals in the community to build a good relationship
with love and care, for a greater happiness together.
Clean Drinking Water for School Campaign
Water tanks and water filters donations to the Border Patrol
Police School, whom are facing problem of uncleaned
drinking includes the Maenumnoi Border Patrol Police
School, Kanchanaburi, along with conducting leisure
activities of luncheon, savings knowledge and health
education to students on May 22nd, 2013 at Maenumnoi
Border Patrol Police School, Kanchanaburi.

•
•
•
•
•

7 ตุลาคม 2556 ตชด. บานรักไทย จ.พิษณุโลก
7 พฤศจิกายน 2556 ตชด. บานนาอีสาน จ.ฉะเชิงเทรา
16 พฤศจิกายน 2556 ตชด บานวังชมพู จ.เลย
19 พฤศจิกายน 2556 ตชด. บานคำสะอาด จ.อุบลราชธานี
26 พฤศจิกายน 2556 ตชด. เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ 1
จ.สุราษฎรธานี
• 28 พฤศจิกายน 2556 ตชด. บานเขาวัง จ.นครศรีธรรมราช
• 16 ธันวาคม 2556 ตชด. บานดอยลาน จ.เชียงราย
2. ดานศิลปวัฒนธรรม
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
บริษทั ไดรว มทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพ+อรวมใจถวายผาปาสามัคคี
ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม จ.นครราชสีมา เพ+อเปนการเช+อมโยง
ระหวางสังคมกับศาสนา จำนวนเงินทั้งสิ้น 150,999 บาท เพ+อเปน
การยกระดับดานคุณธรรม และการฝกจิตใจใหพรอมเปนผู ใหที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม
โครงการสนับสนุนงานประเพณี 4 ภาค
1. งานประเพณีสงกรานต จ.เชียงใหม 13-15 เมษายน 2556
ทีมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน รวมกันสรงน้ำพระ
กอเจดียทราย และมอบความสุขความสบายใจใหชุมชนดวยการจัดบูธ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนบริการแกประชาชนผูรวมงาน และสนับสนุน
การประกวดเทพบุตร-เทพีแหงความสุข พรอมมอบน้ำด+มแกผูรวม
กิจกรรมตลอดงาน
2. งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จ.อุบลราชธานี เม+อวันที่ 22
กรกฎาคม 2556 เพ+อสืบสานงานฝมือ แกะสลักเทียนพรรษาแบบ
ดั้งเดิม กรุงเทพประกันชีวิต สงเทียนแกะสลักรูปพระพุทธรูปปาง
ไสยาสนและพระพุ ทธรูปปางสมาธิ โดยชางฝมือดีวัดไชยมงคล
เขารวมขบวนแห และบริการน้ำด+มแกประชาชนและนักทองเที่ยว

• October 7th, 2013 Banrakthai Border Patrol Police
School, Pitsanulok.
• Novermber 7th, 2013 Banna Esarn Border Patrol Police
School, Chachoengsao.
• November 16th, 2013 Banwangchompu Border Patrol
Police School, Loei.
• November 26th, 2013 Technic Meenburi Anusorn 1
Border Patrol Police School, Suratthani.
• November 28th, 2013 Bankaowang Border Patrol Police
School, Nakornsrithammarat.
• December 16th, 2013 Ban Doi Lan Border Patrol Police
School, Chiengrai.
2. Thai Cultural Heaitage Conseation
Promoting Buddhism Campaign.
The Company has joined in religious event of offering
donations of 150,999 Baht at Pasubtaweethammaram
temple, Nakornratchasrima, uniting society and Buddhism
together to lift up ethics and mind practice for social
responsibility.
4 Regions Traditional Festivals Support
1. Songkran Festival at Chiangmai on April 13th-15th,
2013, the agents and Financial Advisors joined for water
blessing Buddha, building sand pagodas and in support for
miss and mister of hapiness pageant. We also provided
drinking water to the participants throughout the event.
2. Buddhist Lent Festival at Ubonratchathaini on July
22nd, 2013. Bangkok Life Assurance PCL nurtured the
traditional of hand-engraved Lent candles and donated
engraved candle of a sleeping Buddha to Chaimongkol
Temple, joining in the ceremony and also provided drinking
water to all visitors and tourists.
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3. งานประเพณีแขงเรือยาว จ.พิจิตร 25 สิงหาคม – 7 กันยายน
2556 สนับสนุนการแขงเรือยาวทีมเขลางคนคร-กรุงเทพประกันชีวิต
ซึ่งควาแชมปแหงประเทศไทย ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝพาย ประจำป 2556
และรางวัลฝพายดุเดือด ณ วัดทาหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร
4. งานประเพณีกินเจ จ.ภูเก็ต 1-10 ตุลาคม 2556 สนับสนุน
กิจกรรมของศาลเจาสามอองฮู และศาลเจาไตเสงปุดจอ จัดรถผัก
เขารวมขบวนแห และแจกพัดใหกับผูรวมงาน

3. Thai Long Boat Race in Pichit, on August 25th September 7th, 2013. The Company sponsored the
KaelangNakorn - Bangkok Life Assurance boat racing team
and won the 1st prize of 2013 King's Cup under the
mid-range Long Boat 40 paddles and aggressive paddles
categories, at Taluang Temple, Pichit.
4. Vegetarian Festival in Phuket, October 1st - 10th, 2013.
The Company supported religious activities at Samong-Hu
Shrine and Taiseng-Pudjor Shrine, joined in the parade with
vegetables carriage and gave out free hand-fan for all
participants.

3. ดานสุขภาพและกีฬา
โครงการสนับสนุนความพรอมทัพนักกรีฑาทีมชาติไทย สูศ กึ ซีเกมส
เมEอ 14 พฤษภาคม 2556 บริษัท ไดมอบกรมธรรมประกันอุบัติเหตุ
และคุมครองชีวิตแกนักกรีฑาและสตาฟโคช ดวยทุนประกันรายละ
1 ลานบาท จำนวน 105 คน ทุนรวม 105 ลานบาท

3. Healthy Living
Thai Athletes Support Campaign, we provided traveling
insurances for 105 individuals of all coaches and athletics in
SEA Games, insured at 1 million Baht each anda total of
105 million Baht on May 14th, 2013.

โครงการ BLA Happy Life Aerobics
โครงการรณรงค ใหคนไทยมีสุขภาพที่ดี เพEอชีวิตที่มีความสุขมากกวา
โดยความรวมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท
กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้

BLA Happy Life Aerobics
A project to promote a healthier life for a happier life, with
the cooperation of the Ministry of Health and Bangkok Life
Assurance PCL had conducted events as followed;
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• การอบรมผูนำเตนแอโรบิกส
วันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม 5
โครงการอบรมผูนำเตนแอโรบิกส ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี
กองออกกำลังกาย กรมอนามัย เปนที่ปรึกษาในการจัดหลักสูตร
ทั้งนี้เพ/อพัฒนาผูนำเตนแอโรบิกสตนแบบ 50 คน ใหเขาใจในหลัก
การกีฬา สามารถเลือกใชทา ออกกำลังกายไดอยางถูกตอง เปนประโยชน
ตอการบริหารรางกายอยางแทจริง ตลอดจนสามารถนำความรูไป
ถายทอดสูผูนำเตนแอโรบิกส ในเครือขาย และกระจายไปสูชุมชน
แอโรบิกสตางๆ ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนการออกกำลังกายดวยการเตน
แอโรบิกสอีก 8 จังหวัดทั่วประเทศ ไดแก สมุทรสาคร พิษณุโลก
นครสวรรค จันทบุรี เชียงราย ขอนแกน สงขลา และกระบี่ ในงาน
จะมีกิจกรรมแนะนำทาเตนแอโรบิกส การจัดบูธนิทรรศการ พรอมมี
เจาหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับหลักวิธีการออกกำลังกายที่ถูกตอง และ
สาธิตการออกกำลังกายอยางงายใหกับประชาชน
- จัดทำเพลงแอโรบิกส Let’s Burn พรอม MV แนะนำทาเตนเพ/อ
การออกกำลังกายที่สนุกสนานสามารถดาวน โหลดไปใชฟรีทั่วประเทศ
- จัดประกวดเตนแอโรบิกส ในรูปแบบ VDO Clip Contest โดยเชิญ
ชวนผูที่รักการเตนแอโรบิกส สงคลิปมารวมชิงรางวัลมูลคากวา
75,000 บาท

• Training the Trainers
August 28-30, 2013 at The Rich Hotel on Rama 5
A training program for aerobics trainers in Bangkok and
nearby, with the Department of Health fitness team as a
consultant to the program. This is to develop a leader team
of 50 aerobics trainers to underly the principles and basic
steps correctly which is a truly beneficial exercise. It also
can be used to convey knowledge to the aerobic network
and spread to communities across the country.
Apart from that, there is also a campaign to support
aerobics with another eight provinces including Chantaburi,
Phitsanulok, Nakhonsawan, Chiangrai, Khon Kaen, Songkhla
and Krabi with exhibition booth and staffs to educate and
demonstrate the correct way to exercise.
- Composed a song for aerobics called Let's Burn with
an MV instructing of dance moves. Available for download
nationwide.
- Aerobics Dancing Competition – a VDO clip contest with
a prize of more than 75,000 Baht.
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4. ดานสิ่งแวดลอม
บริ ษ ั ท ให ค วามสำคั ญ ต อ การเสริ ม สร า งสิ ่ ง แวดล อ มอย า งยั ่ ง ยื น
โดยส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นชุ ม ชนขององค ก ร
ซึ่งประกอบดวยพนักงานและครอบครัว ตัวแทน คูคา และพันธมิตร
ดวยการใชทรัพยากรอยางคุมคา ตามหลักการใชอยางประหยัด
ลดการสูญเปลา การนำมาใชซ้ำ หรือการใชวัสดุที่ผานกระบวนการ
แปรสภาพตามความเหมาะสมแลวแตกรณี โดยสนับสนุนกิจกรรม
ฟนฟูธรรมชาติ อนุรักษสิ่งแวดลอม และปลูกฝงจิตสำนึกการรักษา
สิ่งแวดลอมในมิติตางๆ ใหเยาวชน เพ8อผลระยะยาวอยางยั่งยืน

BLA Happy Life Go Green
เปนโครงการที่กรุงเทพประกันชีวิตจัดทำขึ้น เพ8อสรางจิตสำนึกการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และทำใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
ตามนโยบายสิ่งแวดลอมอยางตอเน8องตลอดทั้งป โดยเนนหลักการ
2 ประเด็น คือ
• สรางทัศนคติที่ดี ดวยการสรางความเขาใจอันเกี่ยวของเช8อมโยง
ของสิ่งแวดลอมตอตนเอง ซึ่งจะชวยใหเล็งเห็นประโยชนของการ
รักษาและสรางสรรคสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
• สรางประสบการณเพ8อสรางพฤติกรรมในการรูรักษสิ่งแวดลอม
ทั้งดานการใชทรัพยากรธรรมชาติ และการดำเนินชีวิตประจำวัน
อยางมีจิตสำนึกตอสิ่งแวดลอมรอบตัว
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4. Environment
Bangkok Life Assurance PCL emphasized on promoting
sustainable environments by preserving natural resources
withing the Company premises, including staffs and their
families, agents, vendors and partners. We promoted the
concept of saving and preserving natural resources, reduce
disposables and recycling as prior to circumstances. We
also promote restoring natures, conserving environments
and creating awareness in various dimensions to the youths
for a long-term outcome.

BLA Happy Life Go Green
BLA Happy Life Go Green was launched to serve these
sustainable environment objectives. Campaign is consisting
of 2 main principles:
• Creating good impression and understandings associated
to the environment towards ourselves, to realize the benefits
of preserving environments.
• Experiencing to create environmental conscious of using
natural resources in daily life.

โครงการ BLA Happy Life Go Green “ปาคือชีวติ ”
กิจกรรมรักสิง่ แวดลอม ในกลุม นักศึกษามหาวิทยาลัย วันที่ 22 - 24
พฤศจิกายน 2556 ณ เขตรักษาพันธุส ตั วปา หวยขาแขง จ.อุทัยธานี
จัดเปนกิจกรรมที่เกิดจากความรวมมือระหวางกรุงเทพประกันชีวิตกับ
มูลนิธิสิ่งแวดลอมศึกษา เพ1อการพัฒนาอยางยั่งยืน (ประเทศไทย)
(FEED) ซึ่งเปนองคกรไมหวังผลกำไร (Non-profit Organization)
มีหนาที่และมีความเชี่ยวชาญโดยตรงในการใหความรูและสรางความ
ตระหนักกับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดย
เชิญชวนนักศึกษาอาสาสมัครจาก 10 มหาวิทยาลัย กวา 60 คน เขารวม
กิจกรรมสรางจิตสำนึกรักสิง่ แวดลอม รวมตามรอย “สืบ นาคะเสถียร”
สานตอเจตนารมณรักสิ่งแวดลอม เดินทางสูปาหวยขาแขง ปามรดก
โลกแหงแรกของไทย การสรางจิตสำนึกใน “กิจกรรมรักสิ่งแวดลอม”
มีการใหความรูผานการทำเวิรคช็อป แบงปนประสบการณจากชีวิต
และงานของวิทยากรจากเขตรักษาพันธุส ตั วปา หวยขาแขง จ.อุทัยธานี
รวมถึงกิจกรรมนันทนาการเชิงสรางสรรค เพ1อสรางความเขาใจ
ถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอม และผลกระทบตอโลก สังคมและ
ตัวเองเม1อสิง่ แวดลอมถูกทำลาย นอกจากนีย้ งั มีการลงมือปฏิบตั ภิ ารกิจ
อนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่ตองการความชวยเหลือจริง เพ1อสราง
ความรูสึกผูกพันกับสิ่งแวดลอมผานการลงมือปฏิบัติลงพื้นที่จริง
เรียนรูวิถีธรรมชาติ เยี่ยมบานสัตวปานานาชนิด ใชชีวิตกลางปา
เช1อมโยงกับธรรมชาติอยางใกลชิด ใหไดเขาใจความหมายของคำวา
“ปาคือชีวิต” อยางแทจริง ลงมือสรางฝายชะลอน้ำ ชวยชีวิตปา
และสัตวปา ในพืน้ ที่ รวมคืนความสมดุลสูป า ซึง่ เปนตนกำเนิดและเปน
บานของทุกชีวิต ทำใหไดรับความรูและประสบการณจากหองเรียน
ธรรมชาติท่ีไมรลู มื กลับคืนสูบ า นและมหาวิทยาลัย ชวยสานตอเครือขาย
ผูคนที่มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอมใหขยายตอไปในวงกวาง
เม1อเสร็จสิ้นกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษาที่เขารวมโครงการจะไดรับ
แนวทางการทำโครงการอนุ ร ั ก ษ ส ิ ่ ง แวดล อ มเพ1 อ ไปสานต อ ใน
มหาวิทยาลัย โดยมีโครงการ BLA Happy Life Go Green และ
FEED เปนทีป่ รึกษา โดยจะไดรบั ทุนสนับสนุนทีมละไมเกิน 10,000 บาท
กรุงเทพประกันชีวิต ใหความสำคัญและมุงมั่นที่จะดำเนินโครงการ
ในระยะยาวโดยมุงหวังที่จะขยายเครือขายเยาวชนที่มีจิตสำนึกรัก
สิ่งแวดลอมที่ตระหนักถึงความจำเปนในการชวยกันดูแลสิ่งแวดลอม
และเปนกำลังสำคัญในการฟน ฟูรกั ษาสภาพสิง่ แวดลอมและธรรมชาติ
ใหกลับมาดีดังเดิม

BLA Happy Life Go Green “Forest is Life”
An Environmental Preserve Project for University Students
Forest is Life at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary,
Uthai Thani Province on November 22nd - 24th, 2013.
As a result of the cooperation between Bangkok Life
Assurance PCL and the Foundation of Environmental
Education for Sustainable Living (THAILAND) (FEED),
a non-profit organization who is an expert in the know-how
and creating awareness for youth and individuals about the
environment. We invited students from 10 universities more
than 60 people to participate in cultivate love for the
environment together to follow “Sueb Nakasatien”'s track at
Huai Kha Khaeng, Thailand's first World Heritage Forest.
To create environment awareness with knowledge through
workshops, sharing experiences and environmental work
from Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary officer, Uthai
Thani. Emphasizing on the awareness of the importance of
the environment and its impact to environmental destruction.
We also embarked on a mission to protect the environment
in the areas that really need help and committing to saving
environment through the field works.
These students got into the field of learning with the nature,
visiting wildlife, and gained a true understanding of "Forest
is Life". They have learnt the benefits and built water dams,
rescusing wildlife and restoring resources back to the nature.
Bringing home an unforgettable nature experiences to expand
and constrain environmental conscious and awareness.
Upon the completion of the activity, all participating students
were giving models to continue with the environmental
projects back at their universities whereby BLA Happy Life
Go Green and FEED are their consultant provided funding
up to 10,000 Baht per team.
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BLA Happy Life Go Green ปลูกปะการังเพอการฟนฟูสภาพ
แวดลอมทางทะเล
กิจกรรมรักสิ่งแวดลอมภายในองคกร วันที่ 7 กันยายน 2556
ณ หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี ผูบ ริหาร พนักงาน และ
ตัวแทนประกันชีวิตกวา 100 คน ไดเขารวมกิจกรรม “ปลูกปะการัง
เพ/อการฟนฟูสภาพแวดลอมทางทะเล” รวมกันเพ/อคงความสมดุล
ของโลกใตทะเล

BLA Happy Life Go Green “Growing corals to restore
the marine.”
Environmental Restoring Internal Event September 7th, 2013,
more than 100 people of Directors, employees and agents
has joined in “Growing Corals to restore the marine
Environment” at The Royal Thai Marine Corps, Sattaheeb,
Chonburi.

BLA Happy Life Go Green “ปลูกตนไม ธรรมสถาน”
วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนปลูกรากแกวแผนดินและ
ธรรมสถาน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กรุงเทพประกันชีวิต โดยผูบริหาร
พนักงาน และ ตัวแทนประกันชีวิต รวมกันปลูกตนไมยืนตน อาทิ
ตนราชพฤกษ ตนหางนกยูง ตนคูน เพ/อเปนสถานปฏิบัติธรรมแก
พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน

BLA Happy Life Go Green “Planting Trees at
Thammasathan”
Bangkok Life Assurance PCL. with its directors, employees
and agents, together planted young trees such as Cassia
Fistula, Flame Tree and Koon Tree to extend the area into a
monastery for Buddhist monks and the visitors. Located at
Plookrakkaew Pandin lae Thammasathan School, Cha Am,
Petchaburi on July 20th, 2013.

5. ดานการดูแลผูสูงอายุ
โครงการมอบแวนสายตาแกผูสูงอายุ
กรุงเทพประกันชีวิต “รวมสรางความสุข โลกสดใส สำหรับผูสูงวัย
จากใจกรุงเทพประกันชีวิต” เพ/อใหบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน
และตรวจวัดสายตาในชุมชนโดยทีมแพทยคุณภาพ พรอมแจกแวน
สายตาแกผูสูงอายุที่มีปญหาสายตายาว กวา 1,000 ราย ตลอดป
2556 ทัง้ ในจังหวัดพิษณุโลก หนองบัวลำภู และนครสวรรคฯ เพ/อใช
ชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข มองเห็นโลกสดใสกวาเดิม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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5. Elderly Caring
Optical check ups for Elder Campaign
Bangkok Life Assurance PCL. promoted basic health services
and optical check up for the local community by our medical
team. Eyeglasses are distributed to seniors with vision problems
for everyday use and to see the world brighter visions. In
2013, we gave more than 1,000 long-sighted spectacles in
Phitsanulok, Nongbualanphu and Nakhon Sawan, etc.

ผลการดำเนินงานป 2556 (ดานการลงทุน)
2013 Company Performance (Investment)
ดานการลงทุน

Investment

ภาวะเศรษฐกิจโลกป 2556 ยังคงเปราะบางและมีความผันผวนสูง
ตอเน"องอีกป นับจากวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นในป 2551 ผลกระทบจาก
ปจจัยตางๆ ในแตละภูมิภาคยังคงกดดันตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โลก ไมวาจะเปนการฟนตัวของสหรัฐฯ ที่ชากวาคาด ขอจำกัดของ
กลุม ยูโรเองทีแ่ มอตั ราการถดถอยทางเศรษฐกิจจะเริม่ ลดลง แตรฐั บาล
ยังตองดำเนินการตัดลดงบประมาณไปพรอมกับอัตราการวางงานที่สูง
ในหลายประเทศ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน อินเดีย รวมถึงกลุม
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน สงผลใหการคาดการณอัตราการเติบโต
GDP โลกโดยธนาคารโลกตองถูกทยอยปรับลงมาจากระดับ 3% มาที่
2.2% เทียบกับป 2555 ที่มีอัตราการเติบโต 2.3% บงบอกภาวะ
เศรษฐกิจของโลกมีการเติบโตต่ำกวาที่คาดไว ปจจัยดังกลาวไดสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจไทย ทำใหการสงออกชะลอตัวลงจากการลดลง
ของกำลังซื้อภายนอกประเทศ ขณะเดียวกันความตองการซื้อภายใน
ประเทศก็ชะลอตัวลงเชนกัน จากการสิ้นสุดโครงการรถคันแรกของ
รัฐบาล ซึ่งทั้งหมดสงผลใหการลงทุน ภาคเอกชนลดลง นอกจากนี้
ความวุนวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงปลายปก็เปนอีกหนึ่งปจจัย
ที่ทำใหเศรษฐกิจไทยชะลอตัวจากการชะลอตัวของรายไดจากการ
ทองเที่ยว การใชจายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชนและรัฐบาล

After the global financial crisis in 2008, the world economy
remained volatile amid growth uncertainty in 2013. The
impact of these following events; the less than expected
economic growth in U.S., the limited capability of economic
growth from recession in the Euro countries due to budget
cuts and high unemployment in many countries, the
economic slowdown in China, India and ASEAN countries
hit the world economy to grow below potential. The World
Bank revised down growth rate of world GDP from
3.0 percent to 2.2 percent compared to the year 2012 with
a growth rate of 2.3 percent. As the world economy
continued to expand at a subdued pace, it directly affected
the Thai economy in term of exports through lowering
external purchasing power. Meanwhile, domestic demand
was deteriorated mostly by the end of the first-time car
buyer tax rebate from the government. Such combining
kinds of contraction contributed to private investment
decline at last. Besides, political turmoil that occurred
during end of year was another factor to put pressure on
the Thai economy to face revenue decline from the tourism
industry, slowing household spending and slowing both
private and government investments.

ภาวะลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ไดรับผลกระทบจากการเคล"อนไหว
ของอัตราผลตอบแทน พันธบัตรสหรัฐฯ มาตรการ QE ของสหรัฐฯ
และญี ่ ป ุ  น โดยในชวงเดื อนมกราคมอั ต ราผลตอบแทนพัน ธบัต ร
ระยะกลางถึงระยะยาวปรับตัวขึน้ ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ ตามการคาดหวังการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรอายุตำ่ กวา 1 ป ปรับตัวลงจากแรงซือ้ ของนักลงทุน
ตางชาติ จากมาตรการ QE ของสหรัฐฯ หลังจากนัน้ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรโดยรวมลดลงตอเน"องจากการที่ตลาดมีความกังวลกับปญหา
หนี้ของกลุมยูโร ประกอบกับเดือนเมษายน ญี่ปุนประกาศนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจผานมาตรการ QE ที่มีวงเงินใกลเคียงกับสหรัฐฯ
ทำให ม ี เ ม็ ด เงิ น ลงทุ น จากต า งชาติ เ พิ ่ ม เข า มาตลาดตราสารหนี ้
อยางตอเน"องในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ของธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
0.25% มาที่ระดับ 2.50% สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ
5 ปลงมา ปรับลดลงตอ ตอมาในเดือนมิถนุ ายนตลาดเริม่ มีความกังวล
เกี่ยวกับสหรัฐฯ วาจะยกเลิกมาตรการ QE ทำใหอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับตัวขึน้ กอนทีจ่ ะออนตัวลงมาในเดือน
กันยายน อันเปนผลจากการที่ตลาดกลับมาคลายความกังวล ในเร"อง
ของการยกเลิกมาตรการ QE ของสหรัฐฯ เน"องจากภาวะเศรษฐกิจ

Investing in the Thai bond market was affected by the
movement of U.S. bond yields, the quantitative easing (QE)
policy of the U.S. and Japan. During January, medium to
long term bond yields rose in the same direction as U.S.
bond yields, reflecting the expected U.S. economic growth,
while bond yields fell for less than 1-year bond due to high
demand of foreign investors caused by the Fed’s QE. Later
overall bond yields continued to fall as the market
concerned about the debt problems of the Euro countries,
while in April, when Japan had announced a policy
measures to stimulate the economy through QE topped
neighboring States, it caused a large amount of foreign fund
to Thai bond market. In May, Monetary Policy Committee of
the Bank of Thailand cut its policy rate by 0.25 percent,
resulting at 2.50 percent, affecting the less than 5-year
bond yields to go further down. In June, the market concern
about the ending Fed’s QE lifted medium to long term bond
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ที่มี ความไมแน นอน จากการขอแก ไขงบประมาณและการขยาย
เพดานหนี ้ ต อ มาในเดื อ นพฤศจิ ก ายน คณะกรรมการนโยบาย
การเงินของธนาคารแหงประเทศไทย ไดประกาศลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงอีก 0.25% มาที่ระดับ 2.25% เน+องจากตองการกระตุน
เศรษฐกิ จ ไทยหลั ง จากที่ ม องแนวโน ม วา จะขยายตั ว ต่ ำ กว า ที่ ค าด
อีกทั้งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการมีผูชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นปรับ
ตัวลง กอนที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวจะปรับตัวลงตามมา
ในเดือนธันวาคมจากการที่รัฐบาลประกาศยุบสภาเน+องจากตลาด
กั ง วลว า จะมี ค วามเสี ่ย งทางการเมื อ งเพิ ่ ม ขึ ้ น ถึ ง แม ท างสหรั ฐ ฯ
จะประกาศลดวงเงิน QE เปนครั้งแรกก็ตาม สรุปแลวในป 2556
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกวา 3 ป ปรับลดเม+อเทียบกับป
2555 สวนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปขึ้นไป ปรับขึ้นเม+อ
เทียบกับป 2555
ภาวะลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ด ร ั บ ผลกระทบจากป จ จั ย ต า งๆ
เชนเดียวกับตลาดตราสารหนี้ โดยในชวง 5 เดือนแรกของป มาตรการ
QE ของสหรัฐฯ และญี่ปุน กระตุนใหมีเงินลงทุนเขามาในตลาด
หลั ก ทรั พ ย ส  ง ผลให ด ั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ม ี ก ารปรั บ ตั ว ขึ ้ น อย า ง
ต อ เน+ อ งก อ นจะป ด ที ่ 1,562.07 จุ ด ณ สิ ้ น เดื อ นพฤษภาคม
หลังจากนั้น ตลาดเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับสหรัฐฯ วาจะยกเลิก
มาตรการ QE จึ ง ทำให ม ี แ รงขายเกิ ด ขึ ้ น ส ง ผลให ด ั ช นี ต ลาด
หลักทรัพย โดยรวมปรับตัวลงมาปดที่ 1,383.16 จุด ณ สิ้นเดือน
กันยายน กอนที่จะปรับตัวขึ้นเล็กนอยจากการที่ตลาดคลายความ
กังวลในเร+องของการยกเลิกมาตรการ QE ของสหรัฐฯ โดยมองวา
ภาวะเศรษฐกิจที่มีความไมแนนอนจากการขอแกไขงบประมาณ และ
การขยายเพดานหนี้ยังไมเหมาะสมหากจะยกเลิกมาตรการดังกลาว
อยางไรก็ดี ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม มีการชุมนุมทาง
การเมืองอยางยืดเยื้อ รัฐบาลมีการประกาศยุบสภา อีกทั้งยังมีความ
ไมแนนอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งวาจะเกิดขึ้นหรือไม ทำใหนักลงทุน
กังวลในเร+องทิศทางการเมือง จึงมีแรงขายกลับเขาอีกครั้งหนึ่ง
ทำใหดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลงอยางตอเน+องในชวงทายของป
ทำให ณ สิ้นป 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับลงมาอยูที่ 1,298.71
จุด ลดลง 6.7% เม+อเทียบกับ ระดับ 1,391.93 จุด ณ สิ้นป 2555

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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yields to rise for months. In September, these yields
decreased on account of both an easing concern and the
uncertainty in U.S economy arising from the budget
amendment and extension of the debt ceiling. Later in
November, Monetary Policy Committee of the Bank of
Thailand, announced policy rate cut by 0.25 percent to
reach 2.25 percent to spur economic growth. With the
impact of an increased risk of having a political rally in
Bangkok and the lowering policy rate, short-term bond
yields dropped instantly with being followed by the drop in
the yields of long-term bonds in December that the
government announced the dissolve of its parliament. The
long term bond yields dropped due to the increase in political
risk despite the first time Fed’s QE cut in 2013. In summary,
bond yields under 3 years decreased compared to 2012,
while longer than 5-year bond yields rose compared to 2012.
Investing in the Thai stock market is affected by the same
factors as of the debt market. During the first 5 months due
to the influence of both the Fed’s QE and Japan’s QE
which stimulated capital flow into the stock market, pulled
up the SET index closing at 1,562.07 points at ending May.
Further, the market speculated that the U.S. would withdraw
QE which caused the selling force, to lower the SET index
closing at 1383.16 points at ending September. After that,
the SET index rebounded slightly for a short time as the
market realized that it was not appropriate time to repeal
the Fed’s QE due to the uncertainty in U.S. economy which
arose by the request for budget amendment and extension
of the debt ceiling. However, during November to
December, there was a protracted political rallies that
caused the government to announce a dissolution and it
was also uncertain whether the election would take place.
Investors were worried about the political direction and so
they started selling once again, the SET Index fell steadily
at the end of the year closing at 1298.71 points, down by
6.7 percent compared to 1391.93 points at the end 2012.

ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีสินทรัพยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 165,982.55
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากในป 2555 ที่มีจำนวน 138,494.26 ลานบาท
คิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรา 19.85% สินทรัพยลงทุนสวนใหญเปนเงิน
ลงทุน ในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้
ภาคเอกชนทีม่ คี วามมัง่ คงสูง คิดเปนสัดสวน 85.97% ขณะทีเ่ งินลงทุน
ในหุนทุนมีสัดสวน 7.80% และเงินลงทุนในหนวยลงทุน มีสัดสวน
3.30% ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ให
ผลตอบแทนจากคาเชาในระยาวและกองทุนรวมประเภทตราสารทุน
ในป 2556 บริษทั มีรายไดจากการลงทุนสุทธิจำนวน 7,648.85 ลานบาท
เพิ่ ม ขึ ้น 24% จากปก อ น สวนหนึ่ ง เน(องมาจากมี กำไรจากการ
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพยจำนวน 592.98 ลานบาท ประกอบกับรายได
จากดอกเบี้ยและเงินปนผลยังขยายตัวในเกณฑดีตามการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยลงทุนและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 4.98% เทียบกับ
5.10% ในป 2555

At the end of 2013, the Company had total investment
assets of 165,982.55 million Baht, an increase from
138,494.26 million Baht in 2012, representing an increase of
19.85 percent. Core investment assets comprised of fixed
income securities which were mainly government bonds,
state enterprise bonds and high credit-rating private
debentures totaled 85.97 percent of total investment assets,
while investment in common stocks representing 7.80
percent of total investment assets and investment in unit
trusts representing 3.30 percent of total investment assets,
of which was invested in property funds, which generate
stable recurring income from rent, and equity fund.
In 2013, the Company had net investment income of
7,648.85 million Baht, an increase of 24 percent from last
year. Net investment income increased by both realized
capital gain with 592.98 million Baht and rising interest and
dividend income which expanded in line with improving net
profit of the listed companies. The Company's return on
investment averaged 4.98 percent compared to 5.10 percent
in 2012.

รายละเอียดสินทรัพยลงทุน ณ สิ้นป
Investment Assets at Year-end
หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht

2556 / 2013
รอยละ
ลานบาท
เงินสดและรายการเทียบเทา
ตั๋วเงิน
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
หุนกู
หนวยลงทุน
หุนทุน
เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน
เงินใหกูยืมอ(นๆ
สินทรัพยลงทุนทั้งหมด

Cash and cash equivalent
Promissory Note
Bonds and treasury bills
Debenture
Unit trusts
Listed stocks
Policy loans
Other loans
Total Investment Assets

Million Baht

%

1,331.19
13,979.38
104,857.44
23,875.76
5,474.71
12,938.38
3,163.87
361.83
165,982.55

0.80
8.42
63.17
14.38
3.30
7.80
1.91
0.22
100.00

2555 / 2012
ลานบาท
รอยละ
Million Baht

865.85
12,322.31
91,249.68
16,134.59
2,555.69
12,717.04
2,379.92
269.18
138,494.26

%

0.63
8.90
65.89
11.65
1.85
9.18
1.72
0.19
100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statements of financial
รวมสินทรัพย
Total assets
สินทรัพยลงทุน
Investment assets
รวมหนี้สิน
Total liabilities
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
Insurance contract liabilities
รวมสวนของเจาของ
Total owners' equity
งบกำไรขาดทุน
Statements of income
เบี้ยประกันภัยรับ หักยกเลิกและสงคืน
Gross written premiums less cancel and refund
- เบี้ยประกันภัยปแรก หักยกเลิกและสงคืน
First year premiums less cancel and refund
- เบี้ยประกันภัยปตอไป หักยกเลิกและสงคืน
Renewal year premiums less cancel and refund
รายไดจากการลงทุน
Investment income
เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน
Life policy reserves increase from previous year
กำไรสุทธิ
Net income
หุนหรือขอมูลที่เกี่ยวกับหุนสามัญ
Share capital or share capital information
จำนวนหุนสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลคา
Share capital - issued and fully paid-up
มูลคาตามบัญชีตอหุน
Price per book value
กำไรสุทธิตอหุน
Earnings per share
เงินปนผลจายตอหุน
Dividend per share
อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิ
Dividend payout
ราคาหุน ณ วันสิ้นงวด
Stock price at period end

2556
2012

2555/1
2011/1

2554/1
2010/1

2553/1
2009/1

172,234

143,567

112,800

88,781

165,983

138,494

107,932

85,864

149,971

124,103

99,523

78,299

145,417

120,046

96,740

75,945

22,264

19,465

13,277

10,483

39,079

34,640

31,556

26,352

10,535

8,767

8,278

9,108

28,544

25,873

23,278

17,244

7,056

5,704

4,698

3,465

25,357

22,873

20,197

15,536

4,381

3,724

3,723

2,824

1,212

1,205

1,200

1,200

18.37

16.16

11.06

8.74

3.62

3.10

3.10

2.35

0.76

0.70

0.78

0.35

20.99

22.58

25.16

14.89

68.00

62.25

46.25

30.75

(ลานบาท)
Million Baht

(ลานบาท)
Million Baht

(ลานหุน)
Million Share
(บาท)
baht
(บาท)
baht
(บาท)
baht
(รอยละ)
%
(บาท)
baht

หมายเหตุ /1 บริษัทฯ บันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรMองภาษีเงินได ที่ถือบังคับใชป 2556 เปนครั้งแรก โดยปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่นำมาแสดง
เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทฯไดปฎิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด
The Company recognised the effect as a result of such change in accounting policy ""Deferred tax"" by restating its prior years’
financial statements, presented as comparative information,as if it had always adopted deferred tax accounting.
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เบี้ยประกันภัยรับ (ลานบาท)
Gross written premiums (Million Baht)
เบี้ยประกันภัยปแรก
First year premiums

2556
2013

10,535

2555
2012

8,767

2554
2011

8,278

2553
2010

9,108

กำไรตอหุน (บาท)
Earnings per Share (Baht)

เบี้ยประกันภัยปตอไป
Renewal year premiums

28,544

3.10

3.10

2554
2011

2555
2012

3.62

2.35

25,873
23,278

2553
2010

2556
2013

17,244

งบกำไรขาดทุน (ลานบาท)
Statements of income (Million Baht)
เบี้ยประกันภัยรับ หักยกเลิกสงคืน
Gross written premiums
less cancel and refund

กำไรสุทธิ (ลานบาท)
Net income (Million Baht)

รายไดจากการลงทุน
Investment income

เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มจากป
Life policy reserves increase
from previous year

3,723

3,724

2554
2011

2555
2012

4,381

2,824

7,056
2556
2013

39,079

25,357
5,704

2555
2012

34,640

22,873

2553
2010

4,698
2554
2011

31,556

2556
2013

20,197
3,465

2553
2010

26,352

15,536

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
Price per book Value (Baht)
รวมหนี้สิน
Total Liabilities

รวมสินทรัพย
Total assets

16.16

รวมสวนของเจาของ
Total owners’ equity

18.37

11.06
2556
2013
2555
2012
2554
2011
2553
2010

172,234

149,971

143,567
112,800
88,781

124,103
99,523
78,299

22,264

8.74

19,465
13,277

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

10,483
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ขอมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
Financial Review
อัตราสวนทางการเงิน
Financial ratios
อัตราสวนสภาพคลอง
Liquidity ratio
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน
Current ratio
อัตราสวนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยคางรับ
Premium receivable turnover
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร
Profitability ratio
อัตรากำไรขั้นตน
Profit on underwriting to total income
อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัยตอเบี้ยประกันรับ
Underwriting expenses to premium written
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
Investment yield
อัตรากำไรสุทธิ
Net profit margin
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
Return on equity
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
Efficiency ratio
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
Return on total asset
อัตราสวนรายไดรวมตอสินทรัพยรวม
Asset turnover
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
Financial ratio
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
Debt per equity
อัตราสวนเงินสำรองตอสวนของผูถือหุน
Policy reserve to capital fund
อัตราสวนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอสินทรัพยลงทุน
Insurance contract liabilities to investment asset
อัตราการเจริญเติบโต
Growth rate
เบี้ยประกันภัยรับ
Gross written premiums

2556
2012

2555/1
2011/1

2554/1
2010/1

2553/1
2009/1

(เทา)
times
(วัน)
days

3.07

2.25

2.84

1.91

16.12

20.68

20.95

16.94

(%)

10.54

10.99

12.83

10.99

(%)

12.30

13.31

12.80

15.74

(%)

4.98

5.10

5.29

5.35

(%)

9.55

9.35

10.41

9.63

(%)

21.00

22.75

31.34

32.25

(%)
(เทา)
times

2.77

2.90

3.69

3.59

6.20

5.79

6.76

6.63

(เทา)

6.74

6.38

7.50

7.47

(เทา)

6.20

5.79

6.76

6.63

(เทา)

0.88

0.87

0.90

0.88

(%)

12.81

9.77

19.75

32.34
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เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทฯไดปฎิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด
The Company recognised the effect as a result of such change in accounting policy ""Deferred tax"" by restating its prior years’
financial statements, presented as comparative information,as if it had always adopted deferred tax accounting.
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การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ภาพรวมผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนิ น งานในป 2556 บริ ษ ั ท มี เ บี ้ ย ประกั น ภั ย รั บ สุ ท ธิ
38,795.18 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 13.67 จากเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
ป 2555 ที่ 34,127.63 ลานบาท เน%องจากปจจัยสนับสนุนการเติบโต
ของเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิของบริษทั ที่ไดรบั ผานชองทางการจัดจำหน/าย
ผานธนาคาร โดยในป 2556 บริษัทมีสัดสวนการขายผานชองทาง
ธนาคารตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ที่อัตรารอยละ 63.26 เพิ่มขึ้นจาก
ป 2555 และ 2554 ทีอ่ ตั รารอยละ 62.21 และรอยละ 61.83 ตามลำดับ

Company Performance and Financial Review
Overall Company Performance
The operating result in 2013, the Company had total net
premium written of Baht 38,795.18 million increasing by 13.67
percent from Baht 34,127.63 million in 2012, as a result of
growth in net premium receive from Bancassurance channel.
In 2013, the Company had the ratio of premium from Bancassurance channel to net premium written at 63.26 percent
increased from the year 2012 and 2011 at 62.21 percent and
61.83 percent, respectively.

รายไดจากการลงทุนสุทธิป 2556 เทากับ 7,055.87 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 23.70 จากป 2555 ที่เทากับ 5,703.83 ลานบาท เน%องจาก
อัตราการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับรอยละ 23.12 จากป 2555

Net investment incomes in 2013 was Baht 7,055.87 million
increased by 23.70 percent from the year 2012 at Baht
5,703.83 million as a result of increasing in interest incomes,
which increasing by 23.12 percent from 2012.

ค า ใช จ  า ยการรั บ ประกั น ภั ย ประกอบด ว ย เงิ น สำรองประกั น ภั ย
ผลประโยชน จ  า ยตามกรมธรรม แ ละค า ใช จ  า ยในการจั ด การ
ผลประโยชน คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม
ทดแทน คาจางและคาบำเหน็จ คาใชจายสงเสริมการขาย คาใชจาย
การรับประกันภัยอ%น และคาใชจายในการดำเนินงาน คาใชจายการรับ
ประกันภัยป 2556 เทากับ 41,016.63 ลานบาท เปรียบเทียบกับ
ป 2555 ที่ 35,454.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,562.21 ลานบาท
หรือรอยละ 15.69 เปนผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินสำรองประกันภัย
และผลประโยชนจายตามกรมธรรม
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป 2556 จำนวน 930.37 ลานบาท
ลดลงจากป 2555 ที่ 1,040.53 ลานบาท จำนวน 110.16 ลานบาท
เน% อ งจากอั ต ราภาษี ท ี ่ ร ั ฐ บาลประกาศลดลงจากร อ ยละ 23 เป น
รอยละ 20
กำไรกอนหักภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 546.80 ลานบาทหรือรอยละ 11.48
โดยในป 2556 บริ ษ ั ท มี ก ำไรก อ นค า ใช จ  า ยภาษี เ งิ น ได จ ำนวน
5,310.88 ลานบาท และมีกำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได ในป 2555
จำนวน 4,764.08 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการลงทุน กำไรสำหรับปในป 2556 จำนวน 4,380.50
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 ซึ่งมีกำไรสำหรับป จำนวน 3,723.55
ลานบาท จำนวน 656.95 ลานบาทคิดเปนรอยละ 17.64 หรือคิดเปน
กำไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน 3.62 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 ซึ่งมีกำไร
ตอหุน ขัน้ พืน้ ฐานเทากับ 3.10 บาท จากการเพิม่ ขึน้ ของกำไรกอนคาใช
จายภาษีเงินไดและการลดลงของคาใชจายภาษีเงินได ตามที่กลาว
ไวขางตน

Underwriting expenses consists of life policy reserves,
benefit payments under life policies and benefit adjustment
expenses, claims and losses adjustment expenses,
commissions and brokerages expenses, sales promotional
expenses, other underwriting expenses and operating
expenses. In 2013, underwriting expenses was Baht
41,016.63 compared with 2012 of Baht 35,454.42 million. It
increased by Baht 5,562.21 million or 15.69 percent as a
result from increasing in life policy reserves and benefit
payments under life policies.
Income tax expenses in 2013 was Baht 930.37 million,
decreasing by Baht 110.16 million from 2012 which income
tax expenses of Baht 1,040.53 million as a result of government announcement on the income tax reduction rate from
23 percent to 20 percent.
Profits before income tax expenses increased by Baht 546.80
million or 11.48 percent. In 2013, the Company had profit
before income tax expense amounting to Baht 5,310.88
million and Baht 4,764.08 million in 2012. The increasing was
mainly from the increasing of investment income. Profit for
the year was Baht 4,380.50 million increasing from 2012
which had profit for the year at Baht 3,723.55 million by Baht
656.95 million or 17.64 percent. Basic earnings per share is
Baht 3.62 comparing to 2012 of Baht 3.10. The increasing
was from the increasing of profit before income tax expenses
and the decreasing of income tax expense as mentioned
above.
Bangkok Life Assurance PCL.
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ขอมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
Financial Review

การจัดสรรเงินปนผลในป 2556 คณะกรรมการบริษัทเสนอผูถือหุน
ใหจดั สรรเงินปนผลงวดสุดทายของป 2556 หุน ละ 0.51 บาท เม%อรวม
เงินปนผลระหวางกาลทีจ่ ดั สรรไปแลวหุน ละ 0.40 บาทตอหุน รวมจาย
ในป 2556 อัตราหุนละ 0.91 บาท ซึ่งสูงกวาป 2555 ที่จายปนผล
อัตราหุนละ 0.70 บาท

The Board of Directors proposed shareholders to pay final
dividend for 2013 at Baht 0.51 per share. The total dividend
paid in 2013 was Baht 0.91 per share when combined with
interim dividend paid at Baht 0.40 per share, which was
higher than 2012 at Baht 0.70 per share.

ภาพรวมฐานะการเงิน
ทางดานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกอบดวยสินทรัพย 172,234.50 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.97
จากป 2555 ที่มีสินทรัพย 143,567.31 ลานบาท โดยมีสินทรัพย
ลงทุนรวม 164,651.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.60 ของสินทรัพย
รวม ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยลงทุนจากการนำ
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทไปลงทุน

Overall Financial Review
Statements of financial position as at December 31, 2013, the
Company had total asset of Baht 172,234.50 million or
increasing 19.97 percent from Baht 143,567.31 million in
2012 which consisted of the investment assets were at Baht
164,651.37 million accounted for 95.60 percent of the total
asset.

ดานหนี้สินและสวนของเจาของบริษัทมีหนี้สิน 149,970.84 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2555 จำนวน 25,868.29 ลานบาท หรือรอยละ 20.84
รายการสำคัญคือการเพิม่ ขึน้ ของหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย โดยในป
2556 บริษัทมีหนี้สินจากสัญญาประกัน ภัย จำนวน 145,416.78
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 96.96 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจาก
ป 2555 จำนวน 25,370.37 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นเปนผลมาจาก
การเติบโตของการดำเนินงานของบริษัทในสวนของการรับประกันชีวิต
ทำใหบริษัทตองกันเงินสำรองเพิ่มขึ้น

For liabilities and owners' equity, the Company had total
liabilities of Baht 149,970.84 million increased by Baht
25,868.29 million or 20.84 percent from 2012. The significant
increasing is from insurance contract liabilities which recorded at Baht 145,416.78 million or 96.96 percent of total
liabilities in 2013. It increased from 2012 at Baht 25,370.37
million as a result from growth of the Company’s
performance from life insurance which required the Company
to reserve more life policy reserve.

ดานสวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสวนของ
เจาของ 22,263.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.37 จากป 2555
ที่มีสวนของเจาของ 19,464.77 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไร
สะสม-ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น 3,463.76 ลานบาท หรือรอยละ 35.48
ในขณะเดียวกันสวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ%อขายสุทธิ
ลดลง 762.11 ลานบาท หรือ รอยละ 14.79

As at December 31, 2013, the Company recorded owners’
equity of Baht 22,263.66 million increasing from 2012 by
14.37 percent from Baht 19,464.77 million. The main reasons
were from the increasing of retained earnings – unappropriated by Baht 3,463.76 million or 35.48 percent and the
decreasing of revaluation surplus of available-for-sale
investments – net by Baht 762.11 million or 14.79 percent.

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
Return On Total Asset

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
Return On Equity

3.59
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แนวโนมธุรกิจประกันชีวิตป 2557
2014 Life Insurance Industry Trend

จากภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ ในป 2556 สงสัญญาณใหเห็นวาในป 2557 จะมีการขยายตัวอยางตอเน#อง จากการปรับตัวของบริษทั ประกันชีวติ
ในการกาวไปขางหนา ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมออกสูตลาด การพัฒนาชองทางจำหน1ายใหม การพัฒนาตัวแทนใหเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
การเพิม่ เทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยในการบริหารจัดการ การพัฒนาในดานการบริการและบริหารความสัมพันธกบั ลูกคา รวมถึงการสรางแบรนด
และการทำกิจกรรมตางๆ เพ#อเขาถึงลูกคาและสามารถตอบโจทยลูกคาไดเพิ่มมากขึ้น โดยสมาคมประกันชีวิตไทยคาดการณแนวโนมป 2557
ธุรกิจประกันชีวิตจะมีอัตราเติบโตของเบี้ยรับรวมรอยละ 15
ทั้งนี้ มีปจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจดังตอไปนี้
1. อัตราการถือครองกรมธรรมของประชากรไทยที่ยังอยูในระดับที่ต่ำเพียงรอยละ 31.76 (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2555) โอกาสในการขยายตัว
ของธุรกิจยังมีอีกมาก
2. การสนับสนุนของทางภาครัฐในการใหขอ มูลความรูเ กีย่ วกับธุรกิจประกัน และการสนับสนุนการขายประกันชีวติ แบบไมโคร อินชัวรันส ชวยเพิม่
โอกาสในการขยายตลาดไปสูระดับภูมิภาคมากขึ้น สงผลใหประชาชนรับรูและเห็นประโยชนของการทำประกันชีวิต เปดโอกาสในการเขาถึง
ลูกคาไดงายขึ้นกวาในอดีต
3. การแขงขันในตลาดชวยใหมีผลิตภัณฑ ใหมๆ ที่หลากหลายทำใหลูกคามีทางเลือกที่เหมาะสมกับความตองการในแตละชวงวัยครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น เปดโอกาสใหมีผูสนใจเขามาใชผลิตภัณฑและบริการเพิ่มมากขึ้น
4. โครงสรางประชากรไทยทีเ่ ริม่ เปลีย่ นแปลงสูส งั คมผูส งู วัยและอายุเฉลีย่ ของประชากรทีม่ แี นวโนมสูงขึน้ ประกอบกับประชาชนรับรูแ ละตระหนัก
ถึงความสำคัญของการเตรียมความพรอมเพ#อใชชีวิตภายหลังเกษียณมากขึ้น ทำใหผลิตภัณฑเพ#อรองรับการดำเนินชีวิตในวัยเกษียณ เชน
ผลิตภัณฑดานสุขภาพ ผลิตภัณฑบำนาญ หรือผลิตภัณฑที่มีการจายเงินคืนภายหลังเกษียณ จะมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น เน#องจากสามารถ
ตอบโจทยความตองการของลูกคาได
5. ความสะดวกในการรับบริการ เชน ชองทางธนาคาร ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศและหน1วยบริการตามศูนยการคาตางๆ รวมถึงการขยายชองทาง
การชำระเงินเพ#อเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคามากยิ่งขึ้น
6. เทคโนโลยีใหมๆ เพิ่มความสะดวกในการเลือกรับบริการทางการเงิน เชน ลูกคาสามารถซื้อขายผานสมารทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งเทคโนโลยี
ดังกลาวจะชวยในการพัฒนาคุณภาพการบริการ กระบวนการทำงานและการบริการกรมธรรม ใหมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เชน การตรวจ
สอบสถานะกรมธรรมบนระบบออนไลน การตรวจสอบผลอนุมัติสินไหม เปนตน
7. การขยายตัวของธุรกิจสินเช#อในดานตางๆ ทั้งสินเช#อธุรกิจ สินเช#อเพ#อที่อยูอาศัย สินเช#อเชาซื้อรถยนตและสินเช#อสวนบุคคล สรางโอกาส
ตอการขยายตัวของผลิตภัณฑเพ#อการคุมครองสินเช#อ
8. การส#อสารออนไลนทางอินเทอรเน็ตและโมบายแอพพลิเคชัน่ มีอตั ราสูงขึน้ อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุม เปาหมายคนรุน ใหม อายุ 20-35 ป
ชวยใหประชาชนรับรูขาวสารไดรวดเร็ว สรางโอกาสในการขยายตลาดเพ#อใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค รวมไปถึงการปรับเปลี่ยน
การใหบริการเพ#อใหเขาถึงผูบริโภคมากขึ้น
9. การแขงขันดานการส#อสารการตลาดอยางครบวงจร จะกระตุนใหเกิดการรับรูขาวสาร ความเคล#อนไหวของผลิตภัณฑและบริการ ทำให
ประชาชนเกิดการต#นตัวหันมาทำประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น
จากปจจัยสนับสนุนดังกลาวขางตน ในป 2557 ธุรกิจจะมีการแขงขันกันสูงขึ้น โดยเฉพาะขายผานชองทางธนาคาร หรือ Bancassurance
ซึ่งเปนชองทางหลักที่สำคัญของหลายๆบริษัท เน#องจากเขาถึงลูกคาไดงายและมีฐานลูกคาเปนจำนวนมากที่มีกำลังซื้อ เปดโอกาสใหธุรกิจมี
การเติบโตยิ่งขึ้น ทั้งธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิตตางหาพันธมิตรเพ#อขยายโอกาสการเพิ่มยอดจำหน1ายทั้งลูกคารายบุคคลและลูกคา
กลุมสินเช#อ
นอกจากนี้ ยังมีโอกาสทางธุรกิจจากการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในป 2558 คาดวาจะสรางโอกาสใหธุรกิจเติบโตและขยายไปสู
ประเทศแถบอาเซียนไดมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศเพ#อนบานอยาง กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ซึง่ เปนตลาดใหมมศี กั ยภาพในการเติบโตทีส่ งู
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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According to an overview of 2013 Life Insurance Industry, it indicated that 2014 continues to grow in accordance of the
facts that the adaptation of life insurance companies are striving forward for better. By developing new products to the
market and developing new distribution channels, as well as developing agents in becoming Financial Advisors, adding new
technologies to assist in the management and development in terms of services and managing customer relationships,
including build corporate branding and conducting activities to reach out to customers and in response to their demands.
According to the Thai Life Assurance Association, Life Insurance Industry can be presumed up to 15% growth in 2014.
Supporting factors of Life Insurance business growth are as following :
1. As at December 31st, 2012, the ratio of policyholders in Thailand is quite low at only 31.76 percent, therefore there are
opportunities for the market expansion.
2. Government supports in providing knowledges and information of insurance benefits and micro-insurance policy, which
enhances business opportunities to expand to regional levels, resulting in higher public awareness and better
understanding of life insurance benefits, creating more opportunities and ease to reach more customers than from the past.
3. A highly competitive market helps creating new products that give customers a variety of options to better suit their
needs at different age segments, enabling customers to take advantages in utilizing our products and services more.
4. Structure of Thailand 's population has shaped to be more concentrated on the elders, and the average age of the
population is likely to become higher, along with increasing public awareness of the importance in preparing for life after
retirement. These are the factors that enhance our health related products, such as pension products or products that pay
after retirement, which are likely to expand further as these products are directly applicable the customers' needs.
5. Convenient Service Channels, such as Bancassurance, which are now available at many Banks' branches nationwide,
service units at department stores, and the expansion of payment channels for faster and convenient services.
6. New technologies to facilitate easier financial services where customers can trade using smartphones and tablets. These
new technologies also help to improve quality of services such as monitoring on-going processes online or claim payment
approval process.
7. The expansion of loan businesses in various fields such as Business loan, Home loan, Auto Finance and Personal loan,
creating opportunities to the business expansion for credits protection products.
8. A rapid increase in online communications via internet and mobile applications, targeting specifically at young people age
between 20-35, enabling them to receive news fast and real-time. Such opportunities enable the products and selling
expansions to comply with consumer behaviors effectively.
9. Competitive integrated marketing communications can stimulate eagerness of receiving updates from our products and
services, raising awareness of insurance benefits to gain higher sales.
In 2014, the factors mentioned above will ensure that the business will become even more competitive, in particular of
Bancassurance which has become the main channel for many companies to reach potential customers easily and to create
opportunity for businesses growth, whereas both commercial banks and insurance companies are looking for partners to
expand opportunities to increase sales of both individual and prospective loan customers.
There is also a business opportunity from the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 which is expected to create
further opportunities for business growth and further expansion into Southeast Asia, especially the new potential markets for
potential growth in neighboring countries like Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.
Bangkok Life Assurance PCL.
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การกำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ แสดงใหเห็นถึงการมี
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งชวย
สรางความเช/อมัน่ และความมัน่ ใจแกผถู อื หุน และผูม สี ว นไดเสีย รวมทัง้
ผูท เ่ี กีย่ วของทุกฝาย จึงกลาวไดวา การกำกับดูแลทีด่ เี ปนเคร/องมือเพ/อ
เพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร
คณะกรรมการบริ ษ ั ท ผู  บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนยึ ด มั ่ น ใน
หลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 6 ประการ
อันประกอบดวย
1. Accountability ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทำ
ของตนเอง โดยสามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได
2. Responsibility ความรับผิดชอบตอการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละภาระงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย ดวยความรูความสามารถสูงสุด และความ
รอบคอบ ภายใตกฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชนสงู สุดขององคกร
3. Equitability การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปน
ธรรมตอทุกฝาย และมีคำอธิบายได
4. Transparency ความโปรงใสในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได
และการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
5. Ethics การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใต
กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชนสูงสุดขององคกร และมีแนว
ประพฤติปฏิบัติทางธุรกิจที่ซ/อสัตย เปนมิตร และยุติธรรม
6. Corporate Social Responsibility การมีความรับผิดชอบตอ
สังคม
หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั มีเนือ้ หาครอบคลุม 5 หมวด
ไดแก
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

Good Corporate Governance
The importance of good corporate governance is
demonstrated to be an effective management system and
transparent, which help building trusts and confidences
among the shareholders and stakeholders, including all
related parties. It is said that Good Corporate Governance
is a tool to increase the value and promote the sustainable
growth of the organization.
The Board of Directors, the Executive Officers and
all employees adhere to the following six important
principles of good corporate governance:
1. Accountability - being responsible for one’s decisions
and actions and being able to explain or justify one’s
decisions;
2. Responsibility - being responsible for carrying out one’s
duties and assignments with utmost knowledge, expertise
and diligence and in abidance with prescribed rules
and regulations, and with due consideration given to
serving the best interests of the organization;
3. Equitability – treating all stakeholders equitably and fairly
in a justifiable manner;
4. Transparency – being transparent in one’s activities, being
open to scrutiny and being willing to disclose information
fully and transparently to all concerned parties;
5. Ethics - maintaining moral standards and professional
ethics in operating business with adherence to rules and
regulations, putting interests of the organization ahead of
one’s own and observing codes of conduct that promote
honesty, friendliness and fairness in doing business;
6. Corporate Social Responsibility - being responsible for
and acting in the best interest of society.
The Company prescribes good corporate governance
principles to five categories as follows:
1. Rights of Shareholders,
2. Equitable treatment of shareholders,
3. Roles of Stakeholders,
4. Information disclosure and transparency, and
5. Responsibility of the Board of Directors.
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทไดตระหนักและใหความสำคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยไม
กระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน รวมถึง
สงเสริมใหผูถือหุนได ใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน
เชนการซื้อขายหรือการโอนหุน สิทธิการไดรับสวนแบงในผลกำไร
เงินปนผลอยางเทาเทียมกัน การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัท อยาง
เพียงพอ สิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ เปนตน ซึ่งโดย
ทั่วไปเปนเร4องที่มีกฎหมายกำหนดอยูแลว โดยไดดำเนินการตางๆ
ดังตอไปนี้
1.1 บริษัทได ใหสิทธิอ4นแกผูถือหุนนอกเหนือจากสิทธิในการลง
คะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ไดแก สิทธิในการไดรับเงิน
ปนผลอยางเทาเทียมกัน เปนตน
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ปละ 1 ครั้ง ซึ่งในป 2556 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2556 เม4อวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมชัน้ 7 สำนักงานใหญ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ
จำกั ด (มหาชน) เลขที ่ 23/115-121 รอยั ล ซิ ต ี ้ อ เวนิ ว
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ใหแกผถู อื หุน เปนการลวงหนาอยางนอย 14 วัน
โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีขอมูลรายละเอียดประกอบวาระ
การประชุม เชน รายงานการประชุมผูถือหุนครั้งที่ผานมา
เง4 อ นไข หลักเกณฑ และวิธี ปฏิบัติ ในการเขา รวมประชุ ม
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน แผนทีบ่ ริษทั เปนตน
รวมทัง้ ลงประกาศในหนังสือพิมพตดิ ตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม
อยางนอย 7 วัน นอกจากนี้ บริษทั ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม
ทางเว็บไซดท่ี www.bangkoklife.com เปนการลวงหนากอน
วันประชุม เพ4อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลประกอบ
การประชุมลวงหนา กอนไดรบั ขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั

Section 1 Rights of Shareholders
The Company realizes and places great importance on the
shareholders’ rights. The Company will refrain from acting in
any way that would infringe upon or reduce the rights of
shareholders. We also encourage shareholders to utilize their
rights. The basic rights of shareholders include the buying,
selling or transfer of shares; the right to receive equitable
sharing in the profits and dividends, access to sufficient news
and information of the Company, the right to appoint of
dismiss directors, most of which are general basic rights
prescribed by law. The Company has therefore made the
following undertakings:
1.1 The Company has a shareholder rights other than the
right to vote at meetings of shareholders, including
the right to receive dividends equally so.
1.2 The Board of Directors arranges to hold an Ordinary
General Meeting once a year. For 2013 Annual General
Meeting of shareholders was held on Friday,
April 26, 2013, 9.00 am. on the 7th Floor of the Head
Office of the Bangkok Life Assurance Public Company
Limited, No. 23/115-121 Royal City Avenue, Rama 9
Road, Bangkapi Sub-district, Huaykwang District,
Bangkok. Notice of Meeting in Thai and English was
circulated to Shareholders at least 14 days prior to the
meeting, together with the following attachments to the
Agenda: Annual Report of the previous year, rules
concerning meeting attendance and procedures, proxy
and voting procedures, map of company venue.
Announcement was also made in the local newspapers
for 3 consecutive days, at least 7 days prior to the
meeting. Moreover, the Company has posted Notice of
the meeting at its website: www.bangkoklife.com in
advance of the meeting to give shareholders sufficient
time to study information contained therein prior to
receiving documents from the Company.
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1.3 บริษทั ใหสทิ ธิผถู อื หุน พิจารณาอนุมตั วิ าระตางๆ เปนประจำทุกป
อาทิเชน
- วาระพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการโดยบริษัทไดนำ
เสนอคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแก คาตอบแทน
ประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชนอ8นๆ
- วาระพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ โดยบริษัทไดเสนอช8อ
กรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนทีละคนเพ8อเปดโอกาสใหผูถือหุน
มีสิทธิเลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง
- ในที่ประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทไมไดมีการเพิ่มวาระอ8นๆ
ที่ไมไดระบุไว ในหนังสือนัดประชุมใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติ
1.4 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุน สงเสริมและอำนวยความสะดวก
ใหผูถือหุนทุกกลุม ใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียง
อย า งเต็ ม ที ่ โดยจั ด เจ า หน า ที ่ อ ำนวยความสะดวกในการ
ลงทะเบียนใหแกผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม
รวมถึงการใชระบบบาร โคดในการลงทะเบียนและการนับคะแนน
พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระ เพ8อความสะดวก
รวดเร็วของผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดเตรียมอากร
แสตมปไว ใหบริการแกผูถือหุนที่มอบฉันทะใหบุคคลอ8นเขารวม
ประชุมแทน
1.5 คณะกรรมการและผูบริหารได ใหความสำคัญในการเขารวม
ประชุม เวนแตกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญไมสามารถเขารวม
ประชุมได ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2556
เม8อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 มีกรรมการเขารวมประชุม
11 ทาน และอีก 3 ทานติดภารกิจ ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการ
ใหญและผูบ ริหาร รวมชีแ้ จงตอบขอซักถามและรับฟงขอเสนอแนะ
ของผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทไดเชิญคุณนงลักษณ พุม นอย
และคุณรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย ผูส อบบัญชีภายนอก จากบริษทั
สำนักงานเอินสท แอนด ยัง จำกัด เขารวมประชุมเพ8อตอบขอ
ซักถามในวาระพิจารณาอนุมตั งิ บดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับ
ปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และเชิญคุณเลิศศักดิ์ สุธรรมพร
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากสำนักงานกฎหมายคนึง แอนด
พารทเนอรส จำกัด เขามาทำหนาที่ดูแลใหการประชุมเปนไป
อยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
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1.3 The Company authorized shareholders to approve the
agenda annually, includes
- Remuneration of Directors Approval Agenda : the
Company has presented the Remuneration of Directors
all forms of compensations, allowances, bonuses
pensions and other benefits.
- Appointment of Directors Agenda : the Company
nominates Director to the shareholders to vote
individually to allow shareholders the right to elect a
truly desirable.
- In the Annual General Meeting of Shareholders, the
Company does not add any other agenda that are not
specified in the invitation to the Annual General Meeting
for approval.
1.4 The Board of Directors encourages and facilitates all
shareholders with the right to attend and vote at the
fullest. A staff facilitates the registration for shareholders
and proxies who are attending the meeting. Including
the use of a barcode system for registration and vote
count with ballots for each agenda for the convenience
of shareholders. The Company also has a duty stamp
to provide services to the shareholders to appoint
proxies to attend the meeting.
1.5 The Board of Directors and The Executive Officers
place great importance in attending the meeting, unless
the Director has an importance engagement elsewhere
and is unable to do so. In 2013 Annual General meeting
of Shareholders on Friday, April 26, 2013, eleven
Directors were present and three Directors were absent
at the Meeting. The President and The Executive Officers.
All helped provide explanation, answered enquiries and
listened to suggestions made by shareholders. More
over, the Company invited Khun Nonglak Poomnoi and
Khun Rachada Yongsawadvanich, external auditors
from Ernst & Young Officer Limited, to attend the
meeting to answer queries on the Agenda with regard
to consideration of the Balance Sheet and Statement
of Earnings for the Year Ending December 31, 2012.
The Company also invited Khun Lertsak Suthamporn,
independent legal advisor from Khanung & Partner Law
Firm to oversee that the meeting is conducted in a
tranparent manner and in accordance with the law and
with the Company’s Articles of Association.

1.6 ในการประชุมผูถือหุน ประธานบริษัทจะกลาวชี้แจงใหผูถือหุน
ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอยาง
ชัดเจน โดยเฉพาะวาระแตงตั้งกรรมการ ประธานบริษัทจะเสนอ
ช,อกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ทั้งนี้
ประธานบริษทั เปดโอกาสใหผถู อื หุน สอบถาม และแสดงความคิด
เห็นเพิ่มเติมกอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระทุกครั้ง และ
ไดเปดเผยผลการนับคะแนนเสียงของผูถ อื หุน โดยแสดงผลสรุป
ของคะแนนเสียงทุกวาระอยางชัดเจนในหองประชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม
ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ
ผูถือหุนประเภทสถาบัน และผูถือหุนสวนนอย โดยสรางความมั่นใจ
ใหกับผูถือหุนวา คณะกรรมการและฝายจัดการไดดูแลใหการใชเงิน
ของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสมดวยเช,อวาเปนปจจัยสำคัญตอ
ความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่
คุมครองปองกันการละเมิดสิทธิของผูถือหุน กำกับดูแลใหผูถือหุน
ไดรับการปฏิบัติ และปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน โดยได
ดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้
2.1 เพ,อเปนการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บริษัทใหสิทธิ
แกผถู อื หุน ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุน ตอหนึง่ เสียง
2.2 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผถู อื หุน สวนนอยสามารถเสนอ
วาระการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2556 และเสนอช,อบุคคล
เพ,อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา
ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑตามที่ไดเปดเผยไวบนเว็บไซต
ของบริษทั ที่ www.bangkoklife.com และไดแจงใหผถู อื หุน ทราบ
ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

1.6 At the Annual General Meeting of Shareholders,
the Chairman of the Company would clearly inform the
shareholders about voting procedures and ballot
counting, especially with regard to the Agenda on
Appointment of Directors, whereby the Chairman of the
Company would propose the name of individual
directors, to be voted by shareholders one by one. In
this connection, the Chairman of the Company provides
opportunities for shareholders to ask questions and
express additional opinions prior to voting for each
agenda and also reveals results of shareholders’ votes
by showing a clear summary of votes for each agenda
item in the meeting room.
Section 2 Equitable Treatment of Shareholders
The Company’s policy is to treat all shareholders equitably
and fairly, whether the shareholder is a director of the
Company, not a director of the Company, a foreign national,
institutional shareholders or a minority shareholder. To ensure
that the directors and management utilize shareholders’
capital appropriately, the Board of Directors of the Company
has the duty to prevent violation of shareholders’ rights and
to make certain that all shareholders are treated equitably
and all shareholders’ basic rights are equitably protected. The
Company recognizes this as a major factor in assuring
investors’ confidence in the Company and has therefore
made the following undertaking:
2.1 For shareholders' equity, the Company entitles each
shareholder to one vote per share.
2.2. The Board of Directors provides opportunity for minority
shareholders to propose Agenda items for 2013 Annual
General Meeting of Shareholders and propose candidates
for the company’s directorship in advance between
October 1, 2012 - December 31, 2012, details and rules
as disclosed on the Company’s website www.bangkok
life.com and had informed shareholders via the Stock
Exchange of Thailand’s information system.
Bangkok Life Assurance PCL.
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2.3 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง
สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอ)นมาประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุน
สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ผูรับมอบฉันทะ
ที่ถูกตองตามกฎหมายซึ่งย)นหนังสือมอบฉันทะแลว ยอมมีสิทธิ
เขารวมประชุมและลงมติเชนเดียวกับผูถือหุนทุกประการ ทั้งนี้
บริษัทไดอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนใหสามารถมอบฉันทะ
แกกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมแทนได โดยบริษัท
ไดเสนอใหมอบฉันทะแก คุณสุนทร อรุณานนทชัย ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระเปนผูออกเสียงลงมติ
แทนได ทั้งนี้ ไดแนบหนังสือมอบฉันทะและขั้นตอน เอกสาร
หลักฐานประกอบการมอบฉันทะ พรอมขอมูลของกรรมการ
ตรวจสอบไว ในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2556

2.3 The Company provides an opportunity for shareholders
who are unable to attend the meeting to confer their
voting rights to their agent(s) through a Proxy, whereby
shareholders can dictate the direction of the votes. The
Company also facilitates shareholders in enabling
them to sign a Proxy for an independent director of
the Company to attend the meeting on their behalf
and in the connection the Company proposes that the
Proxy be made out to Khun Sunthorn Arunanondchai,
Chairman of the Audit Committee, who is an Independent Director, to vote on their behalf. In the regard, a
Proxy and related documents as well as a resume of the
auditing director have been attached with the Notice of
2013 Annual General Meeting of Shareholders.

2.4 คณะกรรมการบริษัทไดอำนวยความสะดวกกับผูถือหุนตางชาติ
โดยไดจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมเปนภาษาอังกฤษ

2.4 The Company’s Board of Directors also facilitates
foreign shareholders by providing an English version of
the documents for the Meeting.

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียง
ในทุกวาระ โดยจะมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัด
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงในหองประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลง
คะแนนเสียงกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ยกเวน
วาระแตงตัง้ กรรมการทีผ่ ถู อื หุน สามารถเลือกตัง้ ไดเปนรายบุคคล
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกกรณีที่เห็นดวย ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง
2.6 บริษัทกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวน
ไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ รวมทั้งกรรมการ
และผูบ ริหารเขาใหม ตองจัดทำรายงานการมีสว นไดเสียตามแบบ
ที่คณะกรรมการเห็นชอบใหแกเลขานุการบริษัทภายใน 14 วัน
นับจากที่ไดรับตำแหนEง และเม)อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลตอง
แจงเลขานุการบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ขอมูล และใหเลขานุการบริษทั สำเนาเอกสารใหประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวัน ที่
ไดรายงาน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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2.5 The Company’s Board of Directors encourages
shareholders to use voting ballots for every Agenda
item by providing officers to help collect voting ballots
in the meeting room. Ballots with be collected in case
shareholders disagree with or refrain from voting with
the exception of Agenda item on Appointment of
Director where the shareholders would cast individual
votes. Ballots will be collected for all cases of “agreed”,
“disagreed” or “no vote”.
2.6 The Company insists upon all Directors and Executive
Officers to declare their stakeholdings and those others
related to the Company including new Directors and
Executive Officers in the format approved by the Board
of Directors, to the Company’s Secretary within 14 days
from the date of appointment. In case of any change
in information, they are to inform the Company’s
Secretary within 14 days from the date of change. The
Secretary of the Company is required to send a copy
to the Chairman of the Board and Chairman of the
Audit Committee within 7 days from receipt of report
of said change.

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

Section 3 Roles of Stakeholders

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม และประสานประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม เพ)อใหผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุมมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวย
ดี มีการกำหนดแนวทางที่ตองปฏิบัติเพ)อตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนใน
“จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจ” พรอมทั้งไดเผยแพรและ
รณรงค ใหคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติงาน
ยึดถือเปนหลักปฏิบตั ใิ นการดำเนินงาน และถือเปนภาระหนาทีท่ ส่ี ำคัญ
ของทุกคน นอกจากนี้ บริษัทมีแนวนโยบายตางๆ โดยตระหนักวา
ความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียเปน
ปจจัยที่จะชวยสงเสริมใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน

The Company realizes its responsibility and treats all groups
of stakeholders by balancing various parties’ interests and
cooperating in an appropriate manner to ensure that all
groups of stakeholders can be certain that their rights are
well protected and that they are treated in an agreeable
manners. The Company has set up a written code of conduct
within its “Code of Ethics and Guidelines” to satisfy the
demands of all groups of stakeholders. All Directors, Executive Officers and employees have been provided with
adequate information and made aware of the importance of
the responsibility they have to apply the guidelines in carrying
out their work and complying with rules. Moreover, the
Company has established policy guidelines, realizing that
good relationship and cooperation between the Company
and stakeholders are important factors that would help
promote sustainable growth for the Company.

3.1 บริษัทมีแนวทางและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ดังนี้
3.1.1 ผูถือหุน
บริษัทมุงเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัทตอผูถือหุนและ
สาธารณชนทั่วไปอยางถูกตองครบถวน ทั่วถึง และทันกาล
เชน ขอมูลรายงานงบการเงินประจำป ขอมูลการประเมิน
มูลคาธุรกิจ (Embedded Value) ขอมูลองคกร ขอมูลบริการ
และแผนประกันชีวิต ขาวสารและกิจกรรมของบริษัท อยาง
ถูกตอง โปรงใส เช)อถือได และทันตอเหตุการณ เพ)อให
ผู  ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ ง ผู  ถ ื อ หุ  น นั ก วิ เ คราะห และนั ก ลงทุ น ทั ่ ว ไป
สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ
ผ า นข า วสารทางตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละเว็ บ ไซต ข องบริ ษ ั ท
www.bangkoklife.com
3.1.2 ลูกคา/ผูถือกรมธรรม
บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับ
ลูกคา ดวยการปกปองคุณคาชีวิตพรอมทั้งใหคำแนะนำดาน
การวางแผนการเงิ น อย า งรอบด า น แนะนำผลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่ ม ี
คุณภาพแกลูกคาและครอบครัว ดวยการบริการที่ประทับใจ
ผานที่ปรึกษาการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต คูคา และพนักงาน
ทั้งนี้ เพ)อใหลูกคาไดมีหลักประกันที่เหมาะสมกับฐานะทางการ
เงินและมีการเสริมสรางฐานะควบคูกันไป ทำใหมีความพรอม
ในการดำเนินชีวิตไดอยางมั่นคงและมีความสุขอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทไดมีการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคา
ดวยส)อและกิจกรรมที่หลากหลาย เพ)อใหลูกคาและครอบครัว
ไดมีชีวิตที่มีความสุขมากกวา อีกทั้งบริษัทจัดใหมีหนDวยงาน

3.1 The Company has established the following guidelines
and rules of conduct to various stakeholders:
3.1.1 Shareholders
The Company is determined to disclose news and
information regarding the Company to shareholders
and the general public in an accurate, complete and
timely manner, namely report and financial statements,
embedded value of the business, corporate news,
services provided and life assurance plans, news and
activities of the Company in an accurate, transparent,
reliable and timely manner so that all concerned,
shareholders, analysts, and general investors can make
a decision on the basis of adequate and reliable
information through the information system of Stock
Exchange of Thailand and corporate website
www.bangkoklife.com
3.1.2 Customers/Policyholders
The Company is committed to creating financial
security to customers by protecting values of life,
advise on the financial planning thoroughly and
recommend quality products to customers and their
families. With impressive services through Financial
Advisors, agents, partners and employees in order
to ensure customers concurrently have the right
to apply financial position, and at the same time, also
strengthening the position, ensuring stability and
sustainable happiness. The Company has been building
relationships with customers through medias and a
Bangkok Life Assurance PCL.
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สำนักงานสาขาทั่วประเทศเพ)อบริการใหคำแนะนำแกไขปญหา
รวมทัง้ รับเร)องรองเรียนจากลูกคา เพ)อใหลกู คาไดรบั ผลประโยชน
และความพึงพอใจสูงสุด ทั้งในปจจุบันและอนาคต
บริษัทไดจัดโครงการเชิงสัมมนาใหความรูดานการวางแผน
การเงินใหกับลูกคาและประชาชนทั่วไป เชน ชีวิตออกแบบได
ดวยการวางแผนการเงินอยางรอบดาน ที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย, การวางแผนภาษี (Tax Planning), การตอยอด
ความมั่งคั่ง (Wealth & Security) บริษัท เด็นโซ ประเทศไทย
จำกัด, BTS, สำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เขต 18 จ.ชลบุรี
ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมุงเนนใหความรูกับผูบริหารและพนักงานใน
การเปดตลาดองคกร เร)องการบริหารภาษี ณ บริษัท อิตัลไทย
และ เร)อง Happy Wealth ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล
กรุป พัทยา
บริษัทยังเช)อวาการมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงเปนสิ่งสำคัญ
ในการดำเนินชีวิต เพ)อชีวิตที่มีความสุขมากกวา “โครงการ
ตรวจสุ ข ภาพลู ก ค า VIP” จึ ง เป น เสมื อ นความปรารถนาดี
ที่กรุงเทพประกันชีวิตมอบใหกับลูกคามาอยางตอเน)อง 15 ป
ดวย 5 โปรแกรมการตรวจสุขภาพอันไดแก Healthy program,
Lady program, Caring program for old women, Program
for the working ที่ใหลูกคาเลือกตรวจได ต ามความต อ งการ
ที่ศูนยบริการการแพทยของบริษัท และโรงพยาบาลพันธมิตร
กวา 80 แหงทั่วประเทศ
3.1.3 พนักงาน
โครงการ Happy BLA Home
บริษัทยังคงใหการสนับสนุนโครงการ Happy BLA Home
อยางตอเน)อง เพ)อสงเสริมใหบุคลากรสรางความสุขอยางมี
ความสมดุลระหวางตนเอง ครอบครัว และสังคม ดวยกิจกรรม
ตางๆ 8 ดานดวยกัน ไดแก Happy Body (สุขภาพดี) Happy
Heart (น้ำใจงาม) Happy Relax (การผอนคลาย) Happy
Brain (หาความรู) Happy Soul (การมีคุณธรรม หิริ โอตัปปะ)
Happy Money (ใชเงินเปน) Happy Family (ครอบครัวที่ดี)
ซึ่งเปนไปตามหลักของ Happy Workplace
กิจกรรม Happy Charity Family Day
บริษัทไดจัดกิจกรรม Happy Charity Family Day กิจกรรม
แขงขันกีฬาสีภายใน โดยใหครอบครัวของพนักงานไดเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมดังกลาว ซึ่งเงินรางวัลจากการแขงขันจะนำ
ไปมอบใหกบั มูลนิธสิ ถาบันมะเร็งแหงชาติ และมูลนิธสิ งเคราะห
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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variety of activities. The Company also provides a
service branches across the country to advise and
resolve complaints from customers to make sure that
our customers get the maximum benefits and
satisfactions for now and in the future.
The Company organized seminars providing knowledge
of financial planning to customers and the general
public, such as “Live as You Design” event, giving
the integrated financial planning knowledge at The
Stock Exchange of Thailand, Tax Planning, Wealth &
Security DENSO Co., Ltd., BTS, Office of Basic
Education District 18, Chonburi, etc.. There is also a
focus to educate Executive Officers and employees in
the open market organization on Tax Management at
Ital-Thai Company, and Happy Wealth at the Royal
Cliff Hotels Group, Pattaya.
The Company also believes that good health is
important in everyday living and as a good-will offer
from Bangkok Assurance PCL., the "VIP Customers
Medical Check up Program" has been provided
continuously for 15 years. With 5 medical check up
programs of, Healthy Program, Lady Program, Caring
Program for old men, Caring Program for old women
and Program for the working, allow customers to
select according to their needs. Available at the
Company's Medical Center and over 80 network
hospitals nation wide.
3.1.3 Employee
BLA Happy Home Project
The Company continues supporting the ongoing BLA
Happy Home Project with a view to encouraging staff
to create balance between themselves, family and
society. The Project has a variety of activities in eight
areas i.e. Happy Body (good health), Happy Heart
(good morale), Happy Relax (relaxation), Happy Brain
(knowledge), Happy Soul (good morals and ethics),
Happy Money (good financial management) and Happy
Family (good family foundation), under the principles
of Happy Workplace.
Happy Charity Family Day Event
The Company organized an internal sports day, Happy
Charity Family Day Event. The event involved
employees’ family in sports activities. The prize money
from the event was donated to the National Cancer

สัตวพิการ เปนโอกาสอันดีที่พนักงานจะไดรวมกันทำประโยชน
เพ)อสังคม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ไดสรางความสุข สนุกสนาน
และมิตรภาพอันอบอุน กอใหเกิดประโยชนทั้งองคกร สถาบัน
ครอบครัว และสังคม ถือไดวา เปนกิจกรรมทีบ่ รรลุตามวัตถุประสงค
ของ Happy Body (สุขภาพดี) Happy Family (ครอบครัวที่ดี)
และ Happy Heart (น้ำใจงาม)
โครงการสปาใจ และโครงการ B Happy3
บริษัทไดรวมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร ในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ)อ
เชิญชวนใหผบู ริหาร และพนักงานทัง้ 3 องคกรเขารวมกิจกรรม
อาทิ โครงการสปาใจ โครงการรวมปฏิบัติธรรม ณ มูลนิธิแสง
ธรรมสองชีวิต อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา โดยจัดใหมีปละ 4
รอบๆ ละ 3 วัน จัดเปนโครงการที่สงเสริม Happy Soul
(การมีคณ
ุ ธรรม หิริ โอตัปปะ) นอกจากนี้ ยังรวมกันจัดโครงการ
B Happy3 โครงการอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชนเพ)อสังคม
โดยในป 2556 โครงการนี้ยังไดจัดกิจกรรม “แตมฝน ปนยิ้ม
เพ)อนอง” เพ)อรวมปรับปรุงหองสมุด ปรับภูมิทัศน ทำแปลงพืช
ผักสมุนไพร ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมใหกับ
นอง ๆ โรงเรียนวัดประชาโฆษิตาราม จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรม “ตลาดนัดแหงความสุข”
เปดโอกาสใหพนักงานมีรายไดพิเศษจากการนำสินคามาขาย
ในชวงเวลาพักกลางวัน ขณะเดียวกันพนักงานก็จะไดซื้อสินคา
ในราคาถูก โดยจะจัดตลาดนัดปละ 3 ครั้ง จัดเปนกิจกรรมเพ)อ
ตามวัตถุประสงคของ Happy Money (ใชเงินเปน)
กิจกรรม “นวดเพ4อสุขภาพ”
เพ)อใหพนักงานไดผอนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน
กับกิจกรรม “นวดเพ)อสุขภาพ” แบบแผนโบราณ ในชวงเวลา
พักกลางวัน ชวยคลายปวดเม)อย บรรเทาความเหน)อยลาจาก
การทำงาน เพ)อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ Happy Relax
(การผอนคลาย)

Institute and Handicapped Animals Foundation. This
was a great opportunity for employees to get together
for social benefits. This event brought happiness, joy
and warm friendships and provided benefits to the
organization, family and society. This activity has
achieved its objectives of Happy Body (good health),
Happy Family (good family foundation) and Happy
Heart (good morale).
Mind Spa Project and B Happy3 Project
The Company has teamed up with Bangkok Insurance
PCL and Bumrungrad Hospital to organize various
events which involve executives and employees of the
three organizations to participate in many activities.
An example is the Mind Spa Project, a Buddhist
practice event at the Sangdhamsongchevit Foundation
in Pakchong District, Nakhonratchasima Province. This
3-day program is held 4 times a year. The program is
in support of the concept of Happy Soul (good morals
and ethics). Besides, the Company and its partners
also organized the B Happy3 Project which gives back
to society through voluntary works. In the year 2013,
through this project the so-called "Coloring Dreams
and Sharing Smiles" activity was organized to renovate
local libraries, improve the environment, carry out
herb farming, provide lunch and arrange activities for
young children at Prachakositaram Public School in
Samutsongkram Province.
A Flea Market of Happiness Activity
This activity provides employees with an opportunity
to earn extra money from selling goods during their
lunch break. At the same time, they will get a chance
to purchase low-priced items. The flea market is held
3 times a year. It achieved its objective of Happy
Money (good financial management).
Massage for Health Activity
This activity of “Massage for Health” allowed employees
relief from work-related stress during their lunch break.
The Thai traditional massage helps soothe pain and
reduce fatigue from work. The activity has served its
objective of Happy Relax (relaxation).
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กิจกรรมสงเสริมชมรมพนักงาน
สงเสริมการจัดตั้งชมรมพนักงาน และรวมสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ ของชมรม เพอเปดโอกาสใหพนักงานได ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน
นอกจากนี้ บางชมรมยังมีผลงานโดดเดนสามารถสรางชอเสียง
และมีสวนในการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรไดเปนอยางดี
อีกดวย อาทิ ชมรมวิ่งเพอสุขภาพกรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งควา
รางวัลมากมายในป 2556 ไดแก
• รางวัลชมรมทีส่ ง สมาชิกเขารวมแขงขันสูงสุด อันดับ 1
รายการดอนบอสโก มินิมาราธอนเพอการศึกษา ครั้งที่ 11
• รางวัลชมรมที่สงสมาชิกเขารวมแขงขันสูงสุด อันดับ 3
รายการ 17 ป JOG & JOY มินิมาราธอน 2556
• รางวัลชมรมที่สงสมาชิกเขารวมแขงขันสูงสุด อันดับ 4
รายการศิครินทร มินิมาราธอน ครั้งที่ 3
• รางวัลชมรมที่สงสมาชิกเขารวมแขงขันสูงสุด อันดับ 5
รายการสวนหลวง ร.9 มินิมาราธอน Run for MOM
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 รายการ เดิน-วิ่ง 4 ทศวรรษ
แหงการพัฒนา สตรีวิทยา 2 ระยะทาง 10 กม. หญิง
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 รายการ วิง่ เพอความดี สามัคคีเพอพอ
นอกจากนี้ยังมีชมรมฟุตบอลกรุงเทพประกันชีวิต ไดเขารวม
การแขงขันกระชับมิตรกับองคกรตางๆ ภายนอก เชน เขารวม
การแขงขันฟุตบอล Muangthai Life Assurance Invitation
2013 และเขารวมการแขงขันฟุตบอล Grand Soccer Pro
Singha League 2013 เปนตน
3.1.4 ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน
บริษทั มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนความสามารถของตัวแทน
ประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน ใหเปนมืออาชีพในการวาง
แผนการเงินอยางรอบดานใหกับประชาชน ผานการวางแผน
ทางการเงินและบริการที่ประทับใจ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
ศักยภาพชองทางตัวแทน ดานความรูความสามารถของการ
เปนนักวางแผนการเงิน ซึ่งมีผูที่สอบผานไดวุฒิบัตร CFP และ
AFPT อยางตอเนองสม่ำเสมอ พรอมบทพิสูจนดานความมี
คุณภาพจากรางวัลตางๆ ดังตอไปนี้
• รางวั ล ตั ว แทนคุ ณ ภาพดี เ ด น แห ง ชาติ หรื อ TNQA
(Thailand National Quality Awards) จำนวนกวา 600 คน
• รางวั ล ตั ว แทนคุ ณ ภาพดี เ ด น นานาชาติ หรื อ IQA
(International Quality Awards) จำนวนกวา 600 คน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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Employee Social Clubs
The Company has encouraged the formation of
Employee Social Clubs and has been in support of
various club activities. Through the clubs’ activities,
employees are able to get the most out of their free
time, while being able to strengthen good relations
among one another. Some clubs have outstanding
achievements and improved corporate image. Bangkok
Life Assurance Running Club, for example, received a
number of awards in 2013 as follows:
• 1st Prize for team with highest numbers of runners,
11th Don Bosco Mini Marathon
• 3rd Prize for team with highest numbers of runners,
17 Years of JOG & JOY 2013 Mini Marathon
• 4th Prize for team with highest numbers of runners,
3rd Sikarin Mini Marathon
• 5th Prize for team with highest number of runners,
Suanluang Rama 9 Run for MOM Mini Marathon
• 4 th Prize in 10km Jog-Run, Four Decades of
Development, Satriwitthya 2
• 5th Place Prize in Unity for Father Marathon
In addition, Bangkok Life Assurance PCL Soccer Club
has participated in friendly matches with many other
external organizations such as 2013 Muangthai Life
Assurance Invitation, 2013 Grand Soccer Pro Singha
League, and so on.
3.1.4 Agents and Financial Advisors
The Company has a policy to promote and support the
ability of the agents and Financial Advisors in competency of professionalism through integrated financial
planning. In addition to expand the knowledge and
ability from an agent to a planner. Many candidates are
qualified in CFP AFPT diplomas consistently, awarded
with the followings the proofs from their exceptional
achievement;
• Around 600 agents received "Thailand National Quality
Awards" (TNQA)
• Around 600 agents received "International Quality
Awards" (IQA)

• รางวัลสโมสรลานเหรียญโตะกลมหรือ MDRT (Million
Dollar Round Table) จำนวน 41 คน และที่ปรึกษาการ
เงินหรือ FA (Financial Advisor) จำนวน 548 คน
ทั้งนี้ เพ%อพัฒนาตอยอดใหตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
สามารถให ค ำแนะนำและให ค ำปรึ ก ษาด า นการวางแผนการเงิ น
รอบดาน ตอบโจทยไดตรงตามความตองการของลูกคา พรอมสราง
ความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ควบคูก นั ไป บริษทั ยังไดจดั อบรมหลักสูตรตางๆ
รวมทั้งการสัมมนาทางวิชาการ แกตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษา
การเงิน ในหลักสูตรตางๆ ดังนี้
• หลักสูตรพื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
(CFP Module 1) จัดอบรม 1 รุน จำนวน 50 คน
• หลักสูตรการบริหารความมัง่ คัง่ (Wealth Management) จัด
อบรม 2 รุน จำนวน 100 คน
• สัมมนาที่ปรึกษาการเงิน “รวมพลคน FA” เชิญวิทยากร
พิเศษ จัดอบรม 1 รุน จำนวน 229 คน
• Leader Club FA Club และ BLA Club เวทีแลกเปลีย่ น
ประสบการณ ในการทำงานและบริหารทีมงาน การใหขอมูล
ขาวสาร รายงานความเคล%อนไหวของบริษัทฯ และภาพรวม
ธุรกิจ
• งานสัมมนาใหญฝายขายประจำป กิจกรรมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน ที่ ไดมาพบปะแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกัน รับฟงความรูดีๆ จากการถายทอดโดยวิทยากรพิเศษ
ระดับแนวหนาของประเทศ เพ%อการนำใชทำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้
• Bangkok Life Annual Awards สำหรับตัวแทนประกันชีวติ และ
ทีป่ รึกษาการเงินทีม่ ผี ลงานยอดเยีย่ ม อาทิ คุณวุฒเิ พชรน้ำเอก
ถวยเกียรติยศทานประธานกรรมการ ตัวแทนคุณภาพดีเดน
แห งชาติ ตั ว แทนคุ ณ ภาพดีเด นนานาชาติ สมาชิกสโมสร
ลานเหรียญโตะกลม Beyond Life Awards ทัง้ นีเ้ พ%อเปนการ
เชิดชูเกียรติและสรางขวัญกำลังใจในการทำงานใหกบั ผูร บั รางวัล
ทุกๆ ทานตอไป
3.1.5 คูคา
บริษัทมุงเนนในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับคูคาอยาง
ตอเน%องเสมอมา และไดรับการตอบรับเปนอยางดีในการบริการ
ดานการขายประกันชีวิตผานธนาคาร ซึ่งเปนคูคามายาวนาน
ในป 2557 บมจ. กรุงเทพประกันชีวติ และคูค า ไดรว มกันสงเสริม

• 41 agents received "Million Dollar Round Table"
(MDRT) and 548 "Financial Advisors" (FA)
In order to further develop agents and Financial Advisors to
be able to provide better advices, consultations, financial
planning solutions for the customers and at the same time
building stability and prosperity together. The company has
also organized various training courses including seminars for
agents and Financial Advisors in the following courses:
• Certified Financial Planner (CFP Module 1) Class 1 – 50
participants.
• Wealth Management Training, 2 classes with 100
participants.
• Financial Advisor Seminar “Assembling FA” with guest
speaker, 1 class with 229 attendees
• Leader Club, FA Club and BLA Club Forum for sharing
work experiences and team managements, progressing
information, Company's movements and Business
Overviews.
• Sales Department Annual Seminar, an event for agents
and Financial Advisors to meet, exchange knowledge
and share experiences. A good inspiration from a nation
wide well-known guest speaker to conduct for better
working operations.
• Bangkok Life Annual Awards, an event awarding for
outstanding Financial Advisors and agents. who have
outstanding performances and achievements, such as
Petchnameak awarded President Trophy, Thailand
National Quality Awards, Internation Quality Award,
Million Dollar Round Table (MDRT), Beyond Life Awards.
Honoring and inspiring to further development for the
upcoming award recipients in the future.
3.1.5 Business Partner
The Company focuses on strengthening relationships
with partners consistently, and received excellent service
for bancassurance, who has been our long-term
business partners. In 2014, Bangkok Life Assurance
PCL and partners have joined together to encourage all
Bangkok Life Assurance PCL.
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ใหประชาชนทุกกลุมเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิต
โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ “บัวหลวงหวงครอบครัว” ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่เนนใหความคุมครองชีวิตเปนหลัก ดวยเบี้ยประกัน
ที่ต่ำ เม0อเปรียบเทียบกับแบบประกันอ0นๆ ที่คูคามีอยู นอกจาก
นี้ บริษัทและคูคายังไดรวมกันจัดกิจกรรมสรางสัมพันธกับลูกคา
เพ0อเปนการขอบคุณที่ลูกคาไดไววางใจใชผลิตภัณฑของบริษัท
บริษัทยังพัฒนาทีมงานพัฒนาการตลาดอยางตอเน0อง เพ0อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการแกคูคาและลูกคา โดยสามารถใหคำ
ปรึกษา แนะนำ ใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑแกคูคา เพ0อใหคูคา
สามารถนำเสนอผลิตภัณฑไดอยางถูกตองเหมาะสมกับความตอง
การของลูกคาแตละกลุม รวมทั้งอธิบายรายละเอียดสิทธิตางๆ
ในกรมธรรม เพ0อใหลูกคาเห็นประโยชนและรักษากรมธรรม ใหมี
ผลบังคับจนครบสัญญา
บริษัทยังไดจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับคูคา ทั้งกิจกรรมเชิงสัมมนา
วิชาการ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางดานการตลาด และกิจกรรมลูกคา
สัมพันธ ดังนี้
• จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการดานทักษะการขายเบื้องตน มุงเนน
ขั้นตอนการขายและการนำเสนอผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ
• จัดอบรมความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เพ0อการนำเสนอรายละเอียด
ของผลิตภัณฑไดอยางถูกตองเหมาะสมกับลูกคาแตละราย
• กิจกรรมออกบูธตามสถานที่ตางๆ เชน หางสรรพสินคา สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพ0อเผยแพรขอมูล
ขาวสาร และใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัท
• กิจกรรมประชาสัมพันธผลิตภัณฑ โดยการออกเยี่ยมเยียนลูกคา
เพ0อเผยแพรขอมูล ขาวสาร และใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ของบริษัท
• งาน Bancassurance Awards เปนงานมอบรางวัลใหกับคูคา
ที่มีผลงานดีเดนประจำป เพ0อเชิดชูเกียรติและสรางขวัญกำลังใจ
แกคูคาในการทำงานที่มีคุณภาพตลอดไป
• งานการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง เปนงานที่นำเสนอ
ความรูความเขาใจในการวางแผนการเงินอยางสมบูรณแบบ
ทั้งการออม การลงทุน และความคุมครองที่เปนประโยชนแก
ทุกคนในครอบครัวชาวไทย
• กิจกรรมขอบคุณลูกคา เชน จัดทัศนศึกษาตางประเทศใหกับ
ลูกคาบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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people to see the importance of life insurance by
developing a product called "Bualuang Huang Krobkrual"
which are primarily focused on providing life protection
with lower premiums when compared with other
insurance types that the partner is holding. With the
Company and its partners have also jointly organized
building customer relationships to thank customers for
trusting in our products and services.
The company has developed a marketing development
team to optimize services to both partners and
customers through counseling who provide knowledge
about the product to partners so that the partner can
offer appropriate products to the needs of each customer
group. Including a detailed description of all rights in
the policy to allow customers to see the benefits and
maintain insurance in force until the end contract.
The Company promotes various coordinating activities with
partners which include technical and practical seminars, as
followed:
• Technical seminar on primary sales skills, placing special
emphasis on sales procedure and efficient presentation of
products.
• Training on product knowledge for accurate presentation
of details of the product, suitable to the need of each
customer.
• Set up display booths at various places, such as
department stores, public and private working places
to publicize information and promote knowledge and
understanding on company products.
• Product promotional activities by visiting customers to
publicize information, news and knowledge on company
products.
• Bancassurance Award Event, to present awards to
partners with outstanding performance of the year in
order to honor and build up morale for quality work at
all times.
• Financial stability with BBL, offers perfect financial
planning knowledge such as savings, investment and
protection, That is useful to every Thai household.
• Thank you Event such as overseas field trips for Company's
customers.

ประกันตอ
บริษทั มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจกับบริษทั รับประกันภัยตออยางเปน
ธรรม และไมขัดตอกฎหมาย โดยไดกำหนดนโยบายการประกันภัยตอ
ที่ชัดเจนผานคณะกรรมการบริษัท และไดกำหนดหลักเกณฑ ในการ
พิจารณาคัดเลือกบริษัทรับประกัน ภัยตออยางยุติธรรม ตามฐานะ
ทางการเงิน ระดับความน1าเช2อถือโดยการจัดอันดับจากสถาบันที่มี
มาตรฐานสากล และมีความรูความชำนาญในการรับประกัน ภัยตอ
ใหสอดคลองตามกฎเกณฑของภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยตอตามประสบการณของบริษัทและใหความเสมอ
ภาคในการเปดเผยขอมูลตางๆ ที่ทัดเทียมกัน และยึดมั่นในการปฏิบัติ
ตามเง2อนไขสัญญาทีต่ กลงกันไวอยางเครงครัด เพ2อพัฒนาความสัมพันธ
ทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนรวมกัน
3.1.6 คูแขงทางการคา
บริษทั ปฏิบตั ติ อ คูแ ขงทางการคาอยางเปนธรรม โดยไมแสวงหา
ขอมูลของคูแขงทางการคาอยางไมสุจริตและไมเปนธรรม
3.1.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
บริษัทมีเจตนารมณ ในการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยใหการสนับสนุนโครงการตางๆ อยางตอเน2อง ไมวาจะเปน
โครงการดานการศึกษา ดานสังคม ดานการแพทย สาธารณสุข
และดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการเปดเผยการดำเนิน
กิจกรรมไว ในรายงานประจำป และยังมีนโยบายในการสรางจิต
สำนึกใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญ
และมีสว นรวมในการปฏิบตั ติ นใหเกิดประโยชนตอ สังคม รวมทัง้
การรณรงคสรางเครือขายใหเกิดความรวมมือจากหลายองคกร
เพ2อสนับสนุนใหการดำเนินโครงการตางๆ บรรลุวัตถุประสงค
ไดเปนอยางดี และสามารถขยายความชวยเหลือหรือดำเนิน
กิจกรรมไดอยางกวางขวางขึ้น ซึ่งในปที่ผานมาบริษัทไดดำเนิน
โครงการเพ2อสังคม ชุมชม และสิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมตางๆ
มากมาย (สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมได ในหัวขอ “การดำเนินงาน
ตามนโยบายสั ง คมและสิ ่ ง แวดล อ ม” ในรายงานประจำป
หนา 100)

Reinsurance
The Company has developed an ethical and lawful policy in
doing business with re-insurance companies by establishing
a clear policy for reinsurance strategy approved by the
Company’s Board of Directors, and defining the fair selection
process of reinsurers according to their financial status and
credibility ranked by institutions with international standard
including their knowledge and expertise in reinsurance, in
compliance with government rules and regulations. The
Company has also adopted the reinsurance premium rates
based on the Company’s experience and provided equality in
the disclosure of information while strictly adhering to the
terms and conditions of the reinsurance agreement in order
to develop mutually beneficial business relationships.
3.1.6 Competitors
The Company treats competitors fairly and does not use
unfair or illegal methods in seeking information on
competitors.
3.1.7 Society, Community and Environment
The Company is desirous of being responsible for social
and environmental development by engaging in supporting
activities in various areas such as education, social,
medical, public health and environment. It also has a
policy in shaping the mentality of executive officers and
all levels of staff to realize the importance of acting for
the benefit of society by participating in related activities
including building a network of several organizations for
undertaking of various projects in order that the objectives
of various projects would be realized and enabling
expansion of aid or participation of activities. During the
past year the Company has participated in projects for
society, community and environment through various
activities (for additional information please see under
the heading of “Corporate Social Responibility” of
the Annual Report, Page 100)
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3.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหรองเรียน หรือแจงเบาะแส
เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ ไมเหมาะสมหรือประเด็นอ2นๆ
ที ่ เ ป น ประโยชน ใ นการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ั ท ผ า นทาง
Email address : audit_committee@bangkoklife.com
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึง่ จะมีการสอบสวนทีเ่ ปน
อิสระและมีการดำเนินการในการติดตาม ตลอดจนมีการรายงาน
ที่เหมาะสม เพ2อแสดงถึงความเปนธรรมและโปรงใส ทั้งนี้ เพ2อ
เปนการคุมครองสิทธิของผู ใหขอมูล ขอมูลรองเรียน และการ
ดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเปนความลับเฉพาะผูที่รับผิดชอบที่มี
หนาที่ตรวจสอบประเด็นที่รองเรียนเทานั้น ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาสั่งการ พรอมรายงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
3.3 บริษทั มีการแสดงเจตนารมณเขาเปนแนวรวมปฏิบตั ิ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
และไมสนับสนุนการใชอำนาจหนาที่ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม ในการแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ2นโดย
ทุจริต รวมทั้งหามเสนอผลประโยชนเพ2อจูงใจแกบุคคลอ2นใด
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เพ2อใหไดมาซึ่งประโยชนทางธุรกิจ
ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการในการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลเพ2อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทุจริต โดยกำหนดไว ในกฎบัตรฝายตรวจสอบ และคูมือการ
ตรวจสอบภายในของบริษัท
3.4 บริษั ทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมล วงละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีการกำหนดหามมิใหมี
การติดตั้ง/นำ/ใช โปรแกรมคอมพิวเตอร อันเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูอ2นกับเคร2องคอมพิวเตอรของบริษัท และหามนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ2นมาใชเกี่ยวกับ
งานของบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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3.2 The Board of Directors has a policy for accepting
complaints or information with regard to any inappropriate
item in its financial statement, or other issues which is
beneficial for the Company’s business operations by
reporting directly to the Company’s Audit Committee
through Email address: audit_committee@bangkoklife.com.
The Audit Committee will carry out independent
investigations, monitor and make appropriate report
which will be fair and transparent, and in order to
protect the rights of the informants, the information will
be kept confidential and only those entrusted with the
responsibility will have access to such information. The
Audit Committee will evaluate the information obtained
and submit a report to the Meeting of the Company’s
Board of Directors.
3.3 The Company has indicated its intention towards joining
the Collective Action Coalition of the Thai public in
fighting corruption and will not support abuse of power,
either directly or indirectly, for one’s own personal gains
or the gains of others through corruption. It also forbids
the offering of bribes to motivate others to obtain
favorable business for the Company. In this connection,
the Company has established measures in auditing,
monitoring and evaluating for prevention of risk which
may arise from fraud, as stipulated in the charter of the
Internal Audit Department and the Company’s internal
audit manual.
3.4 The Company has established a policy and operating
procedures with regard to violation of intellectual property
rights or copyrights by forbidding the installation, or
bringing in or using computer programs which constitute
a violation of the copyright law on the Company’s
computer. It is also forbidden to use computer programs
that violate the copyright law for use in the Company’s
operations.

3.5 บริษทั มีการแตงตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
ประกอบดวยผูแทน นายจางระดับบริหาร ระดับผูบังคับบัญชา
และผูแ ทนลูกจาง เพ2อทำหนาที่ในการพิจารณานโยบาย กำหนด
แผนงาน และเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางการปรับปรุง
แก ไ ขเกี ่ ย วกับ ความปลอดภั ย ในการทำงานเพ2 อ ลดการเกิด
อุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุ
เดือดรอนรำคาญอันเน2องจากการทำงาน ซึ่งกำหนดวาระการ
ปฏิบัติหนาที่ไวคราวละ 2 ป อาทิ บริษัทจัดใหมีระบบปองกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดอุปกรณ
ดับเพลิงการเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การปองกัน
ฟาผา การติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การจัดทำ
ทางหนีไฟ ซึ่งในทุกๆ ป บริษัทไดมีการจัดซอมหนีไฟ โดยมี
วิทยากรผูเ ชีย่ วชาญ ทางดานปองกันภัยดูแลระหวางการฝกซอม
รวมถึงการทดสอบอุปกรณแจงเตือนอัคคีภัย

3.5 The Company has appointed, on a two-year term, a
Safety, Hygiene and Environmental Committee for the
workplace, comprising employer representative at
executive level an employee representative to consider
policy implementation, make plans and suggestions
with regard to safety measures or guidelines for work
in order to reduce accidents, danger, illness, distress or
unpleasantness at work. For example, the Company
provides for a fire prevention system at its workplace
by providing fire extinguishers, safe-keeping of inflam
mable and explosive materials, a lightning prevention
system, installation of a fire alarm system, setting up
a fire escape route. Every year, the Company would
organize a fire drill, attended by a safety expert and
including tests on fire alarm equipment.

3.6 บริษทั ใหความสำคัญและปรับปรุงแผนงาน BCP (Business
Continuity Plan) อยางตอเน2อง โดยจัดใหมกี ารซอมสถานการณ
ฉุกเฉินและการทดสอบระบบงานศูนยปฏิบัติงานสำรองของ
บริษัท เพ2อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ ที่จัดเตรียมไวสามารถใช
งานไดดีตามแผนที่วางไว และไดเพิ่มประสิทธิภาพการสำรอง
ข อ มู ล ระหว า งสำนั ก งานใหญ ก ั บ ศู น ย ข  อ มู ล สำรองให ม ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยลดระยะเวลาของการสงขอมูล
ไปยังศูนยสำรอง (Recovery Point Objective) ใหสั้นลง
และสามารถกูคืนระบบกลับคืน (Recovery Time Objective)
ไดเร็วขึ้น รวมถึงการเริ่มโครงการศูนยสำรองฉุกเฉินแหงที่ 2
ในจังหวัดใกลเคียงเพิ่มเติมจากศูนยสำรองฉุกเฉินเอกมัยอีก
แหงดวย

3.6 The Company places great importance in its Business
Continuity Plan by providing emergency tests and
testing of its data back-up facilities to ensure that
various back-up systems are operable according to
plan as well as increasing the efficiency of data back-up
between head office and the Recovery Point Objective
by reducing the time for transmitting data to the
Recovery Point Objective as well as speeding up the
Recovery Time Objective. Besides the Recovery Point
Objective at Eakkamai, the Company has also
implemented a second Recovery Point Objective in a
neighboring city.

3.7 บริษัทมีนโยบายดานสิทธิมนุษยชนเพ2อตระหนักในความสำคัญ
ของการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของผูมี
สวนไดเสียภายใตกฎหมาย และมาตรฐานสากล โดยไมเลือก
ปฏิบัติแกบุคคลใดๆ ดวยเร2องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะ
ทางสังคม ความสมบูรณของรางกาย ความเช2อทางวัฒนธรรม
และความเช2อทางการเมือง เปนตน

3.7 The Company has a policy of human rights to recognize
the importance of protecting the right of freedom and
equitability of all stakeholders under the laws and
international standards, intolerate to any discrimination
to any person regarding race, religion, gender and
social status, cultural beliefs and political beliefs, etc.
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3.8 บริษัทมีนโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม เพ2อใหพนักงาน
ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององคกร
และของตนเองตอสังคม ดวยหลักการใชอยางประหยัด ลดการ
สูญเปลา การนำมาใชซ้ำ และปลูกฝงจิตสำนึกของการรักษาสิ่ง
แวดลอมแกเยาวชน เพ2อผลระยะยาวและความยั่งยืน
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของ
กับบริษัททั้งขอมูลทางการเงินและที่มิใชขอมูลทางการเงินอยาง
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย
มีความเทาเทียมกัน น1าเช2อถือ ทั้งขอมูลที่เปน ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เชน รายงานประจำป แบบ 56-1 การพบปะนักวิเคราะหและ
ผูถือหุนรายยอย BLA Newsletter เว็บไซตของบริษัท หนานักลงทุน
สัมพันธ โดยปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั อยางสม่ำเสมอ เพ2อใหผถู อื หุน
และนักลงทุนสามารถรับรูขาวสารไดทันตอเหตุการณ เขาถึงสะดวก
และไดรับประโยชนสูงสุด ดังนี้
4.1 บริษัทจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ
รายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี
ในรายงานประจำป
4.2 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป งบการ
เงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลื อ กใช น โยบายบั ญ ชี ท ี ่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บ ั ต ิ อ ย า ง
สม่ำเสมอ พรอมใชดลุ ยพินจิ อยางระมัดระวัง และประมาณการ
ที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.3 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการอิสระผูทำหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับเร2องนี้ ซึ่งจะ
ปรากฏในรายงานประจำปหัวขอรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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3.8 The Company's social and environmental policies are
for employees, agents and their families to realize their
corporate and social responsibilities with environmental
concern principles, by reducing wastes, recycling and
reuse reusable wastes, strengthen sustainable environ
mental awareness among the youth.
Section 4 Information Disclosure and Transparency
The Board of Directors recognizes the importance of
disclosure through easy-to-access, unbiased and reliable
channels of important information, financial or otherwise, in
Thai and English, in an accurate, complete, timely and
transparent manner through its Annual Report, Form 56-1,
meetings with analysts and minority shareholders, BLA
Newsletter, the Company’s website under “Investor’s
Relations”. All information are regularly kept up-to-date in
order to ensure that shareholders and investors benefit the
most from timely and easy-to-access information as set out
below:
4.1 The Company provides a Board of Director’s
Resposibility for Financial Report, to be presented in
the Annual Report.
4.2 The Company’s Board of Directors is responsible for the
Company’s financial statements and financial report as
contained in its Annual Report. The financial statements
are made in accordance with generally accepted
auditing standards and accordingly included such
auditing procedures as considered necessary in the
circumstances as well as adequate disclosure of
important information in the Notes to Financial
Statements.
4.3 The Company’s Board of Directors has appointed an
Audit Committee, comprising an Independent Director
responsible for the quality of the financial statements
and internal audit system. The Audit Committee’s
opinion in this regard appears in the Audit Committee’s
Report, shown in the company’s Annual Report.

4.4 คณะกรรมการได เ ป ด เผยข อ มู ล การปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ข องคณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งจำนวนครั้ง
ของการเขารวมประชุม และคาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปน
รายบุคคล นอกจากการเปดเผยตามขอกำหนดตางๆ แลว
คณะกรรมการยังไดเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแก
กรรมการและผูบริหารระดับสูงเปนรายบุคคลอีกดวย
4.5 คณะกรรมการได จ ั ด ให ม ี ส  ว นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ (Investor
Relations) ทำหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการและเผยแพร
ขอมูลขาวสารความเคล2อนไหวของบริษทั ที่เปนประโยชนแกผู
ที่เกี่ยวของทุกกลุม ทั้งนักลงทุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะหหลักทรัพย ผูจัดการกองทุนทั้งใน
และตางประเทศ ทั้งจากการตอบคำถามโดยตรงทางโทรศัพท
อีเมล หรือผานกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งในป 2556 บริษัท
มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ขอมูลการประเมินมูลคาธุรกิจ
(Embedded Value) ขอมูลทางการเงิน และไมใชทางการเงิน
แกนักวิเคราะห นักลงทุน ผูถือหุน สรุปไดดังนี้
- Company Visit ทั้งนักลงทุนไทยและตางประเทศ จำนวน
32 ครั้ง รวม 53 บริษัท
- ประชุมนักวิเคราะห และนักลงทุนสถาบัน จำนวน 4 ครั้ง
- การเดินทางไปพบผูถือหุนและนักลงทุน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ จำนวน 1 ครั้ง
ขอมูลการติดตอกับสวนนักลงทุนสัมพันธ
คุณมธุอร ธีระนันทมงคล โทร. 0 2777 8681
คุณจินดาวรรณ ณ ราช โทร. 0 2777 8672
โทรสาร 0 2777 8680
หรือทาง Email: ir@bangkoklife.com

4.4 The Board of Directors has disclosed information on its
performance as well as the performance of the Executive
Board of Directors and subcommittees, which includes
attendance record and fees paid to each director.
Besides disclosing information according to rules and
regulations, the Board of Directors also disclosed its
policy on Directors’ and Executive Officer’s fees and
compensation payment individually.
4.5. The Board of Directors has appointed an Investor
Relations Unit, responsible for providing service to and
publicizing news and information relating to company
activities that will be of benefit to all concerned, being
either minority investors or institutional investors, general
investors, securities analysts, local and overseas fund
managers. Information is also provided either directly,
by phone or by e-mail and through various activities. In
2013 the Company presented its operating results,
embedded value, financial statements and non financial
statement to analysts, investors, shareholders, as shown
below:
- 32 company visits to both Thai and foreign investors,
a total of 53 Companies
- 4 meetings with Analysts and Institutional Investors
- 1 traveling trip to meet Shareholders and Investors,
both Domestic and International
Investor’s Relation Unit Contact Information
Khun Mathuon Teeranunmongkol Telephone: 0 2777 8681
Khun Jindawan Na Rach Telephone: 0 2777 8672
Fax No. 0 2777 8680 or via E-mail: ir@bangkoklife.com
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

Section 5 Board of Directors' Responsibilities

คณะกรรมการบริษทั มีความเขาใจเปนอยางดีถงึ หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษทั พรอมทีจ่ ะแสดง
ความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความซ2อสัตยสุจริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไมไดเปน
กรรมการในบริษัทอ2นที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษทั รวมถึงกรรมการผูจ ดั การใหญของบริษทั เปนมืออาชีพ และดำรง
ตำแหน1งกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเพียงแหงเดียว เพ2อใหมี
เวลาเพียงพอในการดูแลธุรกิจของบริษัท

The Board of Directors are fully aware of their duty and
responsibility and the Company’s business operations,
always willing to offer their independent opinions, and
constantly strive to improve themselves and keep abreast
with the latest industry trends and developments. They carry
out their duty with honesty, care and diligence to ensure that
the Company’s best interests, as well as fairness to all shareholders are observed. In this connection, Directors on the
Company’s board are not directors in any organization that
could lead to a conflict of interest between organizations.
Besides, the Company’s President is a professional and
maintains the sole position of President of the Company in
order to devote adequate time for management of the
Company’s business.

5.1 โครงสรางคณะกรรมการ
โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ่ ย ง คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการลงทุน
และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ คณะกรรมการและผูบ ริหาร
ของบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
5.1.1 คณะกรรมการบริ ษ ั ท มี ก ารกำหนดจำนวนกรรมการและ
องคประกอบของคณะกรรมการดวยความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
ผูถือหุน ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ทาน และ
เปนกรรมการอิสระ 5 ทาน
5.1.2 คณะกรรมการบริ ษ ั ท ได ก ำหนดนิ ย าม "กรรมการอิ ส ระ"
ให ส อดคล อ งตามหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี ข องตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกำหนดของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 4/2552 เร2อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม (ฉบับที่ 2)
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5.1 Structure of the Board of Directors
The management structure of the Company comprises the
Board of Directors and 6 sub-committees, namely, the Executive Board of Directors, the Risk Management Committee, the
Audit Committee, the Nominating and Remuneration Committee, the Investment Committee and, the Good Corporate
Governance Committee. The Board of Directors and Executive Officers of the Company all possess qualifications as
stated under Article 68 of the Public Company Act 1992.
5.1.1 The Board of Directors determines the number of
Directors and its composition, as approved by the
General Meeting. Presently, the Company has 15
Directors, 5 of which are Independent Directors.
5.1.2 The Board of Directors defines “Independent Directors”
according to the Stock Exchange of Thailand’s
Regulations on Good Corporate Governance and the
stipulations of the Investment Market Committee in
accordance with the Announcement of the Investment
Market Committee No. Tor.Jor.4//2552 re. Permission
for and Permission Granted for sale of new shares
(No.2).

5.1.3 เพ2อใหเกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทไดแยก
บุคคลที่ดำรงตำแหน1งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจัดการใหญ มิใหเปนบุคคลเดียวกัน
5.1.4 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน เปนเลขานุการบริษัท
เพ2อทำหนาที่ ใหคำแนะนำดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ
ที ่ ค ณะกรรมการจะต อ งทราบและปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ใ นการดู แ ล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทไดผานการอบรม
ในหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ไดแก หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุนที่19/2549, หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 64/2549 และหลักสูตร Effective Minutes
Taking (EMT) รุนที่ 4/2548
5.2 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริ ษ ั ท เป น ผู  แ ต ง ตั ้ ง กรรมการชุ ด ย อ ย ได แ ก
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี ่ ย ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน
คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหาร ทำหนาทีช่ ว ยคณะกรรมการบริษทั ในการกำกับ
ดูแลการบริหารงานทั่วไป ใหเปนไปตามนโยบาย ภายใตงบประมาณที่
คณะกรรมการกำหนด พิจารณาการจัดซื้อ-จัดจางของบริษัท ซึ่งรวม
ไปถึงการเปนคณะกรรมการลงทุน ดานการพิจารณารายการทีส่ ายการ
ลงทุนนำเสนอเพ2อพิจารณาอนุมัติเงินลงทุน
คณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกจากกรรมการอิสระ โดยคณะกรรม
การตรวจสอบชุดดังกลาว ตองมีอยางนอย 3 ทาน และมีคณ
ุ สมบัตติ าม
ที่ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด โดยอยาง
นอย 1 ทาน ควรมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชี
และ/หรือการเงิน โดยทำหนาที่ชวยคณะกรรมการบริษัทในการ
ปฏิบัติหนาที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณตางๆ เพ2อสงเสริมใหเกิดการกำกับดู
แลกิจการ

5.1.3. For balance of power, the Company appointed
separate persons for the posts of Chairman of the Company
and President of the Company.
5.1.4. The Board of Directors appointed Khun Sanoh Thammapipatkul, Executive Vice President of Investment Division,
as the Company’s Secretary, with the duty of advising Directors on legal matters and various regulations necessary for
information of the Board, as well the duty to oversee the
activities of the Board, as well as ensuring that Board resolutions are being acted upon. In this connection, the Company’s Secretary attended various IOD courses, namely Audit
Committee Program (ACP) 19/2549, Directors Accreditation
Program (DAP) 64/2549 and Effective Minutes Taking (EMT)
4/2548.
5.2 Sub Committees
The Company’s Board of Directors appoints the sub
Committees, which are Executive Board of Directors, Audit
Committee, Risk Management Committee, Nominating and
Remuneration Committee, Investment Committee and Good
Corporate Governance Committee
The Executive Board of Director assists the Board of
Directors in its duty of supervising that general business
operations are carried out according to policy and within the
budget as authorized by the Board of Directors. It is also
responsible for all Company purchasing and employment,
which includes its role as investment committee responsible
for approving investments presented by the investment
group.
The Audit Committee selected from Independent Directors
comprises at least 3 persons with qualifications in accordance
with the regulation on operating procedures and disclosure of
information on transactions under stipulation from the Stock
Exchange of Thailand, whereby at least one person must
possess or have accounting and/or financial experience. The
Audit Committee assists the Board of Directors of the
Company in its duty of supervising the accuracy of the
financial reports, internal control efficiency and seeing that
business operations are carried out in accordance with the
law, regulations and ethical standards.
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทำหนาทีก่ ำหนดกรอบนโยบาย และ
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถระบุ ประเมิน ติดตาม
รายงาน และควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเปนกิจกรรมหลักของบริษัท
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ใหครอบคลุมและรองรับกฎหมาย ประกาศ
คำสั่ง กฎเกณฑ และมาตรฐานใหมๆ ของภาครัฐ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทำหนาที่พิจารณา
หลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพ2อดำรงตำแหน1งกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก
บุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกำหนดไว และเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้ง
กรรมการ อีกทั้ง พิจารณาหลักเกณฑ ในการจาย และรูปแบบคา
ตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพ2อเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั เปนผูอ นุมตั คิ า ตอบแทน
ของผูบริหารระดับสูง สวนคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ
จะตองนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูอนุมัติ
คณะกรรมการลงทุน ทำหนาทีก่ ำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงรวม และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ทีเ่ กิดจากการลงทุนของบริษทั พิจารณาอนุมตั แิ ผนการลงทุน ติดตาม
ผลการลงทุนพรอมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม กำกับ
ดูแลการลงทุนของบริษัท ใหเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การลงทุน มีธรรมาภิบาลที่ดี โปรงใส และมีการปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมทั้งรายงานผลการลงทุนใหคณะกรรมการบริษัท
ทราบอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอ2น
ของบริษทั ใหเปนไปตามกรอบนโยบาย และรายงานผลการดำเนินงาน
ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางสม่ำเสมอ
คณะกรรมการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี ทำหน า ที ่ เ สนอนโยบาย
คำแนะนำ ขอเสนอแนะ แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการทีด่ ตี อ
คณะกรรมการบริษทั จัดใหมแี นวทางดำเนินการเพ2อใหสามารถติดตาม
ดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษทั ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของสถาบันกำกับหรือหน1วยงานที่เกี่ยวของ รายงานความคืบหนา
และผลการปฏิบตั งิ านตอคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ หลังมีการประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางสม่ำเสมอ พรอมทบทวนแนว
ทางหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอยางตอเน2อง เพ2อให
สอดคลองกับแนวปฏิบัติสากล รวมถึงการนำเสนอขอเสนอแนะของ
สถาบันหรือหน1วยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนสงเสริมการเผยแพร
วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใหเปนที่เขาใจทั่วกันทุกระดับ
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The Risk Management Committee determines guidelines,
policy and risk management strategies. Its duties include
identifying, evaluating, monitoring, reporting and controlling
risk management, which is the Company’s main undertaking,
to be at an acceptable level and to cover all law, announcements, orders, regulations and new standards of the government.
The Nominating and Remuneration Committee is responsible for establishing rules and procedures for selecting
qualified personnel as Director and Executive Officers of the
Company, including selecting personnel according to the
stipulated selection process and thereafter make a proposal
to the Board of Directors who would then present the name
of potential directors for appointment by the General Meeting.
Moreover, the Committee is also responsible for determining
payment conditions and method of compensation for Directors and Executive Officers for further proposal to the Board
of Directors, who will approve compensation for Executive
Officers, with the General Meeting approving compensation
for the Board of Directors.
Investment Committee is responsible for detemine
investment policy and appropriate risk management process
resulting from the investment of the Company. Approve the
investment plan and followup the investment and provide
appropriate internal control systems. Oversee the investment
of the Company, in accordance of the procedures relating to
the investment. Undertaking Good Corporate Governance,
transparency and refrain from conflicts of interests. Including
report the investment reports regularly to the Board of
Directors. Regulating other businesses of the Company in
accordance of policy framework and present Performance
Reports to the Board of Directors regularly.
Good Corporate Governance Committee is responsible for
proposing policies, suggestions and advices in accordance of
good corporate governance to the Board of Directors.
Arrange for approaches to monitor the performances of
the Company in accordance to the principles of good
governance institution or agency involved and report on the
progress and results to the Board of Directors right after each
Good Governance meeting regularly. Review the guidelines
and principles of Good Corporate Governance to keep
consistency with international practices, including
suggestions of institutions or agencies involved, and to
promote a culture of Good Corporate Governance to be
understood across all levels.

5.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.3.1 คณะกรรมการบริษัท ทำหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบ
ในเร2องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เชน วิสัยทัศน
และภารกิจ กลยุทธเปาหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงาน
และงบประมาณ รวมทัง้ กำกับ ควบคุม ดูแลใหฝา ยจัดการดำเนิน
งานตามแผนนโยบายที่ กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

5.3 Role, Duty and Responsibility of the Board of
Directors
5.3.1 The Board of Directors of the Company considers and
approves important matters on Company operations
such as the Company’s vision and mission, strategy,
financial target, risk, business plan and budget as well
as supervises, controls and ensures that management
undertake operations according to plan and policy in
an efficient and effective manner.

5.3.2 คณะกรรมบริ ษัทจัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ
บริษทั อยางเปนลายลักษณอกั ษร โดยใหความเห็นชอบนโยบาย
ทบทวนนโยบาย และการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกลาวเปนประจำ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

5.3.2 The Board of Directors of the Company arranges for
a written policy for supervision and control of the
company’s operations and approves said policy which
will be reviewed regularly at least once a year.

5.3.3 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมใหจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจอยาง
เปนลายลักษณอักษร เพ2อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใช ในการดำเนิน
ธุรกิจ พรอมติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว
อยางจริงจัง

5.3.3 The Board of Directors of the Company promotes
written business ethics so that Directors, Executive
Officers and all employees understand the standard of
ethics employed by the Company in its business
operation. It also monitors serious implementation of
such ethics.

5.3.4 คณะกรรมการบริ ษ ั ท พิ จ ารณาเร2 อ งความขั ด แย ง ของผล
ประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมี
ความขัดแยงของผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม
เปนสำคัญ โดยผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัทยังมีหนาที่กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ขอกำหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการดำเนินการและการเปดเผยขอมูล
ของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนอยางถูกตอง
ครบถวน
5.3.5 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายดานการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร
โดยใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให
คณะกรรมการบริษทั ทราบเปนประจำ โดยใชหลักการการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ERM (Enterprise Risk
Management) เปนแนวทาง ซึ่งประกอบไปดวยการบริหาร
ความเสี่ยงภายใต Risk Appetite System รวมถึงการบริหาร
การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง RBC (Risk Base
Capital) ภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นอกจากนี้
บริษัทไดเริ่มศึกษาและพัฒนาแบบจำลองการดำรงเงินกองทุน

5.3.4 The Board of Directors of the Company thoroughly
takes into consideration conflict of business interests,
with special emphasis on any transaction which may
result in a conflict of interests between the Company
and shareholders by ensuring that any person with
conflicting interest shall take no part in decision
making. The Board of Directors shall ensure that
matters regarding conflict of interests are suitably and
thoroughly handled.
5.3.5 The Board of Directors of the Company stipulates a
Risk Management Policy, covering the entire
organization, with Management undertaking business
operations according to policy and reporting to the
Board at regular intervals, using an Enterprise Risk
Management principle according to international
standards as guideline, which comprises risk
management under a Risk Appetite System, as well
as maintaining a Capital Fund according to the level
of Risk Base Capital under the supervision of the
Office of Insurance Commission (OIC). Moreover, the
Company has commenced the study on and has
developed a model for Economic Capital as an Internal
Model, so that maintenance of the Company’s capital
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ทางเศรษฐศาสตร หรือ EC (Economic Capital) เปน Internal
Model เพ2อใหการดำรงเงินกองทุนสะทอนความเสี่ยงที่แทจริง
ของบริษัท ซึ่งจะทำใหความเสี่ยงหลักถูกบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำใหมั่นใจวาบริษัทมีความพรอมตอ
สภาวการณการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอยางยั่งยืน
5.3.6 คณะกรรมการบริ ษ ั ท จั ด ตั ้ ง ฝ า ยตรวจสอบภายใน โดยมี
คุณประธาน ขจิตวิวัฒน เปนผูอำนวยการฝาย ซึ่งมีความเปน
อิสระในการตรวจสอบโดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง
5.3.7 คณะกรรมการบริษทั จัดใหมรี ะบบการควบคุมดานการดำเนินงาน
ดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบาย โดยจั ด ให ม ี ห น1 ว ยงานกำกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
(Compliance) ที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผู
ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาว
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
5.4.1 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการกำหนดตารางประชุมลวงหนา
ทุกป โดยกำหนดใหมีการประชุม 6 ครั้งตอป และแจงให
กรรมการบริษัทแตละคนทราบกำหนดการดังกลาว พรอมวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เปนการลวงหนา
7 วันกอนการประชุม เพ2อใหกรรมการบริษัทสามารถจัดเวลา
และเขารวมประชุมได รวมถึงสามารถพิจารณาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
5.4.2 ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการใหญ รวมกัน
พิจารณาการเลือกเร2องเขาวาระการประชุมคณะ กรรมการบริษทั
โดยดูใหแน1ใจวาเร2องสำคัญไดถูกนำมารวมเขาไวแลว ซึ่ง
กรรมการบริษัทแตละคนมีความเปนอิสระที่จะเสนอเร2องเขาสู
วาระการประชุมได
5.4.3 ประธานกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอ
สำหรับฝายจัดการที่จะนำเสนอเร2อง และมีเวลามากพอที่
กรรมการบริษทั จะอภิปรายปญหาสำคัญอยางรอบคอบโดยทัว่ กัน
เพ2อสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ พรอมใสใจกับทุก
ประเด็นที่จะนำสูทปี่ ระชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
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fund would reflect the actual risks of the Company,
resulting in amore efficient management of its main
risks and ensuring that the Company is equipped to
cope with changing conditions and sustainable growth.
5.3.6 The Board of Directors of the Company appoints an
Internal Audit Department, with Khun Prathan
Kajitwiwat as Vice President, acting independently
in internal audit control and reporting directly to the
Audit Committee.
5.3.7 The Board of Directors of the Company arranges a
system for operational control of financial report control
and compliance to rules, regulation and policy under
a Compliance Office, acting independently in auditing
said control.
5.4 Board of Directors Meetings
5.4.1 The Board of Directors sets up an annual meeting
schedule in advance, stipulating a total of six meet ings
annually. Each Director shall receive an advance
Notice of Meeting, together with its Agenda and
attachments 7 days prior to the date of the Meeting
so that Directors shall arrange time to attend the
meeting as well as having sufficient time to study the
agenda prior to attendance.
5.4.2 The Chairman of the Company and the President of the
Company shall select the agenda for the meeting
together, ensuring that important matters have been
included. Each Company Director is free to propose
any matter as an agenda item for the meeting.
5.4.3 The Chairman of the Company shall allocate sufficient
time for Management to submit each Agenda item
and sufficient time for all company directors to
thoroughly discuss important matters and shall
promote a thorough consideration of each item on the
agenda. Each Director shall pay interest to all issues
presented at the meeting including the issue of
supervision of Corporate Governance.

5.4.4 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการใหญเชิญผู
บริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ2อให
สารสนเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับ
ปญหาโดยตรง

5.4.4 The Board of Directors encourages the President to
invite Executive Officers to attend the board meeting
to provide additional details, since they are directly
involved with the issues concerned.

5.4.5 คณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จำเปนเพิ่มเติม
ไดจากกรรมการผูจัดการใหญหรือผูบริหารอ2นหรือบุคคลที่ ได
รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว

5.4.5 The Board of Directors shall have access to all
necessary additional information from the President or
other Executive Officers or officers assigned within
the boundaries of its policy.

5.4.6 ในป ท ี ่ ผ  า นมากรรมการที ่ ไ ม เ ป น ผู  บ ริ ห ารได ม ี ก ารประชุ ม
ระหวางกัน เพ2ออภิปรายปญหาตางๆ โดยไมมฝี า ยจัดการรวมดวย

5.4.6 During the past year, non Executive Directors held a
meeting among themselves to discuss various matters
without the presence of the management team.

5.4.7 บริษทั ไดจดั ทำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอใหคณะกรรมการ
ทราบทุกเดือน เพ2อใหคณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุมและ
ดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเน2องและทันการ
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจำทุกป
เพ2อใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาตางๆ
สำหรับนำไปปรับปรุงแกไขใหเกิดการดำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ เปน
ประจำทุกป เพ2อนำไปกำหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ
5.6 คาตอบแทน
5.6.1 การพิจารณาคาตอบแทนสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค า ตอบแทนจะพิ จ ารณา
หลักเกณฑ ในการจาย และรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการ
จากความรูความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ
ผลการดำเนินงานของบริษัทและการเติบโตทางผลกำไรของ
บริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทน
กรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพยฯ และในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพ2อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองนำเสนอที่ประชุมผูถือ
หุนใหเปนผูอนุมัติ

5.4.7 The Company prepares a monthly operational report
for submission to Directors to enable Directors to
continuously supervise, control and take timely care
of Management’s operations.
5.5 Self Evaluation by the Board of Directors
The Board of Directors makes an annual evaluation of its
performance so that directors are able to evaluate
performance and discuss problems for further improvements.
The Board also annually evaluates the performance of the
President in order to determine the amount of compensation
to be paid to the President of the Company.
5.6 Compensation
5.6.1 Directors’Fees
The Nominating and Remuneration Committee shall
consider payment regulations and terms of payment of
Directors’ fees according to the qualifications, abilities,
suitability and responsibility of the Directors as well as
the Company’s business expansion, operating results
and growth in profits as well as comparing Directors’
fees with Directors’ fees paid by leading companies on
the Stock Exchange of Thailand in the same industry.
The Committee shall submit its proposals to the Board
of Directors, whoshall in turn submit the matter for
approval at the Annual General Meeting of
shareholders.
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5.6.2 การพิจารณาคาตอบแทนสำหรับผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณา
จากการปฏิบตั งิ านของผูบ ริหารระดับสูงทีส่ งู กวา หรือเทียบเทา
รองผูจัดการใหญ เพอกำหนดคาตอบแทนโดยพิจารณาปจจัย
ต า งๆ จากหน า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ผลการดำเนิ น งานทาง
ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ั ท การดำเนิ น งานตามนโยบายที ่ ไ ด ร ั บ จาก
คณะกรรมการบริ ษ ั ท การบริ ห ารงานภายใต ส ภาวการณ
เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึง
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานใหดีขึ้นในแตละป
เพอเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ
และประธานกรรมการเปนผูสอสารผลการพิจารณาใหกรรมการ
ผูจัดการใหญทราบ
5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
5.7.1 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการพัฒนากรรมการและผูบริหาร
โดยมี ก ารให ค วามรู  แ ก ก รรมการใหม เ กี ่ ย วกั บ บทบาทของ
กรรมการและลักษณะธุรกิจของบริษัท และสงเสริมใหมีการให
ความรูแกผูบริหารและผูที่เกี่ยวของในระบบการกำกับดูแล
กิจการของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรม
หลักสูตรตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
5.7.2 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดแผนในการสืบทอดงาน โดยได
กำหนดแนวทางในการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทน กรณีกรรมการผูจ ดั การ
หรือผูบริหารระดับสูงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
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5.6.2 Compensation for Executive Officers
The Nominating and Remuneration Committee shall
consider the performance of Executive Officers at a
level higher than or equivalent to the Vice President in
determining compensation. The Committee considers
various factors of responsibility, operating results of
the Company, undertaking of business operations in
accordance with the Board of Directors‘ policy,
performance under economic and social conditions,
business development ability as well as ability to
improve the efficiency in the annual business
operations. The Committee submits its proposal to the
Board of Directors for approval and the Chairman of
the Board shall convey Board’s decision to the
President.
5.7 Director and Executive Development
5.7.1 The Board of Directors promotes the development of
Directors and Executives by informing new Directors
on the role of directors and the type of business of
the Company and promotes provision of knowledge
to Executives and all concerned in the Corporate
Governance System of the company as well as
encouraging Directors to attend various courses of
the Institute of Directors (IOD).
5.7.2 The Board of Directors sets out a plan for handing
over tasks, by establishing a term of action in case
the President or Executive Officers are unable to
perform their duties.

การควบคุมภายใน
Internal Control

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

Internal Control and Internal Audit

คณะกรรมการบริษัทได ใหความสำคัญและกำกับดูแลใหบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีร่ ดั กุม เหมาะสม ทันสมัย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยการนำการบริ ห ารความเสี ่ ย งทั ่ ว ทั ้ ง องค ก ร
(Enterprise Risk Management : ERM) มาใชเพอเปนเครองมือ
ของฝายจัดการในการพัฒนาใหการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ทำใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุ
สมผลวาการดำเนินงานของบริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายการปฏิบัติงานในแตละระดับ ทั้งดานกลยุทธ ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานการรายงาน ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ
และขอปฏิบัติตางๆ รวมถึงมาตรการตอตานการทุจริต โดยไดมอบ
หมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวย กรรมการอิสระ
ปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ใ นการสอบทานให บ ริ ษ ั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
มอบหมายให คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีกรรมการอิสระ
รวมดวย รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ ในการบริหาร
ความเสีย่ ง ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด โดยรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอยางสม่ำเสมอ
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมอวันที่ 19
กุมภาพันธ 2557 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในประจำป 2556 จากรายงานผลการ
ประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบประเมินของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ซึ่งครอบคลุมในดานตางๆ 5 องคประกอบ ไดแก การควบคุม
ภายในองคกร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมูล และระบบการติดตาม
มี ค วามเห็ น ว า ระบบการควบคุ ม ภายในมี ค วามเพี ย งพอ
และเหมาะสม โดยบริษัทจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะ
ดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกัน
ทรั พ ย ส ิ น จากการนำไปใช โดยมิ ช อบหรื อ โดยไม ม ี อ ำนาจ
ตลอดจนการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงไดเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายในลักษณะ
เดียวกันกับการดำเนินการกับธุรกิจอนทั่วไป เพอมิใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

The Board of Directors recognize the importance of internal
control, the Company utilizes Enterprise Risk Management :
ERM, a managerial tool that enables an enhanced system
for internal control and risk management in the most
effective, expedient and suitable way. This ensures
effectiveness in business operations and providing stability
needed to achieve the Company’s objectives and goals in
every aspect - strategic planning, operation and reporting as
well as compliance with policies, legislations, regulations,
guidelines and Anti-corruption measurements. The Company
has appointed an Audit Committee - comprising of Independent Director, to review the appropriateness and
effectiveness of internal audit and control system. The
Company has also appointed the Risk Management
Committee along with Independent Director, to review the
adequacy of policy and risk management strategy as well as
the efficiency and effectiveness of business operation under
said policy and report their finding to the Board of Directors
on regular basis.
• At the Board of Directors' meeting (No.1/2014), conducted
on February 19, 2014. By referring to the Audit Committee's
analysis report, the Board of Directors has evaluated the
adequacy of internal control system year 2013. Evaluation
was made in conformity with the guidelines of the
Securities and Exchange Commission which covers five
areas: internal control, risk assessment, operational
control, information technology & communications system
and monitoring system. The evaluating committee has
provided its opinion that the Company's internal control
system is suitable and adequate. The Company provides
sufficient manpower to operate the business systems
effectively, able to prevent unethical or unauthorized use
of assets, including undertaking transaction with potential
individual conflict or related individual to the rules of the
laws, regulations and policies in the same manner
conducting transaction with other businesses in general
to prevent conflict of interests.
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• คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามแบบ
ประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการ
บริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม สนับสนุนใหการดำเนิน
งานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามรายละเอียด ดังนี้
1. การควบคุมภายในองคกร
1.1 บริษัทไดกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
เกี่ยวกับขอกำหนดทางจริยธรรม ระเบียบการกำกับดูแลการใช
ขอมูลภายใน นโยบายตอตานการทุจริต และวินัยพนักงาน เพอ
เปนแนวทางในการยึดถือปฏิบัติของพนักงาน มีกระบวนการ
ลงโทษหากฝาฝน และทบทวนเมอมีการเปลี่ยนนโยบายภายใน
เกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งไดสอสารใหพนักงานทุกคนรับทราบผาน
ทางเว็บไซตภายใน และคูมือพนักงานของบริษัท
1.2 บริษัทไดวางแผนและกำหนดเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ โดย
จัดทำเปนแผนงานระยะยาว เพอใหทุกหนTวยงานจัดทำแผนงาน
ใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยมีการจัดโครง
สรางและแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางหนTวยงานตางๆ
อยางชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งกำหนดใหสายงานเปนผูกำหนด
เปาหมายและจัดสรรทรัพยากรเพอจัดทำแผนงานประจำปที่
คำนึงถึงปจจัยตางๆ เชน ศักยภาพ สวนแบงตลาด ภาวะการ
แขงขันในปจจุบัน เพอเสนอใหคณะกรรมการบริหารกลั่นกรอง
และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
1.3 บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูศักยภาพของ
พนักงาน โดยการใหทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และ
ส ง เสริ ม ให ม ี ค ุ ณ วุ ฒ ิ ท างวิ ช าชี พ ต า งๆ เช น Life Office
Management Association (LOMA), Society of Actuaries
(SOA), Certified Financial Planner (CFP) เปนตน ใหความ
สำคัญในการรักษาบุคลากร มีแนวทางในการดำเนินการเรองการ
สืบทอดตำแหนTงผูบริหารระดับสูง (Succession Plan) ดวยวิธี
การจัดใหมีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมา เพอเตรียม
ความพรอม หรือสรรหาจากภายนอกเพอใหมั่นใจวาบริษัทไดผู
บริหารที่มีความเปนมืออาชีพ

•

The Audit Committee has reviewed the adequacy of
internal controls and risk management of the Company.
The evaluation was made in conformity with the
guidelines of the Securities and Exchange Commission.
The Committee provided opinion that the Company has
adequate internal control, restriction and appropriate risk
management that enable the operations of the Company
to achieve its objectives effectively and efficiently, details
of which are as follows:

1. Internal Control
1.1 The Company has set written policies and regulations
on ethical practices, rules governing internal information
uses, anti-corruption policy and disciplinary rules as a
guideline for staffs in their performance of duties.
Punitive measures are imposed if violated. There are
revisions of rules and regulations in case of internal
policy changes relevant to employee matter. These
policies and regulations have been well-informed and
acknowledged by all employees via intranal and
employee handbook.
1.2 The Company set long-term plans and goals for every
operating unit to make plan accordingly in the same
direction. The duties and responsibilities of operating
units are clearly and appropriately structured. Each unit
set its own goals and allocates resources in creating
annual plan that considered various factors such as
potential, market share, and competitive review. These
plans then presented to and reviewed by the Executive
Board of Directors and finally approved by Board of
Directors.
1.3 The Company has policies and programs to facilitate
the continuing development of staffs by providing post
graduated scholarships, encouraging vocational
qualifications such as Life Office Management
Association (LOMA), Society of Actuaries (SOA) and
Certified Financial Planner (CFP). It also emphasizes on
retaining employees with guidelines of implementations
for succession of executive positions (Succession Plan)
by taking the potential subordinated position to the
executive initiation development program or nominate
outside candidate to ensure that the Company has
retained professional executives.
Bangkok Life Assurance PCL.
ANNUAL REPORT 2013

145

การควบคุมภายใน
Internal Control

1.4 บริษัทรับสมัครพนักงานโดยพิจารณาจากทักษะ ความสามารถ
และคุณสมบัติอนๆ ที่จำเปนเพอการทำงานอยางใดอยางหนึ่ง
ดวยกระบวนการทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ จากกลุม ผูส มัคร มีการตรวจสอบ
ประวั ต ิ พ นั ก งานและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะการทำงานช ว ง
ทดลองงาน ในเรองของความซอสัตยและจริยธรรมสวนบุคคล
มี การกำหนดหน า ที่ ความรับผิ ด ชอบ ตามตำแหนT งงานของ
พนักงานนั้นๆ และเปนไปตามคำบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) โดยกำหนดคาตอบแทนตามความรูความสามารถ
ประสบการณ และระดับการศึกษา มีการวัดผลจากตัวชี้วัด
(Key Performance Indicators : KPIs) ทีเ่ ปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งบริษัท
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่จัดทำเปนลายลักษณอักษร
ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเปนผูพิจารณากลั่นกรองและกำหนดกรอบและขอบเขต
การบริหารความเสีย่ ง มีการสอสารนโยบายใหทราบทัว่ ทัง้ องคกร
และกำหนดใหพนักงานมีการอบรมเพอใหเขาใจถึงความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของภายในบริษัท
2.2 บริษัทไดตระหนักและมุงมั่นที่จะพัฒนากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนอง โดยใชหลักการการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล โดยมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกร (Enterprise Risk Management) เปนแนวทาง ประกอบ
ไปดวยการบริหารความเสี่ยงภายใตระบบการติดตามและการ
รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ (Risk Appetite System) มีระบบ
การวิเคราะห ประเมินโอกาสและผลกระทบของปจจัยความเสีย่ ง
หลัก ตอผลความสำเร็จของเปาหมายขององคกร โดยจัดทำ
รายงานเพอติดตามผลกระทบอยางตอเนอง ซึ่งมีทีมงานที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดแก ดานคณิตศาสตรประกันภัย
ดานการเงินและการบัญชี ดานการลงทุน ดานการบริหารความเสีย่ ง
` และดานการวางแผนธุรกิจ มีการกำหนดใหผูบริหารทุกฝายตอง
ประเมินและรายงานความเสี่ยงเปนประจำทุกเดือน เพอให
คณะทำงาน/ทีมงาน ที่ไดรับการแตงตั้งนำมาวิเคราะห ประเมิน
และกำหนดแนวทางเพอเปนมาตรการจัดการความเสี่ยงอยาง
ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร พรอมสรุปผลรายงานตอกรรมการ
ผูจัดการใหญ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
อยางสม่ำเสมอ
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1.4 With the most appropriate procedure, the Company
recruits staffs from the group of candidates based on
skills, abilities and other qualities necessary to perform
Company’s specific task. Background check and during
probation period, the candidate will be evaluated on
honesty and personal ethics. Duties and responsibilities
are defined according to the job descriptions.
The remuneration is calculated according to one's
knowledge, skills, experiences and education level.
The Company uses Key Performance Indicators: KPIs
to set evaluation standard across the Company.
2. Risk Assessment
2.1 The Company has written risk management policies
which considered set framework and limitation by the
Risk Management Committee and then approved by the
Board of Directors. These policies are communicated
throughout the organization. All employees will be
trained to understand the implication of internal risks of
the Company.
2.2 The Company recognizes the significance of risk
management and is intent on using Enterprise Risk
Management (ERM) as a means to ensure effective risk
management on a consistent basis, consist of risk
management by monitoring system and reporting crucial
risk (Risk Appetite System). The system analyzes and
assesses opportunity and threat of the major risk
factors affecting the Company’s ability to achieve its
goals. These factors has been tracked and reported on
regular basis by team of specialize experts on
actuarial science, financial and accounting, risk
management and business strategic planning. The
directors of every unit have been assigned to push
forward a monthly risk assessment report so that the
appointed team could use the reports to analyze,
assess and clearly set standardize risk management
guidelines in written format and present summary
reports to the President, Executive Board of Directors
and Board of Directors on regular basis.

2.3 บริษัทกำหนดชองทางในการรายงานขอมูลการทุจริตหลากหลาย
ชองทาง เชน ไปรษณียบัตร จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท
เว็บไซตบริษทั และแจงผานผูบ ริหารหรือพนักงาน เพอเปนแหลง
ขอมูลในการประเมินโอกาสและความเปนไปไดของโอกาสที่จะ
เกิดการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีการจัดทำบันทึกความเสี่ยงและ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น เพอใช ในการกำหนดมาตรการปองกัน
และประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต มีฝา ยบริหารความเสีย่ ง
ฝายตรวจสอบ และสำนักกำกับการปฏิบตั งานรวมมือและประสาน
งานกันอยางใกลชิดในการทบทวน กระบวนการปฏิบัติงาน คูมือ
การปฏิบัติงาน ขอกำหนด ระเบียบบังคับและกฎหมายตางๆ
ใหถูกตองและเปนปจจุบัน
3. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
3.1 บริษัทไดกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวกับธุรกรรมดานการเงิน
การจั ด ซื ้ อ และการบริ ห ารทั ่ ว ไป มี ก ิ จ กรรมการควบคุ ม ที ่ ม ี
ประสิทธิภาพ โดยการกำหนดอำนาจอนุมัติ และแบงแยกหนาที่
ในสวนทีอ่ าจมีการเอือ้ ใหเกิดการทุจริตออกจากกัน เชน การกำหนด
วงเงินอนุมตั ริ บั ประกัน การจายสินไหม การประกันภัยตอ กำหนด
หนาที่ของผูบันทึกบัญชีออกจากการอนุมัติ และมีการทบทวนการ
แบงแยกหนาที่หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานที่รับผิดชอบ และ
ผูตรวจสอบภายในจะประเมินความเหมาะสมของการแบงแยก
หนาที่ดังกลาวอยางสม่ำเสมอ บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยซึ่ง
ไดรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เชน คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการผูจัดการ มีอำนาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอำนาจ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกลาวไมมี
ลักษณะที่คณะกรรมการชุดยอยมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย สำหรับการทำ
สัญญาในลักษณะที่มีผลผูกพันระยะยาว เชน สัญญากรมธรรม
ประกันชีวิต การประกันภัยตอ การกูเงินวางกรมธรรม บริษัทมี
หนT ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งในการติ ด ตามดู แ ลกระบวนการปฏิ บ ั ต ิ
ดังกลาว เชน ฝายประกันชีวิต ฝายการเงิน สำนักกฎหมาย
มีฝายตรวจสอบและผูสอบบัญชีภายนอกตรวจสอบกระบวนการ
และรายงานในงบการเงินทุกไตรมาส

2.3 The Company provides various channels for reporting
fraud and corruptions via postcard, e-mail, telephone
corporate website and directly to Company's
managements or employees. These reports are used
as data source to estimate opportunity/possibility of
fraud. The Company keeps records of risk and damages
occurred to determine preventive measures and
probability of re-occurrences. the Risk Management
department, the Internal Audit department and The
Compliance Office are working in correlation closely
together in reviewing operational processes, operating
manuals, rules and regulations to be accurately
up-to-date.
3. Operational Control
3.1 The Company clearly sets out a work policy of business
undertakings of each operating level, especially for units
relating to financial transaction, procurement and general
management, as well as an efficient control system.
The Company determines the power of approval and
separation of powers from certain positions subjectively
to fraud, such as approval of assured amount, indemnity
payment and reinsurance and disallow bookkeeper from
the power of approval. The power and duty separation
will be reviewed in case of administrative officer
substitution. The internal auditor would evaluate the
power separation on regular basis. The Company's
Board of Directors appoints the sub committees, namely,
the Executive Board of Directors, the Audit Committee
and the Risk Management Committee, with written
authorization details. The sub committees are authorized
to carry out duties in which the authorized activities
must not engage personal interests of the committees
or conflicts of interest with the Company and its
subsidiaries. To undertake contract with long-term
obligation nature such as Life assurance policy, reinsurance
and loan on policy, the Company has work units to
undertake and monitor those activities, namely, Life
Operation Division, Accounting and Finance Division
and Legal Office. There are an Internal Audit
Department and external auditor to monitor and report
the processes in financial report every quater.
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3.2 บริษัทมีการกำหนดมาตรการเปนระเบียบปฏิบัติ เพอใชควบคุม
การเขาใชสารสนเทศของบริษัทและประกาศใหผูบริหารและ
พนักงานทุกคนไดรับทราบอยางชัดเจน ทั้งการกำหนดสิทธิ์การ
เขาถึงขอมูลและแกไขขอมูล การไมใหเผยแพรขอมูลที่เปนการ
ฝาฝนกฎหมาย และไมไดรบั อนุญาตจากบริษทั และไดมกี ารทบทวน
ขั้นตอนในการเขาถึงขอมูลดังกลาวอยางสม่ำเสมอ
3.3 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยหาม
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนำขอมูลภายในไปใชเพอ
ประโยชนสวนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งบริษัทมีบทลง
โทษสูงสุดหากพบวามีการนำขอมูลภายในไปใชเพอประโยชน
สวนตนหรือนำไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต บริษัทไดจัดตั้ง
หนTวยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) เพอประสานงาน
และดู แ ลให ก ารดำเนิ น งานของบริ ษ ั ท เป น ไปตามกฎหมายที ่
เกี่ยวของมีฝายตรวจสอบทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บริษัทใหเปนไปตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด มีสำนัก
กฎหมายดูแลธุรกรรม และสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ใหเปนไป
อยางถูกตองตามกฎระเบียบและกฎหมาย มีการทบทวนนโยบาย
และมาตรการการปฏิบัติงานเปนประจำทุกป นอกจากนี้บริษัท
ใหความสำคัญและปรับปรุงแผนตอเนองทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan) อยางตอเนอง โดยจัดใหมกี ารซอมสถานการณ
ฉุกเฉินและการทดสอบระบบงานศูนยปฏิบตั งิ านสำรองของบริษทั
เพอใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ ที่จัดเตรียมไวสามารถใชงานไดดี
ตามแผนที่วางไว และไดเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองขอมูล
ระหวางสำนักงานใหญกับศูนยขอมูลสำรองใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยลดระยะเวลาของการสงขอมูลไปยังศูนยสำรอง
(Recovery Point Objective) ใหสั้นลง และสามารถกูคืนระบบ
กลับคืน (Recovery Time Objective) ไดเร็วขึ้น
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3.2 The Company has clearly informed all Executive
Officers and employees on Information Technology code
of conduct, as a mean to control accessibility to
Company's information. This includes authorization to
access and edit data, restriction to disclose unlawful
information and restriction to disclose information without
the Company’s consent. The Company has reviewed
the accessibility procedures of such information on
regular basis.
3.3 The Company has a strict policy and maintains
procedures that protect the use of internal information
by its Directors, Executive Officers and employees for
their own benefits. This includes unauthorized buying
and selling of securities. Severe punitive measures are
imposed if it were found that confidential information of
the Company has been used for their own personal
gains, or making unauthorized disclosure of confidential
information. The Company has the Compliance Office to
help co-ordinate and to ensure that business undertakings
are conducted in compliance with the required rules of
the law as well as setting up an Internal Audit
Department to evaluate the Company's operations to
be in conformity with laws and regulations. There is a
Legal Office to ensure that transactions, contracts and
agreements are accurate and in compliance with the law.
The operational code of conduct and policy will be
reviewed once a year. Furthermore, the Company places
great importance in its Business Continuity Plan by
providing emergency tests and testing of its data
back-up facilities to ensure that various back-up systems
are operable according to plan as well as increasing
the efficiency of data back-up between head office and
the Recovery Point Objective by reducing the data
transmitting time to the Recovery Point Objective as well
as speeding up the Recovery Time Objective.

4. ระบบสารสนเทศและการส(อสารขอมูล
4.1 บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสอสารขอมูลเพอใช ในการ
ตัดสินใจไดอยางเพียงพอถูกตองและทันเวลา เพอใหคณะกรรมการ
ใชประกอบการตัดสินใจ การจัดทำหนังสือนัดประชุม หรือเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลสำคัญที่จำเปน และเพียงพอตอ
การพิจารณากอนการประชุม โดยมีระยะเวลาใหขอมูลมากกวา
ระยะเวลาขั ้น ต่ำ ตามที่ ก ฎหมายกำหนด รายงานประชุ ม ของ
คณะกรรมการมี รายละเอียดที่ สำคัญและเพียงพอที่สามารถ
ตรวจสอบและใชเปนหลักฐานได ในภายหลัง เชน มีบนั ทึกขอซักถาม
ของคณะกรรมการบางทานเกี่ยวกับระดับเงินสำรองประกัน ภัย
หรือขอสังเกตที่ไมเห็นดวยกับแบบประกันใหม เปนตน บริษัทใช
นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีผูสอบบัญชี
ภายนอกใหความเห็นและรับรองงบการเงินของบริษัท โดยบริษัท
จัดเก็บเอกสารทีส่ ำคัญทางบัญชีในสถานทีแ่ ละหองจัดเก็บเอกสาร
ทางบัญชีเปนการเฉพาะ และมีการสำรองขอมูลทางบัญชีและ
จัดเก็บไวนอกบริษัทเปนประจำ
4.2 การสอสารภายในบริษัทมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)
ระบบเครือขายภายในองคกร (Intranet) เพอเปนชองทางการ
สอสาร เผยแพร นโยบาย กฎระเบียบคำสั่ง และคูมือปฏิบัติงาน
รวมทั้งขาวสารตางๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงานหรือสอบทาน
รายการตางๆได การสอสารภายนอกมีระบบอินเตอรเน็ตโดยมี
เว็บไซตเพอเผยแพรขอมูล ขาวสารความเคลอนไหวของบริษัท
ตลอดจนกำหนดชองทางการรองเรียน แจงขอบกพรอง และ
ปญหาการดำเนินงาน สำหรับผูม สี ว นไดเสีย โดยสามารถรองเรียน
ผานทางเว็บไซตหรือสงไปรษณียมาที่สวนบริการลูกคา บริษัทได
จัดตั้งหนTวยงานที่ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย (คปภ.) เชน จัดตั้ง
หนTวยรับเรองรองเรียน และสำนักงานกำกับการปฏิบัติงาน
4.3 บริษัทมีชองทางการสอสารพิเศษ (Whistle-blower hotline)
ใหหนTวยงานหรือบุคคลภายในบริษทั รวมถึงหนTวยงานหรือบุคคล
ภายนอกบริษัท แจงเรองเกี่ยวกับการฉอฉล ทุจริต การกระทำที่
ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือรายงานทาง
การเงินไมถูกตอง โดยผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)
หรือสงไปรษณียมาที่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยบริษัท
มีขั้นตอนการปฏิบัติเพอที่จะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนไว
เปนความลับ

4. Information Technology and Communications System
4.1 The Company has Information Technology and
Communications systems that are accurate, adequate
and timely for use in decision-making process, invitation
letters, meeting agendas and attachments which are
specified to be crucial, necessary and sufficient
information as decision making materials, are provided
to the Board of Directors before period of meeting.
The information will be submitted to the attendees
earlier than minimum time prescribed by law. The detail
information of meeting report is sufficient, auditable and
can be used as audit evidences in the future. For
example, there are records of committee's query on
level of insurance reserve or disagreement on new
form of insurance policy. The Company has chosen
appropriate accounting policies, in compliance with the
Financial Reporting standards, has external auditors to
express their opinion and approve the Company's
financial statements. The Company stores importance
accounting & financial documents in a special room
dedicated for sensitive files and backup accounting data
off-site on regular basis.
4.2 The Company use internal communication channels
such as Email and Intranet, to keep its employees well
informed on policies, regulations, operation manual as
well as news that is relevant to operate tasks or
reviewing transactions. As for external communication
channels, the corporate's website is used to keep the
stakeholders well informed of news and movements as
well as for stakeholders to file complaints, report fraud
or operational issues. They can also send postal mails
to Customer Service Center. Moreover, The Company
has established work units to facilitate coordination
with Office of Insurance Commission (OIC), namely,
Complain Unit and Compliance Office.
4.3 The Company has Whistle-blower hotline for work units
or staffs, from both internal and external of the
Company, to report corruption, fraud, and unlawful acts,
violation of rules or regulations and inaccurate items in
financial reports, via Email or send postal mails directly
to the Audit Committee. The Company has operating
procedures to keep confidentiality of the informant.
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5. ระบบการติดตาม
5.1 บริษัทมีการจัดทำรายงานการดำเนินงานและพิจารณาเปรียบ
เทียบผลการดำเนินงานกับเปาหมายที่กำหนดไว และนำเสนอให
คณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการบริ ษ ั ท เพ อ พิ จ ารณา
เปนประจำอยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้กระบวนการติดตามของบริษัท
เปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่องคกรควรจะมี ไมวาจะเปนการ
รายงานสิ่งผิดปกติตอผูบังคับบัญชา การสอบทานของผูรับมอบ
อำนาจ การสอบทานจากสำนักกำกับการปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบ
และติดตามจากผูตรวจสอบภายใน
5.2 หากผลการดำเนินการมีความแตกตางจากเปาหมายที่กำหนด
ฝายบริหารจะคนหาสาเหตุและดำเนินการแกไขในระยะเวลาที่
เหมาะสม ฝายตรวจสอบของบริษัทมีการรายงานการตรวจสอบ
และขอเสนอแนะตางๆ เพอแกไขขอบกพรองตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอ
บกพร อ งต อ คณะกรรมการตรวจสอบเป น ประจำทุ ก ไตรมาส
ฝายบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีระบบการติดตามและประเมิน
ผลการบริหารความเสี่ยงและมีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย
เพอใหสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผล โดยจะมี
การรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจำ
ทุกไตรมาสเชนเดียวกัน

5. Monitoring System
5.1 The Company has prepared reports regarding business
undertakings for comparison with operating targets
and presented it to the Executive Board of Directors
and Board of Directors to review on regular basis.
The Company's Monitoring System is reliable and in
compliance with general standard the organization
should have, whether reports of unusual activities to the
director, a review from attorney, a review from the
Compliance Office, an evaluation and monitoring from
internal auditor.
5.2 If overall operation outcome is different from the
operating target, Executive Committee will track down
the causes and take corrective actions in timely manner.
The Internal Audit department is required every
quater to push forward evaluation reports as well as
corrective adjustment progress reports to the Audit
Committee. In order to manage risk effectively, the Risk
Management Department systematically monitor and
evaluate risk management and set risk tolerance alert.
The department also required every quater to push
forward reports to the Risk Management Committee.

บริษัทไดจัดตั้งฝายตรวจสอบซึ่งมีความอิสระในการปฏิบัติงาน และ
รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพอทำหนาที่ประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระบบการบริหาร
ความเสี่ยงการติดตามการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปซึ่งไดพิจารณาจากเปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธและปจจัย
เสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมไปถึงจุดควบคุมที่สำคัญที่จะมีผลกระทบตอการ
บรรลุวตั ถุประสงคของบริษทั โดยแผนการตรวจสอบไดผา นการอนุมตั ิ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้ ฝายตรวจสอบยังมีกฎบัตร
ที่ไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคภาระหนาที่
ความรับผิดชอบ รวมทัง้ สิทธิใ์ นการปฏิบตั งิ านตรวจสอบไวอยางชัดเจน
และมีคูมือการตรวจสอบ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบมีมาตรฐานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบที่ยึดถือได ทั้งนี้เพอเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน

The Company has established an Internal Audit Department,
reporting directly to the Audit Committee, has complete
freedom to operate, which is to assess the adequacy and
effectiveness of internal control systems, risk management
system, and monitoring of operations to comply with its
policy of good governance. The assessment of internal
control systems, risk management and corporate governance
is done with due consideration to the following as approved
by the Audit Committee: overall goals, objectives, strategies
and mission and potential risks, including important control
points that may affect the ability to achieve the Company’s
business objectives. Moreover, the Internal Audit Department
also has a charter of its vision, mission, goals, objectives and
responsibilities which includes its rights in internal auditing,
contained in an audit manual that could be used as an
auditing standard for auditors in order to increase operating
efficiency and international standards of internal audit.

นอกจากนี้ในการแตงตั้ง โยกยาย และเลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบ
ภายใน ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปน
ไปตามอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

In addition, as approved by the Board of Directors, it is the
Audit Committee's charter of its duty and responsibility to
approve the transfer, appointment and dismissal of managers
of internal audit officers.
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รายการระหวางกัน
Related Transactions
1. ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษทั มีบางรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน ซึง่ เกีย่ วของกันโดยการถือหุน หรือการมีผถู อื หุน และ/หรือกรรมการบางสวนรวมกัน โดยในการ
พิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธที่แทจริงมากกวาที่เปนไปตามรูปแบบ
ตามกฎหมาย หรือสัญญาที่กำหนดใหเปน รายการสวนใหญดังกลาวเปนไปตามเง5อนไขที่เปนปกติของธุรกิจและเปนไปตามราคาที่คิดในอัตรา
ทั่วไป ซึ่งไดมีการเปดเผยรายการระหวางกันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2556
2. ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่ผูสอบบัญชีไดเปดเผยไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น เพ5อชวยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท เปนการรักษาและ
ขยายฐานลูกคาของบริษัท และชวยเสริมสรางธุรกิจของบริษัท ใหมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง และในดานความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหวางกัน ก็เปนรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทปฏิบัติตามเง5อนไขและขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเง5อนไขการคาที่เปนมาตรฐาน ดวยราคาที่เปนธรรมตามราคาตลาด โดยคำนึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสำคัญ
3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
บริษทั มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ในการดำเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ดำเนินการกับกิจการอ5นทัว่ ไป เพ5อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ในการทำรายการระหวางกัน บริษทั ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยรายการระหวางกัน
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี หากแตวามีรายการระหวางกันเกิดขึ้น ก็จะเปนไปตามเง5อนไขที่เปนปกติธุรกิจและเปนไป
ตามราคาตลาด โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการดวย
4. นโยบายการทำรายการระหวางกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่บริษัทจะมีตอไปในอนาคตเปนไปตามความจำเปน และความสมเหตุสมผล ที่ไดอธิบายไวขางตน และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียด ความสมเหตุสมผลของรายการ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่กำหนดไวเกี่ยวกับเร5องดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และเปดเผยรายการระหวางกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี
อยางไรก็ตาม บริษัทมุงดำเนินธุรกิจดวยความชัดเจน โปรงใส และยุติธรรมตอลูกคา คูคา ผูถือหุน ตลอดจนรักษาผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสำคัญ
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1. Nature of Related Transactions
The Company has some related party transactions which related by way of common directors, shareholders and/or shareholding. In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship, not
merely the legal form oblige by contract. Most of said transactions are entered into the ordinary courses of business, the
price and the conditions of the transactions would be the same as for other normal business transactions. Details of the
transactions are disclosed in Notes to Financial Statements of the year 2013.
2. Necessity and Reasonableness of Related Transactions
The Related Transactions disclosed by auditor in Note to Financial Statement support the Company's operation as in maintaining and expanding customer base, business development to be progressed on a path of stable and sustainable. The
reasonableness of Related Transactions are common transactions in business undertaking in which the Company complies
with the terms and regulations of Office of Insurance Commission (OIC), with standard business condition at market price,
in regard to the best interests of the Company.
3. Measures or Procedures for Approval of Related Transactions
The Company has multi-level internal control system according to the nature of transaction. For the business undertaking
with other party in general, the Company arranges an evaluation system for operational control to be in compliance to laws,
regulations and policy. In order to prevent conflict of interest in Relating Transactions, the Company ensures that such transactions comply with the orders, regulations and guidelines issued by the Stock Exchange of Thailand. In addition, with
approval from the Audit Committee on reasonableness and appropriateness of the transactions, the Company ascertaining
that the transactions are carried out according to normal commercial terms at fair prices. The transactions’ information is
sufficiently, accurately and fully disclosed in compliance with the Financial Reporting standards.
4. Policy for Future Related Transactions.
The Related Transactions that the Company would undertake in the future are in accordance to necessity and reasonableness
defined above, along with evaluation of reasonableness from the Audit Committee. The Company will comply with the
Securities and Exchange Law as well as regulations, announcements and orders of the Stock Exchange of Thailand, including
disclosure in accordance with Relevant Transactions regulations and discloses Related Transactions under accounting
standard of the Federation of Accounting Professions.
However, the Company is intending to conduct the business in a clear, transparent and ethical manner to its customers,
partners and shareholders as well as preserving the Company interests and benefits first and foremost.

Bangkok Life Assurance PCL.
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำป 2556
Report of the Risk Management Committee for 2013

เรียน ทานผูถือหุน
ภายใตสถานการณการแขงขันและสภาวะแวดลอมในปจจุบัน การดำเนินธุรกิจตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงและปจจัยความเสี่ยงดานตางๆ
ตลอดจนความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงตอการบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ จึงไดกำหนดแนวทางและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรที่มีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับกระบวน
การวางแผนเชิงกลยุทธ โดยมีการระบุ วิเคราะห ประเมิน ติดตาม และการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โดยยึดหลักการ
บริหารความเสี่ยงทั้งองคกรแบบบูรณาการตามมาตรฐานสากล (Enterprise Risk Management) ในการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน;อง บริษัทไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารความเสี่ยงใหม เพ;อใหรองรับการบริหารความเสี่ยงอยาง
รอบดาน และสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูกำหนดกรอบ นโยบาย
และขอบเขตการดำเนินงานผานความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท โดยไดทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบายรวมถึงมาตรการ
ตางๆ อยางสม่ำเสมอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2556 ไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เปน
รายไตรมาส ซึ่งเปนการประชุมรวมกับกรรมการผูจัดการใหญ ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ ผูตรวจสอบภายใน และผูบริหารจากหนFวยงาน
ตางๆ ตามความเหมาะสม ในการรวมพิจารณาและรับทราบรายงานปจจัยเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง พรอมใหคำแนะนำ ขอเสนอแนะตางๆ
อยางครบถวน อันเปนประโยชนตอฝายจัดการในการนำไปปฏิบัติใหงานดานการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการพิจารณา
เร;องสำคัญ ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. การดำรงเงิน กองทุ นตามกรอบของกฎหมาย การประเมิน อัตราสวนความเพี ยงพอของเงินกองทุนและการทดสอบภาวะวิ กฤต
(Stress Test)
2. การบริหารความเสี่ยงดานสินทรัพยและหนี้สิน (Asset and Liability Management) การวิเคราะหความสอดคลองของกระแสเงินสด
(Cash Flow) และการบริหาร Duration
3. การวิเคราะหความเสี่ยงดานการลงทุนดวยดัชนีความเสี่ยง VaR (Value at Risk) การวิเคราะหความออนไหวจากอัตราดอกเบี้ย
การวิเคราะหความออนไหวจากราคาหุน
4. การบริหารความตอเน;องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การจัดเตรียมศูนยคอมพิวเตอรและศูนยปฎิบัติงานสำรอง
การทดสอบแผนบริหารความตอเน;องทางธุรกิจ การรายงานสถานการณความเสี่ยง เม;อคาดวาจะเกิดเหตุการณขึ้นในแตละครั้งพรอม
พิจารณามาตรการปองกันและรองรับ
5. การบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการดานฐานขอมูล ระบบสำรองขอมูล การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสนับสนุน
การดำเนินงาน การจัดหา Actuarial Software
6. การประเมินอัตราสวนทางการเงินที่ใช ในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System)
7. การสงเสริมความรูและการปลูกฝงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
จากการดำเนินงานขางตน ตลอดจนการพิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆ ดาน มีการส;อสาร
นโยบายใหทุกหนFวยงานไดรับทราบ สนับสนุนใหคณะกรรมการ คณะผูบริหาร และพนักงานมีความตระหนัก พรอมมีสวนรวมในการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทไดดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน;องและมีประสิทธิภาพ
จึงมัน่ ใจวาบริษทั จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายทีก่ ำหนดไวได เปนประโยชนตอ ผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสียทุกภาคสวนอยางเหมาะสม

นายปราโมช พสุวัต
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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Dear Shareholders
Under current competition and circumstances, the Company business undertaking has been exposed to changes and various
risk factors including both domestic and global economic uncertainty. The Company recognized the importance of risk
management toward achievement of business objectives and goals so it has set direction to develop effective Enterprise Risk
Management system in conjunction with strategic planning procedure. Based on and integrated with Enterprise Risk
Management, both internal and external risk factors have been identified, analyzed, evaluated, monitored and managed. In order
to continuously develop effective risk management system, the Company has improved its risk management structure to be
able to handle every aspects of risk management and support operations in line with good corporate governance policy. The
Risk Management Committee has set framework, policy and scope of operation approved by the Board of Directors as well
as revision on appropriateness and adequacy of the policy and other measures on regular basis.
The Risk Management Committee has been assigned to carry out its mandated duties and responsibilities by the Board of
Directors. In 2013, The Risk Management Committee convened 4 times, once every three months. The meetings allowed the
Committee to meet with the President, the President's advisor, the Internal Auditor and Executives from relevant departments
to discuss and be informed about risk factors report, risk management outcome as well as to give constructive opinions and
suggestions that can be used by the management team to effectively carry out risk management tasks. The important discussions can be summarized as follows.
1. Maintaining regulatory capital requirement, evaluation on Capital Adequacy Ratio (CAR) and Stress Test.
2. Asset and Liability Management, Cash Flow Consistency Analysis and Duration Management.
3. Analysis of investment portfolio based on Value at Risk (VaR), Analysis of Interest Rate Sensitivity and Analysis of
Stock Prices Sensitivity.
4. Business Continuity Management, preparation of computer center and disaster recovery site, testing on business
continuity management plan, report on risk situations in each occurrence and implementation of preventive measures.
5. IT Risk management, Data Center management, Information Backup system, development of Operation Assistance
Application and Actuarial Software sourcing.
6. Estimation of financial ratios used in Early Warning System.
7. Promoting knowledge and cultivating on Risk Management culture.
Having duly performed its tasks, along with setting risk management framework and policy to cover every aspect of risks, the
risk management policy has been communicated to all units. The Board of Directors, Executive Officers and employees have
been acknowledged and participated in risk management. The Risk Management Committee can conclude that the Company
has managed risks effectively and consistently. The Company can thus be confident of achieving its objectives and goals in
the best interest of its shareholders and all stakeholders.

Mr. Pramote Pasuwat
Chairman of the Risk Management Committee
Bangkok Life Assurance PCL.
ANNUAL REPORT 2013
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Risk Management and the Company’s Key Risk Factors
ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนตลอดเวลาในป 2556 รวมถึง
ปจจัยทางการเมืองในชวงปลายปที่ผานมา สงผลใหภาคธุรกิจตอง
ปรับตัวและมีการแขงขันสูง เพ-อใหทันตอสถานการณและตอบสนอง
ความตองการของลูกคาอยางตอเน-อง ในขณะที่นโยบายของภาครัฐ
ในหลายประเด็นอยูระหวางการนำเสนอรางขอความเห็น ภาคธุรกิจ
เพ-อเตรียมความพรอมกอนการบังคับใช และบางขอกำหนดเริ่มมีผล
บังคับใช ในปนี้ ไดแก การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตาม
กรอบ RBC (Risk Base Capital) ทีป่ รับระดับความเขนขนจากขัน้ ต่ำ
รอยละ 125 เพิ่มเปนรอยละ 140 ในป 2556 และการเพิ่มปจจัยใน
การพิจารณาการดำรงเงินกองทุน เชน ความเสี่ยงดานเครดิต ความ
เสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร เปนตน รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนและ
นโยบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ-น บริษัทตระหนักถึงปจจัยเสี่ยง
ดังกลาวนี้ จึงไดกำหนดกลยุทธองคกรและแผนการตลาด เพ-อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการและบริหารความเสี่ยงหลักดานตางๆ
ใหครอบคลุม เพ-อไมใหสงผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัท
อยางมีนัยสำคัญ เพ-อรักษาความสามารถในการแขงขันและโอกาส
การทำกำไร โดยไดพิจารณามาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากปจจัยเสี่ยงหลักของบริษัทไวดังนี้
ปจจัยความเสี่ยงหลักและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงดานตลาด มีปจจัยจาก
1. เศรษฐกิจโลกทีอ่ ยูในภาวะทีอ่ อ นแอ จากผลกระทบของสหภาพ
ยุโรป
2. ความเสี่ยงจากความขัดแยงทางการเมืองในภูมิภาคตางๆ
ทั้งในเอเชีย และตะวันออกกลาง สงผลใหเศรษฐกิจเอเชีย
ขยายตัวไดชาลง
3. ความเสี่ยงตอเสถียรภาพในระยะสั้นบนความผันผวนของ
เศรษฐกิจ เชน อัตราเงินเฟอ ความไมสมดุลของเงินบัญชี
เดินสะพัด และความผันผวนของเงินทุนไหลเขาประเทศทำให
สภาพคลองสวนเกินในระบบลดลง สงผลใหอัตราดอกเบี้ยมี
ความผันผวน กระทบตอการประเมินมูลคาสินทรัพย มูลคา
หนี้สิน และการดำรงเงินกองทุน และมีการแกวงตัวของ
ตลาดทุน จากปจจัยดังกลาวสงผลกระทบตอบริษัท ทั้งทาง
ตรงและทางออม ทัง้ นีบ้ ริษทั มีการบริหารความเสีย่ งทีส่ ำคัญดังนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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As the unstable and volatile market condition during 2013
and the political factor at last year end forced business
sectors to adapt themselves into intensive competitiveness to
keep up with current situation and continuously be
responsive to customers’ needs. Meanwhile, Government’s
policies in many aspects were in the session of draft presentation for the private sectors ‘opinion for the readiness prior
to enforcement while some were enacted this year, such as
Capital Requirement under RBC framework (Risk Based
Capital) that increased the minimum capital requirement from
125 percent to 140 percent in 2013 and adding more capital
requirement factors such as credit risk, operational risk etc.
as well as defining policies in investment and related
business investment. The Company has realized those risk
factors, determined the corporate strategies and marketing
plans to improve an effective risk management in order to
ensure the insignificant effect towards the business operation
and also to maintain the competitive capacity and business
opportunity. The Company has considered both short term
and long term measurements and management from the
Company’s risk factors that are shown below.
Key risk factors and risk management approaches:
1. Market Risks. It arises from:
1. Weak global economic situation as a result of impact
from European Union.
2. The risks from political conflicts in many regions,
including Asia and Middle East which slow down
the Asia’s economic growth.
3. The risks from stability in short term on economic
uncertainty such as inflation, capital account
imbalance, and volatility of capital inflows, which
reduced the liquidity surplus in the market. This
affects the interest rate fluctuation, the value
estimation of asset and liability, capital requirement
and fluctuation of capital market. These factors
impact the Company directly and indirectly. The
Company has implemented the following important
risk management as follows:

1.1. ความเสีย่ งจากการสรางรายไดจากการขาย จากความผันผวน
ของตลาดสรางความไมเชอมั่นในการออมเงินผานการประกัน
ชีวิตที่เปนสัญญาระยะยาว การแขงขันจากคูแขงในธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
กระทบตอการสรางรายไดและผลกำไรของบริษัท อยางไรก็ดี
บริษัทเชอมั่นในกลยุทธการขยายฐานลูกคาทั้งรายใหมและ
ลูกคาเดิม ผานการจัดการชองทางการขายที่เหมาะสมจากชอง
ทางการขายที่มีอยูและนำเสนอผานชองทางใหมๆ เชน การขาย
ผานชองทางโทรศัพท ประกอบกับการวางแผน การตลาดและ
การบริหารตนทุนคาใชจายที่มีประสิทธิภาพของบริษัท การสราง
ความน6าเชอถือและการสรางภาพลักษณ ใหม ตลอดจนงาน
ดานบริการที่พัฒนาและขยายสูสาขาใหเปนมาตรฐานเดียวกับ
สำนักงานใหญ ยังสามารถลดความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ได
ในปนี้
1.2. ความเสี่ยงจากการสรางรายไดจากการลงทุน เปนความเสี่ยง
หนึ่งที่บริษัทจะตองลงทุนในสินทรัพยที่เหมาะสมเพอให ได
ผลตอบแทนที่เพียงพอ สอดคลองกับภาระผูกพันและระดับ
ตนทุนที่มีอยู บริษัทจึงไดพิจารณาเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน
สินทรัพยประเภทอนๆ นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารหนี้
ภาครัฐ ซึ่งไดมีการพิจารณาเรองความเสี่ยงและการดำรงเงิน
กองทุนตามระดับความเสี่ยงจากสินทรัพยลงทุนควบคูไปดวย
อี ก ทั ้ ง บริ ษ ั ท ได พิ จ ารณาช อ งทางการประกอบธุ ร กิจ อ น นอก
เหนือจากการประกอบธุรกิจประกันชีวิตเพอหาผลตอบแทน
เพิ่มเติม โดยพิจารณาถึงศักยภาพ ระบบงาน บุคลากร และ
ทรัพยากรของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดกำหนดกรอบนโยบายการ
ลงทุ น และแผนการลงทุ น ให เ ป น ไปตามข อ กำหนดของ
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) อยางเครงครัด
2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เปนความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอ
การประเมินมูลคาสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท สงผลตอความ
ผันผวนของการดำรงเงินกองทุน บริษัทมีการจัดสรรเงินกองทุนตาม
ประเภทความเสีย่ งอยางมีประสิทธิภาพ เพอใหมน่ั ใจวาตลอดเวลาใน
การดำเนินธุรกิจบริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอ โดยในการจัดสรรเงิน
กองทุนจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนควบคูไปดวย ดังนี้
2.1. ติดตามการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยางสม่ำเสมอ เพอ
ประเมินผลกระทบตออัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน
(CAR Ratio) และเพิ่มการติดตามมากเปนพิเศษในชวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ

1.1 Sale Income Risk. The fluctuating market has caused
an unconfidence in savings through life insurance of
long-term contract, competition in business, the risk of
underperformance of the targeted goals, which affected
the incomes and profits of the Company. However, the
Company is confident in customer base expansion
strategies of both new and existing customers through
the proper distribution channels management of current
and new channels such as telesales, coupled with the
marketing plan and the cost-effective management of
the Company, credibility building, rebranding, including
services development that expand to all branches with
the same standard as the head office, which could
reduce this year’s risk factors.
1.2 Investing Incomes Risk: This is a risk that the Company
must invest in appropriate assets to ensure sufficient
return that matches with the obligation and existing
costs. The Company considers increasing the investment
portions in other assets apart from government bond,
which the risks and investment risk based capital have
been also considered. Moreover, the Company has
taken into consideration other businesses than life
insurance in order to gain more returns, by considering
of potentials, operations, personnel, and corporate
resources. The Company has already defined investment
policy and plans to strictly comply with the regulation
of the Office of Insurance Commission (OIC).
2. Interest Rate Risk: It is the risk that affects the value
estimation of the Company’s asset and liability, which impact
the fluctuation of regulatory capital required. The Company has
efficiently allocated risk based capital to ensure maintaining
adequate capital during the Company’s operation. In capital
allocation, it will also consider the return on investment as
follows:
2.1 Monitor the changes in interest rates regularly in order to
assess an impact on the Capital Adequacy Ratio (CAR
Ratio) and pay closer attention during the significant
changes.

Bangkok Life Assurance PCL.
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2.2. ในชวงที่อัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวดีขึ้น ทำใหบริษัทมีทาง
เลือกในการลงทุน จึงไดเนนการลงทุนในชวงอายุสินทรัพย ใน
ชวง 8-10 ป เพ+อเพิม่ ประสิทธิภาพของ Cash Flow Matching
เพ+อลดระดับ Interest Rate Risk Charge ลง อีกทัง้ ยังชวยลด
Liquidity Risk ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย
3. การบริหารความตอเนองในการดำเนินธุรกิจ (BCM: Business
Continuity Management) บริษัทใหความสำคัญตองานดานการ
ใหบริการลูกคาไดอยางทันทวงทีเปนลำดับแรกหากเกิดสถานการณ
ฉุกเฉิน จึงไดปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและแผนงานบริหาร
ความตอเน+องทางธุรกิจ BCP (Business Continuity Plan) อยาง
ตอเน+อง ตลอดจนจัดใหมีการซอมสถานการณฉุกเฉินและการทดสอบ
ระบบงานศูนยปฏิบัติงานสำรองของบริษัท เพ+อใหมั่นใจวาระบบงาน
ตางๆ ที่จัดเตรียมไวสามารถใชงานไดดีตามแผนที่วางไว และไดเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสำรองขอมูลระหวางสำนักงานใหญกับศูนยขอมูล
สำรองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพิจารณาเริ่มโครงการ
ศูนยสำรองฉุกเฉินแหงที่ 2 เพ+อรองรับเหตุฉุกเฉินที่ทำใหสำนักงาน
ใหญไมสามารถใชงานไดเปนระยะเวลานาน โดยสามารถปรับเปลี่ยน
การใชงานไดอยางเหมาะสม
ทั้งนี้เพ+อลดระดับความเสียหายจากปจจัยความเสี่ยงหลัก บริษัทมี
แนวทางในการบริหารจัดการความเสีย่ งภายใตระบบบริหารความเสีย่ ง
ทั่วทั้งองคกร Enterprise Risk Management (ERM) พรอมจัดทำ
แผนธุรกิจและกลยุทธ ใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
(Risk Appetite) การปรับโครงสรางการบริหารความเสี่ยงโดยแตงตั้ง
คณะทำงานบริหารเงินกองทุน คณะทำงานบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบตั กิ าร และผูป ระสานงานความเสีย่ งในทุกหนZวยงาน เพ+อการจัดการ
และการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรอยางเปนระบบ
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2.2 During the favorable change of interest rate, the
Company has more investment choices and focuses on
investment in 8 - 10 years tenor assets to increase the
efficiency of the Cash Flow Matching, to reduce the
Interest Rate Risk Charge and to help reducing Liquidity
Risk in the future.
3. Business Continuity Management (BCM). The Company
places first priority to prompt service for its customer in case
of emergency situation by developing and improving the
Business Continuity Plan (BCP) continuously, and also
conducting emergency drills and testing on disaster recovery
site to ensure that all operating systems can effectively work
as planned. Furthermore, the effectiveness of data storage
between Head Office and Data Center has been enhanced,
and the project of setting up a second disaster recovery site
is also considered to support emergency situation that will
make the Head Office inoperative for a long time, which it
can be adaoted appropriately.
In order to reduce the damage levels from major risk factors,
the Company has implemented risk management under
Enterprise Risk Management (ERM) and prepared business
plans and strategies in accordance with acceptable risk level
(Risk Appetite). The risk management has been restructured
by appointing Funding Management Committee, Operational
Risk Management Committee and risk coordinators in all
business units to administer and manage risks in the organization systematically.

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Report of the Nominating and Remuneration Committee for 2013

เรียน ทานผูถือหุน

ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) ไดแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ
จำนวน 4 ทาน โดยมีประธานเปนกรรมการอิสระ มีกรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 1 ทาน แตละทานมีวาระการดำรงตำแหน0งเทากับวาระการ
เปนกรรมการบริษัทนั้น
ในระหวางป 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพ8อปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน0งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ และ
ทำหนาทีพ่ จิ ารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษทั รวมถึงการประเมินผลงาน เพ8อพิจารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจ ดั การใหญ
ในการสรรหากรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกำหนด และสอดคลองกับขอกำหนดของทางการ โดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณจากหลากหลาย
ธุรกิจ มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม มีทศั นคติทด่ี ตี อ องคกร มีวฒ
ุ ภิ าวะ และความเปนมืออาชีพ สามารถอุทศิ เวลาใหกบั งานของบริษทั อยางเพียงพอ
สำหรับการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจ ดั การใหญนน้ั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดคำนึงถึงความเหมาะสม
กับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในระยะที่ผานมา โดยมีการพิจารณาที่โปรงใส ชัดเจน เพ8อให
คาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญสะทอนภาระหนาที่ความรับผิดชอบ สามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทชั้นนำที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเพียงพอที่จะจูงใจใหกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญสามารถปฏิบัติหนาที่
ใหบรรลุเปาหมายที่คณะกรรมการกำหนด สามารถสรางผลประโยชนระยะยาวที่เหมาะสมแกบริษัทและผูถือหุน
ทั้งนี้ ไดแสดงรายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไว ในหัวขอคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารของรายงานประจำป
ฉบับนี้ดวยแลว

ดร.ศิริ การเจริญดี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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Dear Shareholders

The Board of Directors of Bangkok Life Assurance Public Company Limited has appointed the Nominating and Remuneration
Committee. The Committee is comprised of 4 directors including an Independent Director as Chairman of the Committee and
one Executive Officer as a committee member. The term of office for each committee member is equal to his/her term as
Company’s Director.
In 2013, the Nominating and Remuneration Committee convened 4 times to perform its duty in accordance with the Charter
of the Nominating and Remuneration Committee. The duty of the Committee is to find suitable replacements for directors
whose term has expired and to determine directors’ remuneration. In addition, the Committee has conducted a performance
appraisal in order to determine remuneration for the President.
During the Director selection process, the Nominating and Remuneration Committee has selected qualified candidates who
meet the required criteria set by the Board of Directors and the government's regulations. The Committee has taken into
account candidates’ experience in various businesses, history of moral conduct and ethics, positive attitude towards the
organization, maturity, professionalism and ability to devote sufficient time to the Company.
In determining the remuneration of Directors and the President, the Nominating and Remuneration Committee has taken into
account their work history: duties, assigned responsibilities and performance. The Committee has conducted the process in a
transparent and clear manner to ensure that the remuneration reflects roles and responsibilities of the Directors and the
President. The remuneration is comparable to that of leading companies listed on the Stock Exchange of Thailand and
companies in the same industry. Additionally, the remuneration is sufficiently attractive for the Directors and the President to
successfully perform their duties, achieve goals set by the Board of Directors and yield long-term benefits for the Company
and its shareholders.
The detailed account of remuneration for the Directors and Executive Officers is given in the topic “Directors and Executive
Officer’s Remuneration” in this Annual Report.

Dr.Siri Ganjarerndee
Chairman of the Nominating and Remuneration Committee

Bangkok Life Assurance PCL.
ANNUAL REPORT 2013
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2556
Report of the Audit Committee for 2013
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน ซึ่งทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีความรูค วามเขาใจหรือมีประสบการณดา นบัญชีและการเงินเปนอยางดี โดยไดปฏิบตั งิ านตามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ไดรบั มอบหมาย
ดวยความรูความสามารถ ประกอบกับความรอบคอบและมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ โดยไมมีขอจำกัดในการไดรับขอมูลทั้งจากผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ
ตลอดจนได ใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เพ=อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน
ในรอบป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบถวนทุกครั้ง โดยมีการรวมประชุมกับผูบริหาร
ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี เพ=อรวมเสนอขอมูล หารือ และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวของ สามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป ซึง่ ผานการสอบทานและตรวจสอบจากผูส อบบัญชีแลว โดยไดเชิญผูบ ริหารทีเ่ กีย่ วของและผูสอบบัญชีเขารวม
ประชุม เพ=อสอบทานความถูกตองครบถวนของงบการเงิน รายการที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีนัยสำคัญและผูสอบบัญชีรายงานความเห็นอยางไมมีเง=อนไข
นอกจากนี้ยังมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยจำนวน 1 ครั้ง เพ=อปรึกษาหารือกันอยางอิสระถึงขอมูลและปญหาที่มีความสำคัญ
ในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทมีรายงานทางการเงินที่ครบถวนถูกตองเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของบริษทั โดยพิจารณาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งไดรวมถึงการบริหารความเสี่ยงดวย เห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม สนับสนุนใหการดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ และติดตามการ
ดำเนินงานของฝายตรวจสอบเพ=อรับทราบรายงาน ผลการตรวจ และการดำเนินการตามขอเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้ เม=อพิจารณาผลการประเมิน
จากผูสอบบัญชีภายนอกซึ่งไดประเมินประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเปนประจำทุกป และเห็นวาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเปนไปอยาง
อิสระเพียงพอ แผนงานตรวจสอบประจำปสอดคลองกับเปาหมายและความเสี่ยงของบริษัท มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลของ
การปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายในอยางสม่ำเสมอ
4. สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษทั โดยทีผ่ า นมานัน้ บริษทั ไดมกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ทีเ่ กีย่ วของอยางเหมาะสม ซึง่ มีสำนักกำกับการปฎิบตั งิ านและฝาย
ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานใหหนLวยงานตางๆ ภายในบริษทั ยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ จรรยาบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตัง้ รวมทัง้ การพิจารณาเสนอคาตอบแทนผูส อบบัญชีประจำป 2556 นำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั เพ=อขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
โดยไดประเมินจากความเปนอิสระ คุณภาพและผลงานการตรวจสอบ ความสามารถและประสบการณ ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวติ นอกจากนี้ ไดมกี ารพิจารณา
เปรียบเทียบความเหมาะสมของคาสอบบัญชีเปนประการสำคัญอีกดวย ทัง้ นีเ้ ห็นวาบริษทั สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด ที่ไดคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
มีความเปนอิสระ มีความรูและประสบการณ ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ประกอบกับการปฎิบัติงานที่ผานมาเปนที่นLาพอใจ รวมถึงคาสอบบัญชีเม=อเปรียบเทียบแลวมี
ความเหมาะสม
6. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
การทำรายการดังกลาวของบริษัทเปนไปตามประกาศ ขอกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนไปดวยความเปนธรรม
และเพ=อผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ เชนเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไปดวยราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตอง และ
ครบถวน
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการทำหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2556 ซึ่งผลสรุปโดยรวมเปนไปตามเกณฑ
และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังมีชอ งทางใหผมู สี ว นไดเสียสามารถติดตอได โดยตรง ผานทาง Email address ของคณะกรรมการตรวจสอบบนเว็บไซตของบริษทั
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ เพ=อใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินงานและสามารถ
แกไขปญหาไดอยางทันทวงที
โดยสรุปในภาพรวมแลวคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางครบถวน เพียงพอและทันเวลามีระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจอยางเหมาะสม และรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจ
ขัดแยงทางผลประโยชนเปนไปเพ=อประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ ตลอดจนผูบริหารของบริษัทมีจริยธรรมและความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพ=อใหบรรลุเปาหมายของ
บริษัทอยางมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ และใหความสำคัญตอการดำเนินงานภายใตระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปรงใส และเช=อถือได

(สุนทร อรุณานนทชัย)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
กุมภาพันธ 2557

Dear Shareholders
The Audit Committee, whose members were appointed by the Company’s Board of Directors, comprises of 3 Independent Directors. All members
of the Audit Committee meet the requirements as set out in the regulation of the Stock Exchange of Thailand and possess substantial knowledge,
expertise and/or experience in accounting and finance. The Audit Committee has carried out its mandated duties and responsibilities skilfully,
knowledgeably and conscientiously with sufficient independence and access to unlimited information from Executive Officers, employees and all
relevant parties. The Audit Committee has provided its comments and suggestions for the benefits of all stakeholders with no discrimination.
In 2013, the Audit Committee convened 5 times with all its members attending at all meetings. The meetings allowed the Committee to meet with
Executive Officers, members of the Internal Audit Department and External Auditors to exchange information and opinions on relevant matters.
The Committee’s findings can be summarised as follows.
1. The Committee reviewed the quarterly and annual financial statements which have been certified by the auditor. The Committee invited all
executive officers concerned and the auditor to attend the meeting to ensure thorough correctness of all statements significant transactions
disclosed in the financial statements and the auditor report the opinions without any conditions for financial statement. Additionally, the Audit
Committee convened one meeting with the auditors without the presence of the Company’s management for independent discuss the main data
and significant problems on the management of financial statements whereby the Audit Committee deemed the Company’s financial report to
be correct and in accordance with Generally Accepted Accounting Principle (GAAP).
2. The Committee reviewed the sufficiency of the Company’s internal control system and risk management considerate from adequacy assessment
of internal control in accordance to the regulations set forth by The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC), which includes
risk management. The Committee has found the Company’s internal control to be sufficient and risk management is circumspect and appropriate
to support the fulfilment of the Company’s aims and objectives effectively and efficiently.
3. The Committee reviewed the Company’s internal auditing system to ensure that it is appropriate and efficient. We scrutinised and approved the
Audit planning of the Internal Audit Department and monitoring on the operations of the Internal Audit Department. We received information on
the results of the internal audit reports and have ascertained any activities carried out according to the recommendations of the internal audit
reports. After careful consideration of the external auditor’s annual evaluation report on the Company’s internal auditing system’s effectiveness,
the Committee found the Company’s internal auditing system to be sufficiently independent. Annual auditing plans are in accordance to the
Company’s objectives and risks. Auditing operations are continuously developed in compliance to international standards for the professional
practice of Internal Auditor.
4. The Committee reviewed the Company’s operations to ensure compliance with the Securities and Exchange Act, the regulations of the Stock
Exchange of Thailand, and all legislations pertaining to the Company’s business operations. Thus far, the Company has operated in accordance
to related laws and regulations. The Company has Compliance Office and Internal Auditing Departments to ensure that all units within the
Company strictly abide by the relevant law, rules, regulations and ethics.
5. The Committee discussed, selected and proposed the Company’s auditors and the auditors’ remunerations for the year 2013 to the Board of
Directors pending the approval from a shareholders’ meeting. Selection is based on the auditor’s independence, quality, auditing experience,
capability and experience in auditing assurance business. Moreover, auditor’s remuneration was carefully considered and compared. Ernst &
Young Office Ltd. has been found to be independent, have the necessary knowledge and experience in auditing, thus past performance has
been satisfactory with suitable remuneration.
6. The Committee reviewed and provided its opinions on connected transactions and transactions with potential conflicts of interests to ensure
that such transactions comply with the orders, regulations and guidelines issued by the Stock Exchange of Thailand. In addition, the Committee
ensured that the aforementioned transactions are carried out fairly and benefit the interests the Company as well as ascertaining that the
transactions are carried out according to normal commercial terms at fair prices and that information is sufficiently, accurately and fully disclosed.
The Audit Committee has evaluated itself on the duties and responsibilities undertaken in 2013 and came to the conclusion that its performance is
consistent with the requirements and guidelines laid down by the Stock Exchange of Thailand.
Moreover, stakeholders have direct access to the Audit Committee via the Email address posted on the Company’s website. So, they can raise any
issues concerning violation of law or ethics, financial reports and internal control systems for the sake of transparency in the business operation
and timely resolution of problems.
Overall, the Audit Committee is of the opinion that the financial report of the Company is correctly and completely presented. The disclosure of
information is adequate, timely and relevant, with appropriate and concise content regarding risk management and internal control, and coverage of
laws related to the business, connected transactions and conflicts of interest that are of significance and benefit for the Company. Furthermore, the
Company’s executive officers adhere to ethical standards and have strong determination to perform their duties for fulfilment of the Company’s
objectives. They do so with diligence and professionalism with prior to good corporate governance of attaching much importance to operating
business with efficiency, transparency and reliability.

Mr. Sunthorn Arunanondchai
Chairman of the Audit Committee
February, 2014
Bangkok Life Assurance PCL.
ANNUAL REPORT 2013
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
Board of Directors’ Responsibility for Financial Report

เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการบริษทั เปนผูร บั ผิดชอบตองบการเงิน รวมทัง้ ขอมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำป ซึง่ งบการเงินสำหรับปสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอยางสม่ำเสมอ
และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ
และไดผา นการตรวจสอบจากผูส อบบัญชีอนุญาตจากบริษทั สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมช?อ “บริษทั เอินสท แอนด ยัง จำกัด”) ซึง่ แสดงความเห็น
ในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเง?อนไข
คณะกรรมการบริษัทได ใหความสำคัญและกำกับดูแลใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพ?อใหขอมูลทางการเงิน
มีความถูกตองและครบถวน เช?อถือได และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ
อยางมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเปนผูรับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน
ดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ ซึ่งแสดงไว ในรายงานประจำปแลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม บริษัทสามารถสรางความเช?อมั่น
อยางมีเหตุผลไดวารายงานทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตอง
ในสาระสำคัญและเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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นายโชน โสภณพนิช
กรรมการผูจัดการใหญ

Dear Shareholders
The Board of directors is responsible for the financial statement as well as of financial information presented in the annual
reports. The financial statements for the year ended December 31th, 2013 have been prepared in accordance with Thai
Financial Reporting standards. It has chosen appropriate accounting policies and exercised carefully judgment in adequate
disclosure of essential information in notes to the financial statements. The Certified Public Accountant from EY Office
Limited (previously name “Ernst & Young Office Limited”) has audited the financial statements who expressed an unqualified
opinions in the report of the auditor.
The Board of Directors has also put in place and maintained internal control, strict risk management system in providing
correctness and completeness of trustable financial information, attaining adequacy in asset retention, protecting against
corruption, fraud, and preventing significant irregular actions. The Board of Directors has appointed an Audit Committee
comprised of Independent Directors, who are responsible for reviewing financial reports, internal control systems, and
assuring they are sufficiently audited, which have been presented in the annual report.
The Board of Directors is of the opinion that the overall internal control systems of the Company are adequate, appropriate,
and give rise to the reasonable confidence that the financial statements as at December 31st, 2013 are fairly presented
financial position, operation result and cash flows, in all material respects, and in accordance with Thai Financial Reporting
standards.

Mr. Choedchu Sophonpanich
(Chairman)

Mr. Chone Sophonpanich
(President)

Bangkok Life Assurance PCL.
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s Report

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและงบกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเร8องอ8นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ8อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ8อใหไดความ
เช8อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ8อให ไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกลาว ผูส อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพ8อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพ8อวัตถุประสงค ในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอ
งบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเช8อวาหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า พเจาไดรบั เพียงพอและเหมาะสมเพ8อใชเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียว
กันของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3.1 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เน8องจากการนำ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร8องภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ บริษัทไดปรับยอนหลังงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดง
เปนขอมูลเปรียบเทียบ เพ8อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว นอกจากนี้บริษัทไดนำเสนองบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพ8อเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดที่ไดนำมาถือปฏิบัติใหมดวยเชนกัน
ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเง8อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ 2557
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556

166

To the Shareholders of Bangkok Life Assurance Public Company Limited
I have audited the accompanying financial statements of Bangkok Life Assurance Public Company Limited, which comprise
the statement of financial position as at 31 December 2013, and the related statements of income, comprehensive income,
changes in equity and cash flows for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other
explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai
Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in
accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material
misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to
design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Opinion
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of
Bangkok Life Assurance Public Company Limited as at 31 December 2013, and its financial performance and cash flows for
the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Emphasis of Matter
I draw attention to the matter as discussed in Note 3.1 to the financial statements regarding to the change in accounting
policy due to the adoption of Thai Accounting Standard 12 Income Taxes. The Company has restated the financial
statements for the year ended 31 December 2012, presented as comparative information, to reflect the adjustment resulting
from such change in accounting policy. The Company has also presented statement of financial position as at 1 January
2012, as comparative information, using the newly adopted accounting policy for income taxes. My opinion is not qualified in
respect of this matter.

Rachada Yongsawadvanich
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4951
EY Office Limited
Bangkok: 19 February 2014
Bangkok Life Assurance PCL.
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งบแสดงฐานะการเงิน

Statements of Financial Position
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 1 มกราคม 2555

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

1,331,190,953
1,862,525,767
1,839,665,535
790,087,943

865,845,947
1,500,076,847
1,612,729,639
510,012,812

2,736,720,476
1,375,597,931
2,312,647,445
332,055,036

100,057,865
20,187,669,759
140,790,981,338
46,962,230
3,525,693,845
326,614,377
19,447,445
1,066,286,776
347,315,007
172,234,498,840

477,236,368
18,395,331,360
116,059,781,262
46,962,230
2,649,100,421
304,954,930
17,202,032
780,101,850
347,978,903
143,567,314,601

299,019,595
13,358,947,452
89,394,339,476
29,587,830
2,113,082,452
306,415,271
21,390,815
340,234,468
179,608,126
112,799,646,373

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
รายไดจากการลงทุนคางรับ - สุทธิ
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
สินทรัพยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ
เงินลงทุนเพ*อคา - สุทธิ
เงินลงทุนเผ*อขาย - สุทธิ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินใหกูยืม - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยอ*น
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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7, 32
11
8
9, 32
32
10.1
10.2
10.3, 33, 34
10.4
11, 32
12
13
3.1, 14.1
15, 32

As at 31 December 2013 and 2012 and 1 January 2012

(Unit: Baht)

Note

31 December 2013

31 December 2012

1 January 2012

(Restated)

(Restated)

1,331,190,953
1,862,525,767
1,839,665,535
790,087,943

865,845,947
1,500,076,847
1,612,729,639
510,012,812

2,736,720,476
1,375,597,931
2,312,647,445
332,055,036

100,057,865
20,187,669,759
140,790,981,338
46,962,230
3,525,693,845
326,614,377
19,447,445
1,066,286,776
347,315,007
172,234,498,840

477,236,368
18,395,331,360
116,059,781,262
46,962,230
2,649,100,421
304,954,930
17,202,032
780,101,850
347,978,903
143,567,314,601

299,019,595
13,358,947,452
89,394,339,476
29,587,830
2,113,082,452
306,415,271
21,390,815
340,234,468
179,608,126
112,799,646,373

Assets
Cash and cash equivalents
Accrued investment income - net
Premium receivables
Reinsurance assets
Investment assets
Investments in securities - net
Trading investments - net
Available-for-sale investments - net
Held-to-maturity investments
General investments
Loans - net
Premises and equipment - net
Intangible assets - net
Deferred tax assets
Other assets
Total assets

7, 32
11
8
9, 32
32
10.1
10.2
10.3, 33, 34
10.4
11, 32
12
13
3.1, 14.1
15, 32

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบแสดงฐานะการเงิน

Statements of Financial Position
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 1 มกราคม 2555

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

950,000,000
257,241,894
450,008,758

200,000,000
581,526,761
400,098,875

738,563,265
266,778,378

136,616,421,004
102,106,322
297,503,638
1,021,135,062
7,379,616,691
299,382,694
1,098,048,029
1,499,378,109
149,970,842,201

111,259,206,400
88,460,596
340,909,580
1,078,120,949
7,279,716,866
266,958,660
1,288,404,931
1,319,141,914
124,102,545,532

88,386,403,850
82,588,130
333,830,276
1,085,196,967
6,852,174,216
233,793,703
494,917,951
1,048,861,404
99,523,108,140

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำรองประกันชีวิต
ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย
สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
สำรองเบี้ยประกันภัย
หนี้สินอ=นตามกรมธรรม
ผลประโยชนพนักงานคางจาย
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินอ=น
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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16, 32
17
18
19, 32
20
21
3.1, 14.1
22, 32

As at 31 December 2013 and 2012 and 1 January 2012

(Unit: Baht)

Note

31 December 2013

31 December 2012

1 January 2012

(Restated)

(Restated)

Liabilities and owners' equity
Liabilities
Securities sold under repurchase agreements
Income tax payable
Amounts due to reinsurers
Insurance contract liabilities
Life policy reserves
Unpaid policy benefits
Loss reserves and outstanding claims
Premium reserves
Other insurance liabilities
Employee benefit payables
Deferred tax liabilities
Other liabilities
Total liabilities

16, 32
17
18
19, 32
20
21
3.1, 14.1
22, 32

950,000,000
257,241,894
450,008,758

200,000,000
581,526,761
400,098,875

738,563,265
266,778,378

136,616,421,004
102,106,322
297,503,638
1,021,135,062
7,379,616,691
299,382,694
1,098,048,029
1,499,378,109
149,970,842,201

111,259,206,400
88,460,596
340,909,580
1,078,120,949
7,279,716,866
266,958,660
1,288,404,931
1,319,141,914
124,102,545,532

88,386,403,850
82,588,130
333,830,276
1,085,196,967
6,852,174,216
233,793,703
494,917,951
1,048,861,404
99,523,108,140

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบแสดงฐานะการเงิน

Statements of Financial Position
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 1 มกราคม 2555

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

1,220,000,000

1,220,000,000

1,220,000,000

1,211,714,350
2,846,250,643
66,068,779
1,246,050

1,204,771,855
2,759,469,456
28,315,191
35,477,257

1,200,000,000
2,699,821,268
-

122,000,000
400,000,000
13,225,119,255

122,000,000
400,000,000
9,761,362,477

122,000,000
400,000,000
6,872,550,441

4,391,257,562
22,263,656,639
172,234,498,840

5,153,372,833
19,464,769,069
143,567,314,601

1,982,166,524
13,276,538,233
112,799,646,373

สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,220,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแลว
หุนสามัญ 1,211,714,350 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2555: หุนสามัญ 1,204,771,855 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2555: หุนสามัญ
1,200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
23
สวนเกินมูลคาหุน
23
สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
23, 24
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
23
กำไรสะสม
จัดสรรแลว
สำรองตามกฎหมาย
26
สำรองทั่วไป
ยังไมไดจัดสรร
3.1
องคประกอบอAนของสวนของเจาของ
สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผAอขาย
- สุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
3.1, 10.9
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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As at 31 December 2013 and 2012 and 1 January 2012

(Unit: Baht)

Note

31 December 2012

1 January 2012

(Restated)

(Restated)

1,220,000,000

1,220,000,000

1,220,000,000

1,211,714,350
2,846,250,643
66,068,779

1,204,771,855
2,759,469,456
28,315,191

1,200,000,000
2,699,821,268
-

1,246,050

35,477,257

-

122,000,000
400,000,000
13,225,119,255

122,000,000
400,000,000
9,761,362,477

122,000,000
400,000,000
6,872,550,441

4,391,257,562
22,263,656,639
172,234,498,840

5,153,372,833
19,464,769,069
143,567,314,601

1,982,166,524
13,276,538,233
112,799,646,373

31 December 2013

Owners' equity
Share capital
Registered
1,220,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
Issued and fully paid-up
1,211,714,350 ordinary shares of Baht 1 each
(31 December 2012: 1,204,771,855 ordinary
shares of Baht 1 each, and 1 January 2012:
1,200,000,000 ordinary shares of Baht 1 each)
23
Share premium
23
Capital reserve on share-based payments
23, 24
Subscriptions received in advance from
exercises of warrants
23
Retained earnings
Appropriated
Statutory reserve
26
General reserve
Unappropriated
3.1
Other component of owners' equity
Revaluation surplus on available-for-sale
investments - net of relevant income taxes 3.1, 10.9
Total owners' equity
Total liabilities and owners' equity
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบกำไรขาดทุน

Statements of income
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

2555

2556

(ปรับปรุงใหม)

รายได
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
27, 32
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
32
รวมรายได
คาใชจาย
การรับประกันภัย
เงินสำรองประกันภัยเพิ่มจากปกอน
27
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและคาใชจาย
ในการจัดการผลประโยชน
27
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
27, 32
คาจางและคาบำเหน็จ
27, 32
คาใชจายสงเสริมการขาย
27
คาใชจายในการรับประกันภัยอ;น
27, 32
คาใชจายในการดำเนินงาน
29, 32
รวมคาใชจายการรับประกันภัย
กำไรจากการรับประกันภัย
กำไรจากเงินลงทุน
10.8
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม
28
รายไดอ;น
กำไรจากการดำเนินงาน
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
3.1, 14.2
กำไรสำหรับป
3.1
กำไรตอหุน
3.1, 31
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสำหรับป
กำไรตอหุนปรับลด
กำไรสำหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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38,795,181,586
7,055,872,646
45,851,054,232

34,127,629,145
5,703,833,360
39,831,462,505

25,357,214,604

22,872,802,550

9,599,304,983
1,251,922,002
2,705,207,319
351,602,258
31,013,149
1,720,361,682
41,016,625,997
4,834,428,235
592,982,350
(47,808,690)
39,199,458
5,418,801,353
68,845,833
39,079,187
5,310,876,333
930,372,218
4,380,504,115

6,542,697,588
1,428,694,711
2,758,143,553
333,838,932
30,223,750
1,488,023,132
35,454,424,216
4,377,038,289
480,098,923
(18,832,374)
19,758,278
4,858,063,116
59,344,870
34,640,205
4,764,078,041
1,040,526,305
3,723,551,736

3.62

3.10

3.61

3.08

For the years ended 31 December 2013 and 2012

(Unit: Baht)

Note

2013

2012
(Restated)

Revenues
Net earned premium
Net investment income
Total income
Expenses
Underwriting
Life policy reserves increased from prior year
Benefit payments under life policies and
benefit adjustment expenses
Claims and losses adjustment expenses
Commissions and brokerages expenses
Sales promotional expenses
Other underwriting expenses
Operating expenses
Total underwriting expenses
Profits from underwriting
Gains on investments
Fair value losses
Other income
Profits from operations
Contribution to the Office of Insurance Commission
Contribution to the Life Insurance Fund
Profits before income tax expenses
Income tax expenses
Profits for the years
Earnings per share
Basic earnings per share
Profits for the years
Diluted earnings per share
Profits for the years

27, 32
32

38,795,181,586
7,055,872,646
45,851,054,232

34,127,629,145
5,703,833,360
39,831,462,505

27

25,357,214,604

22,872,802,550

27
27, 32
27, 32
27
27, 32
29, 32

9,599,304,983
1,251,922,002
2,705,207,319
351,602,258
31,013,149
1,720,361,682
41,016,625,997
4,834,428,235
592,982,350
(47,808,690)
39,199,458
5,418,801,353
68,845,833
39,079,187
5,310,876,333
930,372,218
4,380,504,115

6,542,697,588
1,428,694,711
2,758,143,553
333,838,932
30,223,750
1,488,023,132
35,454,424,216
4,377,038,289
480,098,923
(18,832,374)
19,758,278
4,858,063,116
59,344,870
34,640,205
4,764,078,041
1,040,526,305
3,723,551,736

3.62

3.10

3.61

3.08

10.8
28

3.1, 14.2
3.1
3.1, 31

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Statements of comprehensive income
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

2556

2555
(ปรับปรุงใหม)

กำไรสำหรับป
กำไรเบ็ดเสร็จอน
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ+อขาย
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผ+อขายที่โอนไปรับรู ในงบกำไรขาดทุน
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนสำหรับป
บวก (หัก): ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ+นสำหรับป - สุทธิ
จากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556

176

14.2
3.1

4,380,504,115

3,723,551,736

(583,550,040)
(369,094,049)
(952,644,089)
190,528,818

4,537,681,934
(573,674,048)
3,964,007,886
(792,801,577)

(762,115,271)
3,618,388,844

3,171,206,309
6,894,758,045

For the years ended 31 December 2013 and 2012

(Unit: Baht)

Note

2013

2012
(Restated)

Profits for the years
Other comprehensive income
Gains (losses) on revaluation of available-for-sale investments
Gains on sales of available-for-sale investments
transferred to be recognised in statements of income
Total other comprehensive income (loss) for the years
Add (less): Relevant income taxes
Other comprehensive income (loss) for the years - net
of relevant income taxes
Total comprehensive income for the years

14.2
3.1

4,380,504,115

3,723,551,736

(583,550,040)

4,537,681,934

(369,094,049)
(952,644,089)
190,528,818

(573,674,048)
3,964,007,886
(792,801,577)

(762,115,271)
3,618,388,844

3,171,206,309
6,894,758,045

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบกระแสเงินสด

Statements of cash flows
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หนวย: บาท)

2556

2555

37,811,475,731
5,956,251,081
737,172,646
582,189,930
39,719,192
(10,497,388,119)
(166,893,000)
(2,708,306,946)
(364,815,276)
(1,653,837,561)
(107,723,171)
(1,540,670,095)
28,087,174,412

34,535,018,568
4,846,286,478
733,067,964
521,473,361
19,487,272
(7,381,664,053)
(74,423,900)
(2,703,652,234)
(299,344,075)
(1,218,007,372)
(94,320,857)
(1,636,744,788)
27,247,176,364

29,649,954,369
726,549,806
19,950,000,000
62,493
50,326,566,668

68,607,678,655
733,715,091
1,875,000,000
962,582
71,217,356,328

(56,034,543,669)
(1,208,911,747)
(20,510,000,000)
(87,685,796)
(77,841,141,212)
(27,514,574,544)

(97,912,125,485)
(1,066,251,879)
(750,000,000)
(72,187,457)
(99,800,564,821)
(28,583,208,493)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
รายไดจากการลงทุนอ'น
รายไดอ'น
เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยที่เกิดขึ้นระหวางป
เงินปนผลตามกรมธรรมประกันภัย
คาจางและคาบำเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอ'น
คาใชจายในการดำเนินงาน
คาใชจายอ'น
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใชไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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For the years ended 31 December 2013 and 2012

(Unit: Baht)

2013

2012

Cash flows from operating activities
Net premium written
Interest income
Dividend income
Other investment income
Other income
Benefit payments under life policies during the years
Dividends to policyholders
Commissions and brokerages
Other underwriting expenses
Operating expenses
Other expenses
Corporate income taxes
Net cash provided by operating activities
Cash flows from investing activities
Cash flows from
Investments in securities
Loans
Deposits at financial institutions
Premises and equipment
Cash from investing activities
Cash flows used in
Investments in securities
Loans
Deposits at financial institutions
Premises and equipment
Cash used in investing activities
Net cash used in investing activities

37,811,475,731
5,956,251,081
737,172,646
582,189,930
39,719,192
(10,497,388,119)
(166,893,000)
(2,708,306,946)
(364,815,276)
(1,653,837,561)
(107,723,171)
(1,540,670,095)
28,087,174,412

34,535,018,568
4,846,286,478
733,067,964
521,473,361
19,487,272
(7,381,664,053)
(74,423,900)
(2,703,652,234)
(299,344,075)
(1,218,007,372)
(94,320,857)
(1,636,744,788)
27,247,176,364

29,649,954,369
726,549,806
19,950,000,000
62,493
50,326,566,668

68,607,678,655
733,715,091
1,875,000,000
962,582
71,217,356,328

(56,034,543,669)
(1,208,911,747)
(20,510,000,000)
(87,685,796)
(77,841,141,212)
(27,514,574,544)

(97,912,125,485)
(1,066,251,879)
(750,000,000)
(72,187,457)
(99,800,564,821)
(28,583,208,493)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบกระแสเงินสด

Statements of cash flows
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับจากพันธบัตรขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใช ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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24
25

7

59,492,475
750,000,000
(916,747,337)
(107,254,862)
465,345,006
865,845,947
1,331,190,953

99,897,300
200,000,000
(834,739,700)
(534,842,400)
(1,870,874,529)
2,736,720,476
865,845,947

For the years ended 31 December 2013 and 2012

(Unit: Baht)

Note

2013

24

59,492,475
750,000,000
(916,747,337)
(107,254,862)
465,345,006
865,845,947
1,331,190,953

2012

Cash flows from operating activities
Proceeds from share capital increase as a result
of warrant exercises
Proceeds from securities sold under repurchase agreements
Dividends paid
Net cash used in financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the years
Cash and cash equivalents at end of the years

25

7

99,897,300
200,000,000
(834,739,700)
(534,842,400)
(1,870,874,529)
2,736,720,476
865,845,947

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

Statements of changes in owners' equity
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เพิ่มทุนจากการใช ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใช ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงินปนผลจาย
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป - ปรับปรุงใหม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ปรับปรุงใหม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไวเดิม
ปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ปรับปรุงใหม
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เพิ่มทุนจากการใช ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใช ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงินปนผลจาย
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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3.1
24
24
24
25

3.1
24
24
24
25

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชำระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

สำรองสวนทุน
จากการจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑ

1,200,000,000
1,200,000,000
4,771,855
1,204,771,855

2,699,821,268
2,699,821,268
59,648,188
2,759,469,456

28,315,191
28,315,191

1,204,771,855

2,759,469,456

28,315,191

1,204,771,855
6,942,495
1,211,714,350

2,759,469,456
86,781,187
2,846,250,643

28,315,191
37,753,588
66,068,779

(หนวย: บาท)

เงินรับลวงหนาคาหุน
จากการใชสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

กำไรสะสม
จัดสรรแลว
สำรองตามกฎหมาย
สำรองทั่วไป

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอAน
ของสวนของเจาของ
- สวนเกินทุน
จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผAอขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได
ที่เกี่ยวของ

รวม

35,477,257
35,477,257

122,000,000
122,000,000
122,000,000

400,000,000
400,000,000
400,000,000

6,531,692,293
340,858,148
6,872,550,441
(834,739,700)
3,723,551,736
9,761,362,477

2,477,708,155
(495,541,631)
1,982,166,524
3,171,206,309
5,153,372,833

13,431,221,716
(154,683,483)
13,276,538,233
28,315,191
64,420,043
35,477,257
(834,739,700)
6,894,758,045
19,464,769,069

35,477,257

122,000,000

400,000,000

8,981,322,350

6,441,716,041

19,973,072,150

35,477,257
(35,477,257)
1,246,050
1,246,050

122,000,000
122,000,000

400,000,000
400,000,000

780,040,127
9,761,362,477
(916,747,337)
4,380,504,115
13,225,119,255

(1,288,343,208)
5,153,372,833
(762,115,271)
4,391,257,562

(508,303,081)
19,464,769,069
37,753,588
58,246,425
1,246,050
(916,747,337)
3,618,388,844
22,263,656,639
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

Statements of changes in owners' equity
For the years ended 31 December 2013 and 2012

Note

Balance as at 31 December 2011 - as previously reported
Adjustments of cumulative effect of the change
in accounting policy regarding income taxes
Balance as at 1 January 2012 - as restated
Share-based payments
Share capital increase as a result of warrant exercises
Subscriptions received in advance from exercises
of warrants
Dividend paid
Total comprehensive income for the year - as restated
Balance as at 31 December 2012 - as restated
Balance as at 31 December 2012- as previously reported
Adjustments of cumulative effect of the change
in accounting policy regarding income taxes
Balance as at 31 December 2012 - as restated
Share-based payments
Share capital increase as a result of warrant exercises
Subscriptions received in advance from exercises
of warrants
Dividend paid
Total comprehensive income (loss) for the year
Balance as at 31 December 2013

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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3.1
24
24
24
25

3.1
24
24
24
25

Capital reserve
on share-based
payment
transactions

Issued and
fully paid-up
share capital

Share premium

1,200,000,000

2,699,821,268

-

1,200,000,000
4,771,855

2,699,821,268
59,648,188

28,315,191
-

1,204,771,855

2,759,469,456

28,315,191

1,204,771,855

2,759,469,456

28,315,191

1,204,771,855
6,942,495

2,759,469,456
86,781,187

28,315,191
37,753,588
-

1,211,714,350

2,846,250,643

66,068,779

(Unit: Baht)

Subscriptions received
in advance from
exercises of warrants

Retained earnings
Appropriated
Statutory reserve
General reserve

Unappropriated

Other component of
owners' equity
- Revaluation surplus on
available-for-sale
investments
- net of relevant
income taxes

Total

-

122,000,000

400,000,000

6,531,692,293

2,477,708,155

13,431,221,716

-

122,000,000
-

400,000,000
-

340,858,148
6,872,550,441
-

(495,541,631)
1,982,166,524
-

(154,683,483)
13,276,538,233
28,315,191
64,420,043

35,477,257
35,477,257

122,000,000

400,000,000

(834,739,700)
3,723,551,736
9,761,362,477

3,171,206,309
5,153,372,833

35,477,257
(834,739,700)
6,894,758,045
19,464,769,069

35,477,257

122,000,000

400,000,000

8,981,322,350

6,441,716,041

19,973,072,150

35,477,257
(35,477,257)

122,000,000
-

400,000,000
-

780,040,127
9,761,362,477
-

(1,288,343,208)
5,153,372,833
-

(508,303,081)
19,464,769,069
37,753,588
58,246,425

1,246,050
1,246,050

122,000,000

400,000,000

(916,747,337)
4,380,504,115
13,225,119,255

(762,115,271)
4,391,257,562

1,246,050
(916,747,337)
3,618,388,844
22,263,656,639
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to financial statements

สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

เรื่อง
ขอมูลบริษัทฯ
เกณฑ ในการจัดทำงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีใหม
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินได
สินทรัพยอ>น
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
สำรองประกันชีวิต
ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย
สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
สำรองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชนพนักงานคางจาย
หนี้สินอ>น
ทุนเรือนหุนที่ออกและชำระแลว/สวนเกินมูลคาหุน/สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ/
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงินปนผลจาย
สำรองตามกฎหมาย
สวนงานดำเนินงาน
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม
คาใชจายในการดำเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
กำไรตอหุน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน
ทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสำรองวางไวกับนายทะเบียน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
เคร>องมือทางการเงิน
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันชีวิต
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การอนุมัติงบการเงิน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to financial statements

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
1. ขอมูลบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท นิปปอน
ไลฟ อินชัวรันส ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุนเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการรับประกันชีวิต ที่อยูตามที่
จดทะเบียนของบริษัทอยูที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑ ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชี
เกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑที่เกี่ยวของซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการในงบการเงินไดจัดทำขึ้นเพHอใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
งบการเงินนี้ ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอHนในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 เรHอง สรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้
3. มาตรฐานการบัญชีใหม
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช ในงวดบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
3.1 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช ในงวดบัญชีปจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8

สวนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสHอมราคาที่ตีราคาใหม
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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For the years ended 31 December 2013 and 2012
1. Corporate information
Bangkok Life Assurance Public Company Limited (“the Company”) is a publicly limited company incorporated and domiciled
in Thailand. Its major shareholder is Nippon Life Insurance Company, which was incorporated in Japan. The Company is
principally engaged in the provision of life insurance business. The registered office of the Company is at No. 23/115-121,
Royal City Avenue, Rama 9 Road, Bangkapi Sub-district, Huaykwang District, Bangkok.
2. Basis of preparation of financial statements
The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards enunciated under the
Accounting Profession Act B.E. 2547, and in accordance with Thai accounting practices related to life insurance and the
accounting and reporting guidelines prescribed by the Office of Insurance Commission (“OIC”). The presentation of the
financial statements has been made in compliance with the Declaration of the Insurance Commission dated 27 May 2010.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in Note 4 to the
financial statements regarding a summary of significant accounting policies.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial
statements in English language have been translated from the financial statements in Thai language.
3. New accounting standards
Below is a summary of accounting standards that became effective in the current accounting period and those that will
become effective in the future.
3.1 Accounting standards that became effective in the current accounting period
Accounting standards:
TAS 12
TAS 20 (revised 2009)
TAS 21 (revised 2009)

Income Taxes
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Financial Reporting Standard:
TFRS 8

Operating Segments

Accounting Standard Interpretations:
TSIC 10
Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
TSIC 21
Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
TSIC 25
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
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แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสำคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร'อง ภาษีเงินได ซึ่งนโยบายการบัญชีภาษีเงินไดสามารถสรุปตามที่กลาวไว ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4
ทั้งนี้ บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกลาว โดยปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวา
บริษัทไดบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมาโดยตลอด และแสดงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไว ในหัวขอ “ปรับปรุง
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากการนำ
มาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น
องคประกอบอ'นของสวนของเจาของลดลง

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

1,066
1,098
1,066
1,098

780
1,288
780
1,288

340
495
340
495
(หนวย: ลานบาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
งบกำไรขาดทุน
คาใชจายภาษีเงินไดลดลง
กำไรสำหรับปเพิ่มขึ้น
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาทตอหุน)
กำไรตอหุนปรับลดเพิ่มขึ้น (บาทตอหุน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ'นลดลง

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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286
286
0.24
0.24

439
439
0.37
0.36

(190)

793

Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets
The above Thai accounting standards, Thai financial reporting standard, accounting standard interpretations and accounting
treatment guidance do not have a significant impact on these financial statements, except for TAS 12 Income Taxes, the
accounting policy of which can be summarised in Note 4 to the financial statements.
Hence, the Company recognised the effect as a result of such change in accounting policy by restating its prior years’
financial statements, presented as comparative information, as if it had always adopted deferred tax accounting and
presented it under the caption of “Adjustments of cumulative effect of the change in accounting policy regarding income
taxes” in the statements of changes in owners’ equity.
The amounts of adjustments to the statements of financial position, income and comprehensive income from the adoption of
such accounting standard are summarised below.
(Unit: Million Baht)

31 December 2013 31 December 2012 1 January 2012
Statements of financial position
Deferred tax assets were increased by
Deferred tax liabilities were increased by
Unappropriated retained earnings were increased by
Other component of owners’ equity was decreased by

1,066
1,098
1,066
1,098

780
1,288
780
1,288

340
495
340
495
Unit: Million Baht

For the years ended 31 December
2013
2012
Statements of income
Income tax expenses were decreased by
Profits for the years were increased by
Basic earnings per share was increased by (Baht per share)
Diluted earnings per share was increased by (Baht per share)
Statements of comprehensive income
Other comprehensive income (loss) was decreased by

286
286
0.24
0.24

439
439
0.37
0.36

(190)

793
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3.2 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใช ในอนาคต
วันที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

การนำเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา
งบการเงินระหวางกาล
สินทรัพยไมมีตัวตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไมเพ@อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดำเนินงาน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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3.2 Accounting standards that will become effective in the future
Effective date
Accounting Standards:
TAS 1 (revised 2012)
TAS 7 (revised 2012)
TAS 12 (revised 2012)
TAS 17 (revised 2012)
TAS 18 (revised 2012)
TAS 19 (revised 2012)
TAS 21 (revised 2012)
TAS 24 (revised 2012)
TAS 28 (revised 2012)
TAS 31 (revised 2012)
TAS 34 (revised 2012)
TAS 38 (revised 2012)

Presentation of Financial Statements
Statement of Cash Flows
Income Taxes
Leases
Revenue
Employee Benefits
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Related Party Disclosures
Investments in Associates
Interests in Joint Ventures
Interim Financial Reporting
Intangible Assets

1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014

Financial Reporting Standards:
TFRS 2 (revised 2012
Share-based Payment
TFRS 3 (revised 2012)
Business Combinations
TFRS 4
Insurance Contracts
TFRS 5 (revised 2012)
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
TFRS 8 (revised 2012)
Operating Segments

1 January 2014
1 January 2014
1 January 2016
1 January 2014
1 January 2014

Accounting Standard Interpretations:
TSIC 15 Operating Leases - Incentives
TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures
TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs

1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
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วันที่มีผลบังคับใช
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เร@องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
งบการเงิ
นระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพยจากลูกคา

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝายบริหารของบริษทั ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนไมเกี่ยวเน@องกับธุรกิจของบริษัทหรืออาจมีผลกระทบอยางไมเปนสาระสำคัญตองบการเงินใน
ปที่เริ่มใช ยกเวนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ซึ่งอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใช และยังไมสามารถ
สรุปผลได ในขณะนี้
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 การรับรูรายได
(ก) เบี้ยประกันชีวิต
กรณีเบีย้ ประกันรับปแรก เบีย้ ประกันชีวติ บันทึกเปนรายไดหลังจากหักเบีย้ ประกันภัยตอและสงคืนตัง้ แตวนั ทีท่ ม่ี ผี ลบังคับใช ในกรมธรรม
และกรณีกรมธรรมตอ อายุเบีย้ ประกันชีวติ จะรับรูเ ปนรายไดเม@อถึงกำหนดชำระเฉพาะเบีย้ ประกันของกรมธรรมทม่ี ผี ลบังคับใชอยู ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม@อสิทธิในการรับเงิน
ปนผลเกิดขึ้น
(ค) ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกยู มื โดยคำนวณจากยอดเงินตนทีค่ งคาง ยกเวนสวนของรายไดดอกเบีย้ ทีค่ า งชำระ
เกินกวา 6 เดือนใชเกณฑเงินสด
(ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
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Effective date
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 1
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
TFRIC 4
Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 5
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration
and Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7
Applying the Restatement Approach under TAS 29
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TFRIC 10
Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12
Service Concession Arrangements
TFRIC 13
Customer Loyalty Programmes
TFRIC 17
Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 18
Transfers of Assets from Customers

1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014

The Company’s management has assessed the effect of the above accounting standards, financial reporting standards,
accounting standard interpretations and financial reporting standard interpretations and believes that they are not relevant to
the business of the Company or have no significant impact on the financial statements when they are initially applied, except
for TFRS 4, from which the Company’s management is still evaluating the first-year impact to the financial statements and
has yet to reach a conclusion.
4. Summary significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
(a) Premium
For the first year policies, premium, net of premium ceded and refund, is recognised as revenue on the effective
date of the insurance policies. For renewal policies, it is recognised as revenue when due and only on the policy
that is still inforce at the end of reporting period.
(b) Interest and dividend income on investments
Interest income is recognised as revenue on an accrual basis based on the effective interest rate. Dividends are
recognised as revenue when the right to receive the dividend is established.
(c) Interest income on loans
Interest income is recognised as revenue over the term of the loans based on the amount of principal outstanding,
except for interest income portion that has been past due over six months, it is recognised on a cash basis.
(d) Gains (losses) on investments
Gains (losses) on investments are recognised as revenues or expenses when incurred.
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4.2 การรับรูคาใชจาย
(ก) เบี้ยประกันภัยตอจาย
เบี้ยประกันภัยตอจายจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนคาใชจายเม@อได โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยใหบริษัทรับประกันภัยตอแลว
(ข) คาจางและคาบำเหน็จ
คาจางและคาบำเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในปบัญชีที่เกิดรายการ
(ค) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนประกอบดวย คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม
ทดแทนจากการรับประกันภัย ซึ่งแสดงตามมูลคาของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอ@นที่เกี่ยวของและรายการปรับปรุงคาสินไหม
ของงวดปจจุบันและงวดกอนที่เกิดขึ้นในระหวางป หักดวยคาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอที่เกี่ยวของ
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยจะรับรูเม@อไดรับแจงจากผูเอาประกันตามจำนวนที่
ผูเ อาประกันภัยแจง และโดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรม
ที่เกี่ยวของ
(ง) เงินจายตามกรมธรรมประกันชีวิต
เงินจายตามกรมธรรมประกันชีวิตบันทึกเม@อไดรับแจงหรือตามเง@อนไขในกรมธรรม
4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งมีกำหนดจายคืน
ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช
4.4 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผ)อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยบริษัทบันทึกคาเผ@อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้น
จากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและตามสถานะปจจุบันของเบี้ยประกันภัยคางรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
4.5 สินทรัพยจากการประกันภัยตอและเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
(ก) สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
สินทรัพยจากการประกัน ภัยตอแสดงดวยจำนวนเงินคางรับจากการประกัน ภัยตอ และสำรองประกัน ภัยสวนที่เรียกคืนจากการ
ประกันภัยตอ
เงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวยคาจางและคาบำเหน็จคางรับ คาสินไหมทดแทนคางรับ และรายการคางรับอ@นๆ จาก
บริษัทประกันภัยตอยกเวนเบี้ยประกันภัยคางรับ หักคาเผ@อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทบันทึกคาเผ@อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และตามสถานะปจจุบันของเงินคางรับจาก
บริษัทประกันภัยตอ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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4.2 Expenses recognition
(a) Ceded premium
Ceded premium is recognised as expenses when the insurance risks is transferred to another reinsurer.
(b) Commissions and brokerages
Commission and brokerage fees are expended when incurred.
(c) Claims and losses adjustment expenses
Claims and losses adjustment expenses consist of claims and losses adjustment expenses of insurance, and include
the amounts of the claims, related expenses, and loss adjustments of the current and prior period incurred during
the year, and less claims refundable from reinsurers.
Claims and losses adjustment expenses of insurance are recognised upon the receipt of the claims advice from the
insured, based on the claims notified by the insured and estimates made by the Company’s management. The
maximum value of claims estimated is not however, to exceed the sum-insured under the relevant policy.
(d) Benefit payments under life policies
Benefit payments under life policies are recorded when notices of claims have been received or when conditions in
policies are met.
4.3 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original
maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
4.4 Premium receivables and allowance for doubtful accounts
Premium receivable is stated at the net realisable value. The Company sets up allowance for doubtful accounts based
on the estimated loss that may incur in collection of the premium due, on the basis of collection experiences, analysis
of debt aging and a review of current status of the premium receivables as at the end of reporting period.
4.5 Reinsurance assets and due to reinsurers
(a) Reinsurance assets
Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of amounts due from reinsurers and insurance reserves
refundable from reinsurers.
Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage income, claims and various other items
receivable from reinsurers, excluding reinsurance premium receivables, less allowance for doubtful accounts. The
Company records allowance for doubtful accounts for the estimated losses that may be incurred due to inability to
make collection, taking into account collection experience and the status of receivables from reinsurers as at the
end of the reporting period.
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สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอประมาณขึ้นโดยอางอิงจากสัญญาประกันภัยตอที่เกี่ยวของของสำรองเบี้ยประภันภัย
และสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายตามกฎหมายวาดวยการคำนวณสำรองประกันภัย
(ข) เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอแสดงดวยจำนวนเงินคางจายจากการประกันภัยตอ ซึ่งประกอบดวยเบี้ยประกันภัยตอจาย และรายการคาง
จายอ@นๆ ใหกับบริษัทประกันภัยตอ ยกเวนคาสินไหมทดแทน
บริษทั แสดงรายการประกันภัยตอดวยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพยจากการประกันภัยตอหรือเจาหนีบ้ ริษทั ประกันภัยตอ) เม@อเขา
เง@อนไขการหักกลบทุกขอดังตอไปนี้
(1) บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรูไว ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริษัทตั้งใจที่จะรับหรือจายชำระจำนวนที่รับรูไว ในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิหรือ ตั้งใจที่จะรับประโยชนจากสินทรัพย
ในเวลาเดียวกับที่จา ยชำระหนี้สิน
4.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยตามการจัดประเภทเงินลงทุน ดังตอไปนี้
(ก) เงินลงทุนเพ@อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกในงบกำไรขาดทุน
(ข) เงินลงทุนเผ@อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกรับรู ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และจะโอนไปรับรู ในงบกำไรขาดทุนเม@อไดจำหนายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนาย บริษัทตัดบัญชีสวนเกินหรือสวนต่ำกวามูลคา
ตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จัดเปนประเภท
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเม@อบริษัทมีความตั้งใจแนวแนและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกำหนดไถถอน
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทัว่ ไป ซึง่ แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ@อการดอยคา (ถามี)
มูลคายุตธิ รรมของหลักทรัพย ในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันทำการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สวนมูลคายุตธิ รรมของตราสารหนีค้ ำนวณโดยใชเสนอัตราผลตอบแทนหรือราคาทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทจะปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใช
มูลคายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนจะบันทึกรับรู ในงบ
กำไรขาดทุนหรือแสดงเปนสวนเกิน (ต่ำกวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอน
เปลี่ยน
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Insurance reserves refundable from reinsurers are estimated, based on the related reinsurance contracts, on loss
reserve and outstanding claims in accordance with the law regarding insurance reserve calculation.
(b) Due to reinsurers
Due to reinsurers are stated at the amounts payable to reinsurers, which consist of reinsurance premiums and other
items payable to reinsurers, excluding claims.
The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance assets or amounts due to reinsurers) when
the following criteria for offsetting are met.
(1) The Company has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial position, and
(2) The Company intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of financial position, or to realise
the asset at the same time as it pays the liability.
4.6 Investments in securities
The Company measures investments in securities according to classification of investments as follows:
(a) Trading investments are stated at fair value. Changes in the fair value of these investments are recorded in statements
of income.
(b) Available-for-sale investments are stated at fair value. Changes in the fair value of these investments are recorded
in statements of comprehensive income, and will be transferred to be recognised in statements of income when
investments are disposed of.
(c) Investments in held-to-maturity debt securities are recorded at amortised cost. The premium/discount on debt
securities is amortised by the effective rate method with the amortised amount presented as an adjustment to the
interest income. The investments in debt securities are classified as held-to-maturity debt securities when the
Company has the positive intention and ability to hold them to maturity.
(d) Investments in non-marketable equity securities are classifies as general investments, and are stated at cost net of
allowance for loss on impairment (if any).
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year as quoted on
the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt instruments is determined based on the curves or prices yield
quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of investment units is determined from their net asset values.
In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be readjusted to
their fair value as at the reclassification date. The differences between the carrying amount of the investments and their
fair value on the date of reclassification is recorded in profit or loss from operation or recorded as revaluation surplus
(deficit) on investments in equity, depending on the type of investment that is reclassified.
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บริษัทบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนตามเกณฑวันที่เกิดรายการ (Trade date accounting)
เม@อมีการจำหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับตนทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกำไร
ขาดทุน บริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุนเม@อมีการจำหนาย
4.7 เงินใหกูยืมและคาเผ)อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทบันทึกคาเผ@อหนี้สงสัยจะสูญจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้
ไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บหนี้ การวิเคราะหอายุหนี้ และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แตละรายในปจจุบัน
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเส)อมราคา
ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหักคาเส@อมราคาสะสมและคาเผ@อการดอยคา (ถามี)
คาเส@อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยนน้ั โดยวิธเี สนตรงตามอายุการใหประโยชน โดยประมาณของสินทรัพย
หรืออายุของสัญญาเชาดังตอไปนี้
อาคาร
อาคารชุด
สวนปรับปรุงอาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เคร@องตกแตงและติดตั้ง และอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ

-

20 ป
20 ป
5 ป
ตามอายุของสัญญาเชา
3 ป และ 5 ป
5 ป

คาเส@อมราคารวมอยูในงบกำไรขาดทุน
ไมมีการคิดคาเส@อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เม@อจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยจะรับรู ในสวนของกำไรหรือขาดทุนเม@อบริษัท
ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
4.9 สินทรัพย ไมมีตัวตนและคาตัดจำหน<าย
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผ@อการดอยคาสะสมของสินทรัพยนั้น (ถามี)
บริษัทตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น
และจะมีการประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม@อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัด
จำหนายและวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน
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Purchases and sales of investments are recorded on the trading dates.
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the cost of the investment is recognised
as revenue or expense in statements of income. The weighted average method is used for computation of the cost of
investments when sold.
4.7 Loans and allowance for doubtful accounts
Loans are stated at net realisable value. The Company sets up an allowance for doubtful accounts based on the
estimated loss that may incur in collection of receivables, on the basis of collection experiences, analysis of debt aging
and the appraisal value of the collateral of each debt.
4.8 Premises and equipment and depreciation
Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for
loss on impairment (if any).
Depreciation of buildings and equipment are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the
following estimated useful lives, or the period of the lease.
Buildings
Condominium units
Building improvements
Leasehold improvements
Furniture and fixtures and office equipment
Motor vehicles

-

20 years
20 years
5 years
Period of lease
3 years and 5 years
5 years

Depreciation is included in statements of income.
No depreciation is provided for land and construction in progress.
An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are
expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when
the asset is derecognised.
4.9 Intangible assets and amortisation
Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and allowance loss on impairment (if any).
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over their economic useful life and tested for
impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the
amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation amount
is charged as expenses to in statements of income.
Bangkok Life Assurance PCL.
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรมีอายุการใหประโยชน 3 ป 5 ป และ 10 ป
4.10 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยไมมีตัวตน หากมีขอบงชี้
วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบกำไรขาดทุนเม@อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคา
ต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนน้ั ทัง้ นีม้ ลู คาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนหมายถึง มูลคายุตธิ รรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรู ในงวดกอนไดหมดไป
หรือลดลง บริษัทจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรู ในงวดกอน
ก็ตอเม@อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกำหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด
โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหาก
กิจการไมเคยรับรูผ ลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย ในงวดกอนๆ บริษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
โดยรับรูไปยังสวนของกำไรหรือขาดทุนทันที
4.11 สำรองประกันชีวิต
สำรองประกันชีวิตเปนยอดสำรองสะสมตั้งแตเริ่มทำประกันถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สำรองดังกลาวตั้งขึ้นสำหรับชดใชคาสินไหม
ทดแทนที่ประมาณวาจะเกิดขึ้นในอนาคตจากกรมธรรมประกันชีวิตที่มีผลบังคับอยูทงั้ หมด บริษัทคำนวณสำรองประกันชีวิตภายใตสัญญา
ประกันภัยระยะยาวโดยอางอิงตามวิธีสำรองเบี้ยประกันภัยสุทธิชำระคงที่ (Net Level Premium Reserve or NPV) ซึ่งเปนวิธีการทาง
คณิตศาสตรประกันภัย ขอสมมติหลักที่ใชเกี่ยวของกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด
4.12 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจำนวนที่จะจายจริง สวนสำรองคาสินไหมทดแทนจะบันทึกเม@อไดรับการแจงคำเรียกรองคาเสียหาย
จากผูเอาประกันภัยตามจำนวนที่ผูเอาประกันภัยแจง และโดยการประมาณการของฝายบริหาร บริษัทไดตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ แลวแตยงั ไมไดมกี ารรายงานใหบริษทั ทราบ (Incurred but not reported: IBNR) ซึง่ คำนวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร
ประกันภัย มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ
4.13 สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบดวย สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได และสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
(1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
ณ วันสิ้นป 2556 บริษัทบันทึกสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดสำหรับการประกันภัยและการประกันภัยกลุมโดยคำนวณ
จากเบี้ยประกันภัยสุทธิสำหรับปโดยวิธเี ฉลีย่ รายเดือน (วิธเี ศษหนึง่ สวนยีส่ บิ สี)่ โดยเปลีย่ นวิธจี ากเดิมซึง่ คิดคำนวณในอัตรารอยละ 40
ของเบี้ยประกันภัยสุทธิสำหรับป
(2) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด เปนจำนวนเงินที่บริษัทจัดสำรองไวเพ@อชดใชคาสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการ
ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทใชการประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหม
ทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู โดยอางอิงจากขอมูลในอดีต
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The useful lives of intangible assets with finite useful lives which are computer softwares are expected to generate
economic benefit within 3 years, 5 years and 10 years.
4.10 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of property, buildings and
equipment and intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired.
An impairment loss is recognised in statements of income when the recoverable amount of an asset, which is the
higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount.
In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment losses may no
longer exist or may have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable amount. A previously recognised
impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable
amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the asset attributable to a
reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment
loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss in which case the reversal.
4.11 Life policy reserves
Life policy reserves represent the accumulated total liabilities for policies in force as at the end of the reporting period.
Such reserves are set aside for estimated future claims under all life policies in force. The Company calculates reserve
under long-term policies with reference to net level premium reserve (“NPV”), which is an actuarial method, and
assumptions as to mortality rate, morbidity rate, longevity and discount rates.
4.12 Loss reserves and outstanding claims
Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserves are provided upon receipt of claim
advices from the insured based on the claims notified by the insured, and estimates made by the Company’s
management. The Company also sets up the reserve for loss that already incurred but not reported (IBNR), which is
calculated by the actuarial method. The maximum value of claims estimate is not, however, to exceed the sum-insured
under the relevant policy.
4.13 Premium reserves
Premium reserves consist of unearned premium reserves and unexpired risks reserves.
(a) Unearned premium reserves
At the end of year 2013, the Company records unearned premium reserves for insurance and group insurance, based
on the amount calculated on net premium written for the year averaged monthly, using the one-twenty fourth basis,
which has been changed from the basis previously determined based on 40% of net premium written for the year.
(b) Unexpired risk reserves
Unexpired risk reserves are the amounts set aside for claims, which may occur in the future, of the in-force policies.
Unexpired risk reserves are determined using an actuarial method. The reserves are determined using the best
estimates of the claims, which are expected to occur during the remaining coverage period, with reference to its
historical claim data.
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ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลคาของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปน
รายได หากมูลคาของสำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไมสน้ิ สุดสูงกวาสำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไมถอื เปนรายได บริษทั จะรับรูส ว นตางและแสดง
รายการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดในงบการเงิน
4.14 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม@อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอ)นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบใหเปน
รายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินที่บริษัทจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึก
เปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ@นของพนักงาน
บริษทั มีภาระสำหรับเงินชดเชยทีต่ อ งจายใหแกพนักงานเม@อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ@นๆ
ซึง่ บริษทั ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนัน้ บริษทั จัดใหมโี ครงการผลประโยชน
ระยะยาวอ@นของพนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา
บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอ@นของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลด
แตละหนวยทีป่ ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและ
ผลประโยชนระยะยาวอ@นของพนักงานจะรับรูทันทีในงบกำไรขาดทุน
หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและหนี้สินของโครงการผลประโยชนระยะยาวอ@น ประกอบดวย มูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนหักดวยตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู และผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
4.15 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว ในบัญชีเม@อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ ในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอน
ขางแนนอนวาบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ@อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้น
ไดอยางนาเช@อถือ
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As at the end of reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risk reserves with unearned
premium reserves, and if unexpired risk reserves are higher than unearned premium reserves, the difference is
recognised as unexpired risk reserves in the financial statements.
4.14 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.
Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Defined contribution plans
The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by
employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s contributions
are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans and other long-term employee benefits
The Company has obligations in respect of the severance payments they must make to employees upon retirement
under labor law and other employee benefit plans. The Company treats these severance payment obligations as a
defined benefit plan. In addition, the Company provides also other long-term employee benefit plan, namely long
service awards.
The obligations under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plan are determined based on
actuarial techniques, using the projected unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits and other long-term employee benefit plan are
recognised immediately in statements of income.
The liabilities under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plan comprise the present value of
the defined benefit obligations less unrecognised past service cost and unrecognised actuarial gains or losses.
4.15 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable that
an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate
can be made of the amount of the obligation.
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4.16 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานบริษัท เริ่มรับรูเปนคาใชจายในวันใหสิทธิตามมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยที่ออกให ณ
วันที่ใหสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทรับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนตลอดระยะเวลาที่พนักงานไดรับสิทธิ และในขณะเดียวกันบันทึกเปนสวน
เพิ่มในรายการ “สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ” ในสวนของเจาของ โดยบริษัทจะโอนรับรู “สำรองสวนทุนจากการจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑ” ไปเปน “สวนเกินมูลคาหุน” เม@อมีการใชสิทธิซื้อหุนตามสัดสวนของการใชสิทธิ
4.17 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได โอนไปใหกับบริษัทในฐานะผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน
ระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกรับรู ในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคา
เส@อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เชาหรืออายุสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ำกวา
จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
4.18 เงินตราตางประเทศ
บริษัทแสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใช ในการดำเนินงานของบริษัท
รายการทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ ปนตัวเงินซึง่ อยู
ในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
4.19 ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษทั บันทึกภาษีเงินไดปจ จุบนั ตามจำนวนทีค่ าดวาจะจายใหกบั หนQวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ
ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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4.16 Share-based payment transactions
The scheme to issue warrants to employee of the Company will be recognised since the grant date based on the fair
value of the issued securities as at the grant date. The Company will recognise them as expenses over the vesting
period with a corresponding increase in “Capital reserve on share-based payments” in owners’ equity. The Company
will transfer “Capital reserve on share-based payments” to be recognised as “Share premium” proportionately based
on the number of warrants exercised when there is an exercise of warrant.
4.17 Long-term leases
Leases of property, buildings or equipments, which transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the
Company as being the lessee, are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair
value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations,
net of finance charges, are included in other long-term payables, while the interest element is charged to statements
of income over the lease period. The asset acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful
life of the asset and the lease period.
Operating lease payments are recognised as an expense in statements of income on a straight line basis over the
lease term.
4.18 Foreign currencies
The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional currency.
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling
at the end of reporting period. Gains and losses on exchange are included in determining income.
4.19 Income tax
Income tax expenses
Income tax expenses represent the sum of corporate income taxes currently payable and deferred income taxes.
Current income taxes
Current income taxes are provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based
on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred income taxes
Deferred income taxes are provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their
carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting periods.
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บริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช
ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีนั้น
บริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลคาตามบัญชี
ดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางสวนมาใชประโยชน
บริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวน
ของเจาของ
4.20 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจาก
การทำสัญญาจะถูกตัดจำหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกำไร
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน
4.21 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไมวาจะเปนโดย
ทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสำคัญตอบริษัท ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท
5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเร@องที่มีความไมแนนอน
เสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้
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The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it recognises deferred tax
assets for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be available
against which such deductible temporary differences can be utilised.
At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets to the extent
that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset
to be utilised.
The Company records deferred income taxes directly to owners' equity if the taxes relate to items that are recorded
directly to owners' equity.
4.20 Derivatives
Forward exchange contracts
Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates of exchange
ruling at the end of reporting period. Unrecognised gains and losses from the translation are included in statements of
income. Premium or discounts on forward exchange contracts are amortised on a straight-line basis over the contract
periods.
Cross currency swap contracts
Payables and receivables arising from cross currency swap contracts are translated into Baht at the rates of exchange
ruling at the end of reporting period. Unrecognised gains and losses from the translation are recognised in statements
of income.
4.21 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly
or indirectly, or which are under common control with the Company.
They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant
influence over the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the planning and
direction of the Company’s operations.
5. Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires management to
make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates
affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and
estimates are as follows:
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5.1 สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงินฝายบริหารได ใชดุลยพินิจในการประเมิน
เง@อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ@อพิจารณาวาบริษทั ได โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน ในสินทรัพยทเ่ี ชาดังกลาวแลวหรือไม
5.2 คาเผ)อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ / เงินใหกยู มื / เบีย้ ประกันภัยคางรับ
ในการประมาณคาเผ@อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ เงินใหกยู มื และเบีย้ ประกันภัยคางรับ ฝายบริหารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ในการประมาณการ
ผลขาดทุนทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีตอายุของหนีท้ ค่ี งคางและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปน
อยูใ นขณะนัน้ เปนตน
5.3 คาเผ)อการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน
บริษทั จะตัง้ คาเผ@อการดอยคาของเงินลงทุนเผ@อขาย และเงินลงทุนทัว่ ไป เม@อมูลคายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญ
และเปนระยะเวลานานหรือเม@อมีขอ บงชีข้ องการดอยคา การทีจ่ ะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญหรือเปนระยะเวลานาน
หรือไมนน้ั จำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ของฝายบริหาร
5.4 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณและคาเส)อมราคา
ในการคำนวณคาเส@อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเม@อเลิกใช
งานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลีย่ นแปลงเชนนัน้ เกิดขึน้
นอกจากนี้ ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หากคาด
วามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนน้ั ในการนีฝ้ า ยบริหารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วของกับการคาดการณ
รายไดและคาใชจา ยในอนาคตซึง่ เกีย่ วเน@องกับสินทรัพยนน้ั
5.5 สินทรัพยไมมตี วั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมตี วั ตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจำเปนตองประมาณ
การกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะไดรบั ในอนาคตจากสินทรัพย รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบนั ของกระแส
เงินสดนัน้ ๆ
5.6 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีเม@อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะมีกำไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวาบริษัทควรรับรูจำนวน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีทค่ี าดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
5.7 สำรองประกันชีวติ
สำรองประกันชีวติ คำนวณตามวิธขี องคณิตศาสตรประกันภัย ซึง่ ประมาณจากขอสมมติปจ จุบนั หรือ ขอสมมติทก่ี ำหนดตัง้ แตวนั เริม่ รับประกัน
โดยสะทอนถึงการประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ตามระยะเวลาในเวลานัน้ และปรับเพิม่ ดวยความเสีย่ งและคาการเบีย่ งเบน โดยขอสมมติหลักที่ใชจะ
เกีย่ วของกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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5.1 Leases
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to
use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred,
taking into consideration terms and conditions of the arrangement.
5.2 Allowance for doubtful accounts on receivables / loans / premium receivables
In determining an allowance for doubtful accounts, loans and premium receivables the management needs to make
judgment and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts
and the prevailing economic condition.
5.3 Impairment of investments in equity securities
The Company treats available-for-sale investments and general investments as impaired when impaired when the
management judges that there has been a significant or prolonged decline in the fair value below their cost or where
other objective evidence of impairment exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires
judgment of the management.
5.4 Premises and equipment / Depreciation
In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to make estimates of the useful
lives and residual values of the Company’s, buildings and equipment and to reviews estimated useful lives and
residual values when there are any changes.
In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for impairment on a periodical
basis and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying
amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to
the review.
5.5 Intangible assets
The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment testing, require management
to make estimates of cash flows to be generated by the asset and to choose a suitable discount rate in order to
calculate the present value of those cash flows.
5.6 Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable
profit will be available against which the temporary differences can be utilised. Significant management judgment is
required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level
of estimate future taxable profits.
5.7 Life policy reserves
Life policy reserves are calculated using the actuarial method, based on the current assumptions or on assumptions
established at inception of the contract which reflect the best estimate at the time increased with a margin for risk and
adverse deviation. The main assumptions used relate to mortality, morbidity, longevity, and discount rates.
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5.8 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ตองประมาณการสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายโดยแยกพิจารณาสองสวน
คือ สวนของคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทไดรับรายงานความเสียหายแลว และสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัท
ยังไมไดรบั รายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ขอสมมติฐานหลักที่ใช ในวิธกี ารทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวย
ขอมูลในอดีตซึง่ ไดแก การเปลีย่ นแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทน การจายชำระคาสินไหมทดแทนคาสินไหมทดแทนเฉลีย่ จำนวนครัง้
ของคาสินไหม เปนตน อยางไรก็ตามประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณ ในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธทเ่ี กิดขึน้ จริงได
5.9 สำรองความเสี่ยงภัยที่ ไมสิ้นสุด
สำรองประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชการประมาณการที่ดีที่สุดของคา
สินไหมทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู ซึ่งการประมาณเงินสำรองดังกลาวจำเปนตองใชดุลยพินิจของ
ฝายบริหาร ซึ่งอางอิงจากขอมูลในอดีตและประมาณการอยางดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.10 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอ)นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชนระยะยาวอ@นของพนักงานประมาณขึ้น
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึง่ ตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนัน้ เชน อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน
5.11 คดีฟองรอง
บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารได ใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรอง
แลวและเช@อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
5.12 ตนทุนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ในการประมาณตนทุนของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ตองใชดุลพินิจในการวัดมูลคายุติธรรมของสิทธิ ซื้อหุนซึ่งรวมถึงสมมติฐานตางๆ
ที่เหมาะสม เชน อายุของสิทธิซื้อหุน ความผันผวนของราคาหุน และอัตราเงินปนผล เปนตน
6. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ณ วันสิ้นป 2556 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงการคำนวณสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดสำหรับการประกันภัยและการประกันภัยกลุม
จากเดิมที่คิดคำนวณดวยอัตรารอยละ 40 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิสำหรับปเปนการคิดคำนวณดวยวิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบสี่)
ของเบี้ยประกันภัยสุทธิสำหรับป การเปลี่ยนแปลงประมาณการนี้มีผลทำใหสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดลดลงจำนวนประมาณ
255 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ) และในขณะเดียวกันทำใหกำไรสำหรับป 2556 เพิ่มขึ้นเปนจำนวนประมาณ 255 ลานบาท
(กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกำไรตอหุนปรับลดเพิ่มขึ้นจำนวน 0.21 บาทตอหุน)
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5.8 Loss reserves and outstanding claims
At each reporting period, the Company has to estimate loss reserves and outstanding claims taking into account two
parts. These are the claims incurred and reported at the reporting date, and the claims incurred but not yet reported
(IBNR) at the reporting date. The key assumptions underlying these actuarial techniques relate to historical experiences,
including the development of claims estimates, paid and incurred losses, average costs per claim and claim numbers,
etc. Nevertheless, such estimates are forecasts of future outcomes, and therefore actual results could differ.
5.9 Unexpired risk reserves
Unexpired risk reserves are calculated using an actuarial method, based on a best estimate of the claims expected to
be paid over the remaining term of the insurance. Estimating the reserve requires the management to exercise judgment,
with reference to historical data and the best estimates available at the time.
5.10 Post-employment benefits and other long-term employee benefits
The obligations under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plan are determined based on
actuarial techniques. Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary
increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
5.11 Litigation
The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used judgment to
assess of the results of the litigation and believes that no loss will result. Therefore no contingent liabilities are recorded
as at the end of reporting period.
5.12 Cost of share-based payment transactions
Estimating the cost of share-based payment transactions requires the determination of the fair value of the options
granted under the transactions which involves appropriate assumptions, including but not limited to the expected life of
the share options, share price volatility and dividend yield.
6. Change in accounting estimates
At the end of 2013, the Company changed the calculation of unearned premium reserves for insurance and group
insurance from 40 % of net premium written for the year to a monthly average basis (the one-twenty fourth basis) of
net premium written for the year. This change in accounting estimates has the effect of decreasing unearned premium
reserves of Baht 255 million (net of relevant income taxes) and at the same time increasing profit for the year 2013 by
Baht 255 million (increasing basic earning per share and diluted earnings per share of Baht 0.21 per share).
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย: บาท)

2556
10,817,997
1,320,372,956
1,310,000,000
2,641,190,953

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไมกำหนดระยะเวลาจายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม@อสิ้นกำหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่มีระยะเวลา
ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือนนับแตวันที่ไดมา
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - สุทธิ

31 ธันวาคม

(1,310,000,000)
1,331,190,953

2555
6,438,416
859,407,531
750,000,000
1,615,845,947
(750,000,000)
865,845,947

ณ วัน ที ่ 31 ธันวาคม 2556 เงิ น ฝากออมทรั พ ย เงิ นฝากประจำ และตั๋ วเงิ นมีอั ตราดอกเบี้ ยระหว างรอยละ 0.50 ถึ ง 6.10 ต อ ป
(31 ธันวาคม 2555: อัตรารอยละ 0.063 ถึง 6.10 ตอป)
8. เบี้ยประกันภัยคางรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเบีย้ ประกันภัยคางรับ จำแนกอายุคา งชำระนับตัง้ แต วันครบกำหนดชำระตามเครดิตเทอม
แสดงไดดงั นี้
(หนวย: บาท)

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ
คางชำระ
ไมเกิน 30 วัน
30 - 60 วัน
60 - 90 วัน
90 วัน - 1 ป
เกินกวา 1 ป
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ
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จากผูเอาประกันภัย
1,779,023,030
960
14,696,244
135,190
325,595
1,794,181,019

31 ธันวาคม 2556
จากตัวแทนและ
นายหนาประกันภัย
28,355,479
13,276,200
2,066,872
1,028,793
364,961
392,211
45,484,516

รวม
1,807,378,509
13,277,160
16,763,116
1,028,793
500,151
717,806
1,839,665,535

7. Cash and cash equivalents
(Unit: Baht)

31 December
Cash on hand
Deposits at banks with no fixed maturity date
Deposits at banks with fixed maturity date
Total cash and deposits at financial institutions
Less: Deposits at banks and financial institutions with
an original maturity period of longer than 3 months
Cash and cash equivalents - net

2013
10,817,997
1,320,372,956
1,310,000,000
2,641,190,953

2012
6,438,416
859,407,531
750,000,000
1,615,845,947

(1,310,000,000)
1,331,190,953

(750,000,000)
865,845,947

As at 31 December 2013, interest rates on saving accounts, fixed deposits and notes are in the range of 0.50 % - 6.10% per
annum (31 December 2012: 0.063% - 6.10% per annum).
8. Premium receivables
As at 31 December 2013 and 2012, the outstanding balances of premium receivables, classified by overdue period, counted
from the due dates under the stipulated credit terms, are as follows:
(Unit: Baht)

Not yet due
Overdue
Not over 30 days
Over 30 days to 60 days
Over 60 days to 90 days
Over 90 days to 1 year
Over 1 year
Total premium receivables

31 December 2013
Due from agents
Due from the insured
and brokers
1,779,023,030
28,355,479
960
14,696,244
135,190
325,595
1,794,181,019

13,276,200
2,066,872
1,028,793
364,961
392,211
45,484,516

Total
1,807,378,509
13,277,160
16,763,116
1,028,793
500,151
717,806
1,839,665,535
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(หนวย: บาท)

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ
คางชำระ
ไมเกิน 30 วัน
30 - 60 วัน
60 - 90 วัน
90 วัน - 1 ป
เกินกวา 1 ป
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ

จากผูเอาประกันภัย
1,561,794,383
192,880
970,342
1,208,521
1,655,794
10,315
1,565,832,235

31 ธันวาคม 2555
จากตัวแทนและ
นายหนาประกันภัย
27,009,885

รวม
1,588,804,268

7,344,220
5,327,853
3,986,22
2,828,770
400,448
46,897,404

7,537,100
6,298,195
5,194,749
4,484,564
410,763
1,612,729,639

สำหรับเบี้ยประกันภัยคางรับจากตัวแทนและนายหนา บริษัทไดกำหนดหลักเกณฑการติดตามหนี้ใหเปนไปตามเครดิตเทอม โดยหนี้ที่เกินกวา
กำหนดรับชำระ บริษัทไดดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหนาเปนกรณีไป
9. สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
(หนวย: บาท)

สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

2556
290,901,155
499,186,788
790,087,943

31 ธันวาคม

2555
66,994,992
443,017,820
510,012,812

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเงินคางรับเกีย่ วกับการประกันภัยตอโดยจำแนกอายุตามเงินตนทีค่ า งชำระแสดงไดดงั นี้
(หนวย: บาท)

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ
รวมเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
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2556
499,186,788
499,186,788

31 ธันวาคม

2555
443,017,820
443,017,820

(Unit: Baht)

Not yet due
Overdue
Not over 30 days
Over 30 days to 60 days
Over 60 days to 90 days
Over 90 days to 1 year
Over 1 year
Total premium receivables

31 December 2012
Due from agents
Due from the insured
and brokers
1,561,794,383
27,009,885
192,880
970,342
1,208,521
1,655,794
10,315
1,565,832,235

7,344,220
5,327,853
3,986,228
2,828,770
400,448
46,897,404

Total
1,588,804,268
7,537,100
6,298,195
5,194,749
4,484,564
410,763
1,612,729,639

For premium receivables due form agents and brokers, the Company has determined criteria in collections from those debtors
in order to be in compliance with the stipulated credit terms. For overdue premium receivables, the Company has taken legal
process with agents and brokers on a case by case basis.
9. Reinsurance assets
(Unit: Baht)

Insurance reserve refundable from reinsurers
Amounts due from reinsurers
Reinsurance assets

31 December
2013
2012
290,901,155
66,994,992
499,186,788
443,017,820
790,087,943
510,012,812

As at 31 December 2013 and 2012, the outstanding balances of amounts due from reinsurers, classified by overdue period,
are as follows:
(Unit: Baht)

Not yet due
Total amounts due from reinsurers

31 December
2013
2012
499,186,788
443,017,820
499,186,788
443,017,820
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย
10.1 เงินลงทุนเพอคา
(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2556

ราคาทุน
หลักทรัพยรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
เงินลงทุนเพอคา - สุทธิ

100,056,691
100,056,691

31 ธันวาคม 2555

กำไรที่ยังไมเกิด ขาดทุนที่ยังไมเกิด
ขึ้นจริง
ขึน้ จริง
มูลคายุติธรรม

19,769
14,769

(18,595)
(18,595)

100,057,865
100,057,865

รอยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย
ตอสินทรัพยรวม

0.06
0.06

รอยละของเงินลงทุน
กำไรที่ยังไมเกิด ขาดทุนที่ยังไมเกิด
ในหลักทรัพย
ราคาทุน
ขึ้นจริง
ขึน้ จริง
มูลคายุติธรรม ตอสินทรัพยรวม

476,046,230
476,046,230

3,261,599
3,261,599

(2,071,461)
(2,071,461)

477,236,368
477,236,368

0.33
0.33

10.2 เงินลงทุนเผอขาย
(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2556

ราคาทุน
หลักทรัพยรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
หุนทุน
รวม
หลักทรัพยเอกชน
หุนทุน
หนวยลงทุน
รวม
หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน
รวม
เงินลงทุนเผอขาย - สุทธิ

1,789,646,285
1,789,646,285
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37,802,418
37,802,418

รอยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย
ตอสินทรัพยรวม

ราคาทุน

รอยละของเงินลงทุน
กำไรที่ยังไมเกิด ขาดทุนที่ยังไมเกิด
ในหลักทรัพย
ขึ้นจริง
ขึน้ จริง
มูลคายุติธรรม ตอสินทรัพยรวม

(5,912,168) 1,821,536,535
(5,912,168) 1,821,536,535

1.06
1.06

3,098,389,385 71,168,953
235,579,111 254,012,239
3,333,968,496 325,181,192

7,609,880,478 5,371,622,115 (90,083,330) 12,891,419,263
4,009,662,591 122,781,439 (325,050,589) 3,807,393,441
11,619,543,069 5,494,403,554 (415,133,919) 16,698,812,704

7.48
2.21
9.69

1,213,438,000 453,882,520
- 1,667,320,520
1,213,438,000 453,882,520
- 1,667,320,520
14,622,627,354 5,986,088,492 (421,046,087) 20,187,669,759

0.97
0.97
11.72

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556

กำไรที่ยังไมเกิด ขาดทุนที่ยังไมเกิด
ขึ้นจริง
ขึน้ จริง
มูลคายุติธรรม

31 ธันวาคม 2555

-

3,169,558,338
489,591,350
3,659,149,688

2.21
0.34
2.55

6,400,851,827 5,796,101,012
1,327,416,487 204,808,780
7,728,268,314 6,000,909,792

(16,458,349) 12,180,494,490
(12,137,654) 1,520,087,613
(28,596,003) 13,700,582,103

8.48
1.06
9.54

921,608,000 141,581,775
921,608,000 141,581,775
11,983,844,810 6,467,672,759

(27,590,206) 1,035,599,569
(27,590,206) 1,035,599,569
(56,186,209) 18,395,331,360

0.72
0.72
12.81

10. Investments in securities
10.1 Trading investments
(Unit: Baht)
31 December 2013

Government and state
enterprise securities
Thai government bonds
Trading investments - net

31 December 2012

Cost

Unrealized
gains

Unrealized
losses

Fair Value

Percentage of
total assets

Cost

Unrealized
gains

Unrealized
losses

Fair Value

Percentage of
total assets

100,056,691
100,056,691

19,769
14,769

(18,595)
(18,595)

100,057,865
100,057,865

0.06
0.06

476,046,230
476,046,230

3,261,599
3,261,599

(2,071,461)
(2,071,461)

477,236,368
477,236,368

0.33
0.33

10.2 Available-for-sale investments
(Unit: Baht)
31 December 2013

Cost

Unrealized
gains

Unrealized
losses

31 December 2012

Fair Value

Government and state
enterprise securities
Thai government bonds
1,789,646,285
37,802,418
(5,912,168) 1,821,536,535
Equity securities
Total
1,789,646,285
37,802,418
(5,912,168) 1,821,536,535
Private enterprise debt securities
Equity securities
7,609,880,478 5,371,622,115 (90,083,330) 12,891,419,263
Investment units
4,009,662,591 122,781,439 (325,050,589) 3,807,393,441
Total
11,619,543,069 5,494,403,554 (415,133,919) 16,698,812,704
Foreign securities
Investment units
1,213,438,000 453,882,520
- 1,667,320,520
Total
1,213,438,000 453,882,520
- 1,667,320,520
Available- for-sale
investments - net
14,622,627,354 5,986,088,492 (421,046,087) 20,187,669,759

Percentage of
total assets

Unrealized
gains

Unrealized
losses

1.06
1.06

3,098,389,385 71,168,953
235,579,111 254,012,239
3,333,968,496 325,181,192

-

7.48
2.21
9.69

6,400,851,827 5,796,101,012
1,327,416,487 204,808,780
7,728,268,314 6,000,909,792

0.97
0.97

921,608,000 141,581,775
921,608,000 141,581,775

11.72

11,983,844,810 6,467,672,759

Cost

Fair Value

Percentage of
total assets

3,169,558,338
489,591,350
3,659,149,688

2.21
0.34
2.55

(16,458,349) 12,180,494,490
(12,137,654) 1,520,087,613
(28,596,003) 13,700,582,103

8.48
1.06
9.54

(27,590,206)
(27,590,206)

1,035,599,569
1,035,599,569

0.72
0.72

(56,186,209) 18,395,331,360

12.81
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10.3 เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2556

หลักทรัพยรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ
หุนกู
ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม
หลักทรัพยเอกชน
ตั๋วสัญญาใชเงิน / ตั๋วแลกเงิน
หุนกู
รวม
หลักทรัพยตางประเทศ
พันธบัตร
หุนกู
รวม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
บัตรเงินฝาก
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหนาย

รอยละของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย
ตอสินทรัพยรวม

ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหนาย

รอยละของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย
ตอสินทรัพยรวม

83,649,675,007
16,601,881,828
2,794,134,742
2,500,000,000
105,545,691,577

48.57
9.64
1.62
1.45
61.28

70,965,540,915
14,266,402,411
2,595,140,818
2,500,000,000
90,327,084,144

49.43
9.94
1.81
1.74
62.92

10,169,376,537
10,915,244,966
21,084,621,503

5.90
6.34
12.24

9,072,307,669
9,739,819,027
18,812,126,696

6.32
6.78
13.10

2,684,276,790
10,166,391,468
12,850,668,258

1.56
5.90
7.46

2,370,936,657
3,799,633,765
6,170,570,422

1.65
2.65
4.30

1,010,000,000
300,000,000
1,310,000,000
140,790,981,338

0.59
0.17
0.76
81.74

450,000,000
300,000,000
750,000,000
116,059,781,262

0.31
0.21
0.52
80.84

10.4 เงินลงทุนทัว่ ไป
(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2556

เงินลงทุนที่ ไมอยูในความตองการของตลาด
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวมเงินลงทุนทั่วไป
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน

รอยละของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย
ตอสินทรัพยรวม

ราคาทุน

รอยละของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย
ตอสินทรัพยรวม

29,887,830
17,074,400
46,962,230

0.02
0.01
0.03

29,887,830
17,074,400
46,962,230

0.02
0.01
0.03

10.3 Held-to-maturity investments
(Unit: Baht)

31 December 2013

Government and state
enterprise securities
Thai government bonds
State enterprise bonds
Debentures
Promissory notes
Total
Private enterprise debt securities
Promissory notes/bills of exchange
Debentures
Total
Foreign debt securities
Bonds
Debentures
Total
Deposits at financial institutions with
maturity period of longer than 3 months
Deposit at banks
Certificates of deposit
Total
Total held-to-maturity investments

31 December 2012

Cost / Amortized cost

Percentage of
total assets

Cost / Amortized cost

Percentage of
total assets

83,649,675,007
16,601,881,828
2,794,134,742
2,500,000,000
105,545,691,577

48.57
9.64
1.62
1.45
61.28

70,965,540,915
14,266,402,411
2,595,140,818
2,500,000,000
90,327,084,144

49.43
9.94
1.81
1.74
62.92

10,169,376,537
10,915,244,966
21,084,621,503

5.90
6.34
12.24

9,072,307,669
9,739,819,027
18,812,126,696

6.32
6.78
13.10

2,684,276,790
10,166,391,468
12,850,668,258

1.56
5.90
7.46

2,370,936,657
3,799,633,765
6,170,570,422

1.65
2.65
4.30

1,010,000,000
300,000,000
1,310,000,000
140,790,981,338

0.59
0.17
0.76
81.74

450,000,000
300,000,000
750,000,000
116,059,781,262

0.31
0.21
0.52
80.84

10.4 General investments
(Unit: Baht)

31 December 2013

Investments in non-marketable securities
Domestic
Overseas
Total general investments

31 December 2012

Cost

Percentage of
total asset

Cost

Percentage of
total asset

29,887,830
17,074,400
46,962,230

0.02
0.01
0.03

29,887,830
17,074,400
46,962,230

0.02
0.01
0.03
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10.5 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2556
1 ป

เงินลงทุนเพอคา
หลักทรัพยรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเพอคา
เงินลงทุนเผอขาย
หลักทรัพยรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวม
รวมเงินลงทุนเผอขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพยรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
18,016,178
พันธบัตรองคการ
หรือรัฐวิสาหกิจ
613,983,486
หุนกู
300,679,242
ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม
932,678,906
หลักทรัพยเอกชน
ตั๋วสัญญาใชเงิน /ตั๋วแลกเงิน 800,000,000
หุนกู
535,000,000
รวม
1,335,000,000
หลักทรัพยตางประเทศ
พันธบัตร
580,332,690
หุนกู
รวม
580,332,690
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
กำหนดเกินกวา 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
1,010,000,000
บัตรเงินฝาก
รวม
1,010,000,000
รวมเงินลงทุน
ที่จะถือจนครบกำหนด 3,858,011,596

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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31 ธันวาคม 2555

ครบกำหนด
1-5 ป
เกิน 5 ป

รวม

-

100,056,691
1,174
100,057,865

100,056,691
1,174
100,057,865

491,341,635
9,458,903
500,800,538
500,800,538

1,298,304,650
22,431,347
1,320,735,997
1,320,735,997

1,789,646,285
31,890,250
1,821,536,535
1,821,536,535

3,736,390,095 79,895,268,734 83,649,675,007

ครบกำหนด
1-5 ป
เกิน 5 ป

1 ป

-

-

รวม

476,046,230
1,190,138
477,236,368

476,046,230
1,190,138
477,236,368

- 1,718,370,905 1,380,018,480
23,446,166
47,722,787
- 1,741,817,071 1,427,741,267
- 1,741,817,071 1,427,741,267

3,098,389,385
71,168,953
3,169,558,338
3,169,558,338

995,364,662 3,986,825,845 65,983,350,408 70,965,540,915

3,818,034,110 12,169,864,232 16,601,881,828 949,912,063 3,216,799,996 10,099,690,352 14,266,402,411
1,109,374,236 1,384,081,264 2,794,134,742
- 820,422,922 1,774,717,896 2,595,140,818
- 2,500,000,000 2,500,000,000
- 2,500,000,000 2,500,000,000
8,663,798,441 95,949,214,230 105,545,691,577 1,945,276,725 8,024,048,763 80,357,758,656 90,327,084,144
1,810,000,000 7,559,376,537 10,169,376,537
2,165,000,000 8,215,244,966 10,915,244,966
3,975,000,000 15,774,621,503 21,084,621,503

- 2,370,000,000 6,702,307,669 9,072,307,669
560,000,000 1,758,000,000 7,421,819,027 9,739,819,027
560,000,000 4,128,000,000 14,124,126,696 18,812,126,696

1,133,944,100
2,163,926,309
3,297,870,409

380,704,403 1,590,232,254
400,000,000
- 2,161,628,698 1,638,005,067
380,704,403 3,751,860,952 2,038,005,067

300,000,000
300,000,000

970,000,000 2,684,276,790
8,002,465,159 10,166,391,468
8,972,465,159 12,850,668,258
-

1,010,000,000
300,000,000
1,310,000,000

50,000,000
50,000,000

400,000,000
300,000,000
700,000,000

-

2,370,936,657
3,799,633,765
6,170,570,422
450,000,000
300,000,000
750,000,000

16,236,668,850 120,696,300,892 140,790,981,338 2,935,981,128 16,603,909,715 96,519,890,419 116,059,781,262

10.5 Remaining periods to maturity of debt securities
(Unit: Baht)

31 December 2013

31 December 2012

Period to maturity
Within 1 year 1 – 5 years Over 5 years
Trading investment
Government and state
enterprise securities
Thai government bonds
Add: Unrealized gains
Total trade investments
Available-for-sale investment
Government and state
enterprise securities
Thai government bonds
491,341,635
Add: Unrealized gains
9,458,903
Total
- 500,800,538
Total available-for-sale investments - 500,800,538
Held-to-maturity investment
Government and state
enterprise securities
Thai government bonds
18,016,178 3,736,390,095
State enterprise bonds
613,983,486 3,818,034,110
Debentures
300,679,242 1,109,374,236
Promissory notes
Total
932,678,906 8,663,798,441
Private enterprises securities
Promissory notes /
bills of exchange
800,000,000 1,810,000,000
Debentures
535,000,000 2,165,000,000
Total
1,335,000,000 3,975,000,000
Foreign investments
Bonds
580,332,690 1,133,944,100
Debentures
- 2,163,926,309
Total
580,332,690 3,297,870,409
Deposit at financial institutions with
maturity period of longer than 3 months
Deposit at banks
1,010,000,000
Certificates of deposit
300,000,000
Total
1,010,000,000 300,000,000
Total held-to-maturity
investments
3,858,011,596 16,236,668,850

Total

100,056,691
1,174
100,057,865

100,056,691
1,174
100,057,865

1,298,304,650
22,431,347
1,320,735,997
1,320,735,997

1,789,646,285
31,890,250
1,821,536,535
1,821,536,535

Period to maturity
Within 1 year 1 – 5 years Over 5 years

-

-

Total

476,046,230
1,190,138
477,236,368

476,046,230
1,190,138
477,236,368

- 1,718,370,905 1,380,018,480
23,446,166
47,722,787
- 1,741,817,071 1,427,741,267
- 1,741,817,071 1,427,741,267

3,098,389,385
71,168,953
3,169,558,338
3,169,558,338

79,895,268,734 83,649,675,007 995,364,662 3,986,825,845 65,983,350,408 70,965,540,915
12,169,864,232 16,601,881,828 949,912,063 3,216,799,996 10,099,690,352 14,266,402,411
1,384,081,264 2,794,134,742
- 820,422,922 1,774,717,896 2,595,140,818
2,500,000,000 2,500,000,000
- 2,500,000,000 2,500,000,000
95,949,214,230 105,545,691,577 1,945,276,725 8,024,048,763 80,357,758,656 90,327,084,144

7,559,376,537 10,169,376,537
8,215,244,966 10,915,244,966
15,774,621,503 21,084,621,503
970,000,000 2,684,276,790
8,002,465,159 10,166,391,468
8,972,465,159 12,850,668,258

-

1,010,000,000
300,000,000
1,310,000,000

- 2,370,000,000 6,702,307,669 9,072,307,669
560,000,000 1,758,000,000 7,421,819,027 9,739,819,027
560,000,000 4,128,000,000 14,124,126,696 18,812,126,696
380,704,403 1,590,232,254
400,000,000
- 2,161,628,698 1,638,005,067
380,704,403 3,751,860,952 2,038,005,067

50,000,000
50,000,000

400,000,000
300,000,000
700,000,000

-

2,370,936,657
3,799,633,765
6,170,570,422

450,000,000
300,000,000
750,000,000

120,696,300,892 140,790,981,338 2,935,981,128 16,603,909,715 96,519,890,419 116,059,781,262
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10.6 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธแฝง (Structured notes)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธแฝง ที่บริษัทจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด มีดังตอไปนี้
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจำนวนรวม 900 ลานบาท และ 1,400
ลานบาท ตามลำดับ ซึง่ ออกโดยธนาคารพาณิชย ในประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชยตา งประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 6 - 15 ป
และมีเงอนไขโดยผูออกตราสารมีสิทธิในการชำระคืนกอนกำหนดหรือเรียกเงินฝากเพิ่ม
(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจำนวนรวม 1,810 ลานบาท และ
1,570 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 3 ป และมีเงอนไขโดยผูออก
ตราสารมีสิทธิในการชำระคืนกอนกำหนดและทยอยฝากเงินเพิ่มทุกเดือน และบริษัทจะไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ยเมอครบกำหนด
ตามสัญญา
(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจำนวนรวม 3,600 ลานบาท และ
3,600 ลานบาท ตามลำดับ ซึง่ ออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตา งประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 6 - 9 ป และมีดอกเบีย้ อางอิง
กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (CMT Index)
(ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจำนวนรวม 2,340 ลานบาท และ
1,702 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 6 - 15 ป และมีเงอนไขของ
การเวนคืนตั๋ว เมอเกิด Credit Event กับหลักทรัพยอางอิง
(จ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจำนวนรวม 720 ลานบาท ซึ่งออกโดยสาขาของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 20 ป โดยธนาคารดังกลาววางพันธบัตรรัฐบาลคิดเปน 70-80% ของมูลคาตั๋ว
สัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินที่ออกเพอเปนหลักประกัน และมีเงอนไขของการเวนคืนตั๋วเมอเกิด Credit Event กับหลักทรัพยอางอิง
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินดังกลาวขางตนมีองคประกอบของอนุพันธแฝงที่ไมมีความสัมพันธ ใกลชิดกับตราสารหลัก
ยกเวนเงินลงทุนตาม (ข) ขางตน
10.7 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีราคาทุนหรือทุนตัดจำหนNายจำนวนรวม 28,253
ลานบาท และ 20,836 ลานบาท ตามลำดับ วางไวกับนายทะเบียนเพอเปนหลักทรัพยประกันและเงินสำรองตามที่กลาวไว ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 33 และ 34
10.8 กำไรจากเงินลงทุน
กำไรจากเงินลงทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)

2556

กำไรจากการขายเงินลงทุน
เงินลงทุนเพอคา
เงินลงทุนเผอขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
รวม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

28,287,811
509,424,337
55,270,202
592,982,350

132,351,464
347,747,459
480,098,923

10.6 Investments in structured notes
Investments in structured notes, which are classified as held-to-maturity investments, consisted of the followings.
(a) As at 31 December 2013 and 2012, the Company has investments of Baht 900 million and Baht 1,400 million,
respectively, in promissory notes and bills of exchange, which were issued by local banks and branches of foreign
commercial banks, have remaining maturity periods of 6 - 15 years, and contain conditions whereby the issuer has
call option or has rights to call for additional deposits.
(b) As at 31 December 2013 and 2012, the Company has investments of Baht 1,810 million and Baht 1,570 million,
respectively, in promissory notes and bills of exchange, which were issued by branches of foreign commercial
banks, have remaining maturity period of 3 years, and contain conditions whereby the issuer has a call option and
additional amounts can be deposited on a monthly basis and settlement of principal and interest is to be received
on the maturity date per the agreement.
(c) As at 31 December 2013 and 2012, the Company has investments of Baht 3,600 million and Baht 3,600 million,
respectively, in promissory notes and bills of exchange, which were issued by branches of foreign commercial banks,
have remaining maturity periods of 6 - 9 years, and bear interest that is reference to the yield rate on government
bond (CMT Index).
(d) As at 31 December 2013 and 2012, the Company has investments of Baht 2,340 million and Baht 1,702 million,
respectively, in promissory notes and bills of exchange, which were issued by branches of foreign commercial banks,
have remaining maturity periods of 6 - 15 years, and contain conditions whereby redemption of the notes and bills
is based on the credit event of the reference assets.
(e) As at 31 December 2013, the Company has investments of Baht 720 million, in promissory notes and bills of
exchange, which were issued by branches of foreign commercial banks, have remaining lives of 20 years, The bank
has placed government bonds equivalent to 70-80% of the face values of the issued promissory notes and bills of
exchange as collateral and such issues contain conditions whereby the redemption of the notes and bills is based
on the credit event of the reference assets.
The above promissory notes and bills of exchange contain embedded derivatives that are not closely related to the
host contracts, except for investments in (b) above.
10.7 Investments subject to restriction
As at 31 December 2013 and 2012, the Company has placed government and state enterprise bonds of Baht 28,253
million and Baht 20,836 million, respectively with the Registrar as securities and reserves as described in Notes 33 and
34 to the financial statements.
10.8 Gains on investments
Gains on investments for the years ended 31 December 2013 and 2012 consisted of:
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Gains on sales of investments
Trading investments
Available-for-sale investments
Held-to-maturity investments
Total

28,287,811
509,424,337
55,270,202
592,982,350

132,351,464
347,747,459
480,098,923
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10.9 สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผอขาย
(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผอขาย ณ วันตนป
ตีมูลคาเพิ่ม (ลด) ระหวางป
โอนกำไรจากการขายเงินลงทุนเผอขายระหวางปไปรับรู ในงบกำไรขาดทุน
สวนเกินกวาทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผอขาย ณ วันสิ้นป
หัก: ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
สวนเกินกวาทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผอขาย - สุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ

6,441,716,041
(583,550,040)
(369,094,049)
5,489,071,952
(1,097,814,390)
4,391,257,562

2,477,708,155
4,537,681,934
(573,674,048)
6,441,716,041
(1,288,343,208)
5,153,372,833

11. เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเงินใหกยู มื และดอกเบีย้ คางรับโดยจำแนกอายุตาม เงินตนและดอกเบีย้ ทีค่ า งชำระ
แสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2556
ระยะเวลา
คางชำระ

ยังไมถึงกำหนดชำระ
เกินกวากำหนดชำระ
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมและ
ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

กรมธรรมประกันภัย
เปนประกัน

ทรัพยสินจำนอง
เปนประกัน

อื่นๆ

รวม

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย
เงินตน

คางรับ

-

3,524,150,083

226,213,441

3,750,363,524

119,959
16,088,512
-

1,583
1,583
-

303,142
1,307,028
3,525,760,253
(66,408)

2,913
81,061
226,297,415
(79,478)

306,055
1,388,089
3,752,057,668
(145,886)

16,088,512

1,583

3,525,693,845 226,217,937(1)

3,751,911,782

เงินตน

คางรับ

เงินตน

คางรับ

เงินตน

3,163,865,787

225,983,821

344,315,743

229,620

15,968,553

3,163,865,787
-

225,983,821
-

303,142
1,187,069
345,805,954
(66,408)

2,913
79,478
312,011
(79,478)

3,163,865,787

225,983,821

345,739,546

232,533

(1) แสดงรวมเปนสวนหนึง่ ของ “รายไดจากการลงทุนคางรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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รวม

คางรับ

10.9 Revaluation surplus on available-for-sale investments
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Revaluation surplus on available-for-sale investments - beginning of the years
Gains (losses) on revaluation during the years
Gains on sales of available-for-sale investments during the years
transferred to be recognised in statements of income
Revaluation surplus on available-for-sale investments - end of the years
Less: Relevant income taxes
Revaluation surplus on available-for-sale investments - net of relevant income taxes

6,441,716,041
(583,550,040)

2,477,708,155
4,537,681,934

(369,094,049)
5,489,071,952
(1,097,814,390)
4,391,257,562

(573,674,048)
6,441,716,041
(1,288,343,208)
5,153,372,833

11. Loans and accrued interest
As at 31 December 2013 and 2012, the balances of loans and accrued interest receivables, classified by overdue periods,
are as follows:
(Unit: Baht)

31 December 2013
Overdue periods

Policy loans

Mortgage loans

Other loans

Total

Accrued

Accrued

Accrued

Accrued

Principa
Current
3,163,865,787
Overdue:
6 - 12 months
Over 12 months
Total
3,163,865,787
Less: Allowance for
doubtful accounts
Loans and accrued interest
receivables - net
3,163,865,787

Total

Principa

interest

-

3,524,150,083

226,213,441

3,750,363,524

119,959
16,088,512

1,583
1,583

303,142
1,307,028
3,525,760,253

2,913
81,061
226,297,415

306,055
1,388,089
3,752,057,668

(79,478)

-

-

(66,408)

(79,478)

(145,886)

232,533

16,088,512

1,583

3,525,693,845 226,217,937(1)

3,751,911,782

interest

Principa

interest

Principa

225,983,821

344,315,743

229,620

15,968,553

225,983,821

303,142
1,187,069
345,805,954

2,913
79,478
312,011

-

(66,408)

225,983,821

345,739,546

interest

(1) This amount included as a part of “Accrued investment income - net” in statements of financial position.

Bangkok Life Assurance PCL.
ANNUAL REPORT 2013

227

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to financial statements

(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2555
ระยะเวลา
คางชำระ

ยังไมถึงกำหนดชำระ
เกินกวากำหนดชำระ
นอยกวา 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมและ
ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

กรมธรรมประกันภัย
เปนประกัน
ดอกเบี้ย
เงินตน
คางรับ

ทรัพยสินจำนอง
เปนประกัน
ดอกเบี้ย
เงินตน
คางรับ

อื่นๆ

รวม

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย

เงินตน

คางรับ

รวม

เงินตน

คางรับ

2,379,924,493

177,370,233

250,004,809

27,795

17,274,290

-

2,647,203,592

177,398,028

2,824,601,620

2,379,924,493
-

177,370,233
-

639,699
1,222,637
251,867,145
(66,408)

3,143
79,478
110,416
(79,478)

16,188
84,713
17,375,191
-

1,583
1,583
-

639,699
16,188
1,307,350
2,649,166,829
(66,408)

3,143
81,061
177,482,232
(79,478)

642,842
16,188
1,388,411
2,826,649,061
(145,886)

2,379,924,493

177,370,233

251,800,737

30,938

17,375,191

1,583

2,649,100,421 177,402,754(1)

2,826,503,175

(1) แสดงรวมเปนสวนหนึง่ ของ “รายไดจากการลงทุนคางรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินใหกูยืมแกพนักงานตามโครงการสวัสดิการ กำหนดวงเงินกูยืมใหแกพนักงานแตละรายโดยกรณีบุคคลค้ำประกันไมเกิน 100,000 บาท และ
กรณีมีหลักทรัพยค้ำประกันไมเกิน 50 เทาของเงินเดือน ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 และรอยละ 5 ตอป ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 เงินใหกูยืมแกพนักงานและตัวแทนมีจำนวนเงิน 73 ลานบาท และ 69 ลานบาท ตามลำดับ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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(Unit: Baht)

31 December 2012
Overdue periods

Policy loans

Mortgage loans

Other loans

Total

Accrued
Principa
interest
2,379,924,493 177,370,233

Accrued
Principa
interest
250,004,809
27,795

Accrued
Principa
interest
17,274,290
-

Accrued
interest
Principa
2,647,203,592
177,398,028

2,824,601,620

177,370,233

639,699
1,222,637
251,867,145

3,143
79,478
110,416

16,188
84,713
17,375,191

1,583
1,583

639,699
16,188
1,307,350
2,649,166,829

3,143
81,061
177,482,232

642,842
16,188
1,388,411
2,826,649,061

-

(66,408)

(79,478)

-

-

(66,408)

(79,478)

(145,886)

177,370,233

251,800,737

30,938

17,375,191

1,583

2,649,100,421 177,402,754(1)

2,826,503,175

Current
Overdue:
Less than 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Total
2,379,924,493
Less: Allowance for
doubtful accounts
Loans and accrued interest
receivables - net
2,379,924,493

Total

(1) This amount included as a part of “Accrued investment income - net” in statements of financial position.
Loans to employees under the employee welfare scheme are set for a credit limit of Baht 100,000 to each employee for
personal guarantee loans and of not to exceed 50 times the employee’s salary to each employee for secured loans. The
interest rates charged are at the rates of 6 percent and 5 percent per annum, respectively. As at 31 December 2013 and
2012, loans to employees and agents totaled Baht 73 million and Baht 69 million, respectively.
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12. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ
(หนวย: บาท)

อาคารและ
เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง
ติดตั้งและอุปกรณ
ทรัพยสิน
อาคาร
อาคารชุด
สำนักงาน
ยานพาหนะ รอการขาย

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย
31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2556
คาเสอมราคาสะสม
1 มกราคม 2555
คาเสอมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย
คาเสอมราคาสำหรับป
31 ธันวาคม 2555
คาเสอมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย
คาเสอมราคาสำหรับป
31 ธันวาคม 2556
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
คาเสอมราคาสำหรับป
2555
2556

งานระหวาง
กอสราง

รวม

72,476,800 326,798,314 36,632,960
24,764,090
3,067,796
97,240,890 329,866,110 36,632,960
21,370,978 10,787,772
- (1,272,004)
4,877,250
118,611,868 344,259,128 36,632,960

425,316,595
36,288,991
(11,619,125)
449,986,461
35,214,180
(8,936,297)
476,264,344

23,206,322
1,626,580
(4,123,000)
20,709,902
10,356,680
31,066,582

6,685,000
- 891,115,991
- 6,440,000
72,187,457
- (15,742,125)
6,685,000 6,440,000 947,561,323
- 9,956,185
87,685,795
- (10,208,301)
- (4,877,250)
6,685,000 11,518,935 1,025,038,817

- 229,644,384 14,959,295
- 17,099,902 1,831,648
- 246,744,286 16,790,943
- (1,272,004)
- 14,588,137 1,831,648
- 260,060,419 18,622,591

321,567,247
(11,287,020)
50,828,346
361,108,573
(8,914,030)
46,495,759
398,690,302

16,944,821
(4,122,980)
3,465,777
16,287,618
2,998,537
19,286,155

1,584,973
90,000
1,674,973
90,000
1,764,973

-

584,700,720
(15,410,000)
73,315,673
642,606,393
(10,186,034)
66,004,081
698,424,440

88,877,888
77,574,042

4,422,284
11,780,427

5,010,027 6,440,000
4,920,027 11,518,935

304,954,930
326,614,377

97,240,890
118,611,868

83,121,824 19,842,017
84,198,709 18,010,369

73,315,673
66,004,081

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีอาคารและอุปกรณจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสอมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนเดิมกอน
หักคาเสอมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 432 ลานบาท และ 343 ลานบาท ตามลำดับ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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12. Premises and equipment
(Unit: Baht)

Buildings
Office furniture,
and buildings
fixture and
Motor Properties Construction
Land improvements Condominium equipment vehicles foreclosed In progress
Cost:
1 January 2012
Additions
Disposals
31 December 2012
Additions
Disposals
Transfer in (out)
31 December 2013
Accumulated depreciation:
1 January 2012
Depreciation on disposals
Depreciation for the year
31 December 2012
Depreciation on disposals
Depreciation for the year
31 December 2013
Net book value:
31 December 2012
31 December 2013
Depreciation for the year
2012
2013

Total

72,476,800 326,798,314
24,764,090
3,067,796
97,240,890 329,866,110
21,370,978 10,787,772
- (1,272,004)
4,877,250
118,611,868 344,259,128

36,632,960
36,632,960
36,632,960

425,316,595
36,288,991
(11,619,125)
449,986,461
35,214,180
(8,936,297)
476,264,344

23,206,322
1,626,580
(4,123,000)
20,709,902
10,356,680
31,066,582

6,685,000
- 891,115,991
- 6,440,000
72,187,457
- (15,742,125)
6,685,000 6,440,000 947,561,323
- 9,956,185
87,685,795
- (10,208,301)
- (4,877,250)
6,685,000 11,518,935 1,025,038,817

- 229,644,384
- 17,099,902
- 246,744,286
- (1,272,004)
- 14,588,137
- 260,060,419

14,959,295
1,831,648
16,790,943
1,831,648
18,622,591

321,567,247
(11,287,020)
50,828,346
361,108,573
(8,914,030)
46,495,759
398,690,302

16,944,821
(4,122,980)
3,465,777
16,287,618
2,998,537
19,286,155

1,584,973
90,000
1,674,973
90,000
1,764,973

97,240,890
118,611,868

83,121,824
84,198,709

19,842,017
18,010,369

88,877,888 4,422,284
77,574,042 11,780,427

-

584,700,720
(15,410,000)
73,315,673
642,606,393
(10,186,034)
66,004,081
698,424,440

5,010,027 6,440,000
4,920,027 11,518,935

304,954,930
326,614,377
73,315,673
66,004,081

As at 31 December 2013 and 2012, certain items of buildings and equipment of the Company have been fully depreciated
but are still in use. The cost before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to Baht 432 million and
Baht 343 million, respectively.
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13. สินทรัพยไมมตี วั ตน
(หนวย: บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ราคาทุน
1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
31 ธันวาคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2556
คาตัดจำหนายสะสม
1 มกราคม 2555
คาตัดจำหนายสำหรับป
31 ธันวาคม 2555
คาตัดจำหนายสำหรับป
31 ธันวาคม 2556
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
คาตัดจำหนายสำหรับป
2555
2556

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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โปรแกรมคอมพิวเตอร
ระหวางพัฒนา

รวม

60,593,797
5,753,500
66,347,297
9,550,647
2,557,300
78,455,244

160,500
160,500
2,675,000
(2,557,300)
278,200

60,754,297
5,753,500
66,507,797
12,225,647
78,733,444

39,363,482
9,942,283
49,305,765
9,980,234
59,285,999

-

39,363,482
9,942,283
49,305,765
9,980,234
59,285,999

17,041,532
19,169,245

160,500
278,200

17,202,032
19,447,445
9,942,283
9,980,234

13. Intangible assets
(Unit: Baht)

Computer softwares
Cost:
1 January 2012
Increase
31 December 2012
Increase
Transfer in (out)
31 December 2013
Accumulated amortisation:
1 January 2012
Amortisation for the year
31 December 2012
Amortisation for the year
31 December 2013
Net book value
31 December 2012
31 December 2013
Amortisation for the year
2012
2013

Computer Softwares under
development

Total

60,593,797
5,753,500
66,347,297
9,550,647
2,557,300
78,455,244

160,500
160,500
2,675,000
(2,557,300)
278,200

60,754,297
5,753,500
66,507,797
12,225,647
78,733,444

39,363,482
9,942,283
49,305,765
9,980,234
59,285,999

-

39,363,482
9,942,283
49,305,765
9,980,234
59,285,999

17,041,532
19,169,245

160,500
278,200

17,202,032
19,447,445
9,942,283
9,980,234
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14. สินทรัพย / หนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและคาใชจา ยภาษีเงินได
14.1 สินทรัพย / หนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ประกอบดวยผลกระทบทางภาษี ทีเ่ กิดจากรายการผลแตกตางชัว่ คราว
ดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)

สวนเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย / หนี้สินภาษีเงินได
รอตัดบัญชีที่แสดงในงบ
กำไรขาดทุนและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
31 ธันวาคม
2556

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สำรองประกันชีวิต
สำรองคาสินไหมทดแทนและ
คาสินไหมทดแทนคางจาย
สำรองผลประโยชนพนักงานระยะยาว
อ-น ๆ
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินลงทุนเพ-อคา
เงินลงทุนเผ-อขาย
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รวมรับรูเปนสวนลดคาใชจาย
ภาษีเงินได ในงบกำไรขาดทุน(1)
รวมรับรูเปน (รายได) คาใชจายภาษีเงินได
ที่เกี่ยวของในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(2)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

31 ธันวาคม
2555

1 มกราคม
2555

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

1,019,004,493

732,914,999

304,326,534

(286,089,494)(1)

(428,588,465)(1)

15,484,627
31,542,177
255,479
1,066,286,776

16,106,215
31,051,459
29,177
780,101,850

11,657,911
24,224,229
25,794
340,234,468

621,588(1)
(490,718)(1)
(226,302)(1)

(4,448,304)(1)
(6,827,230)(1)
(3,383)(1)

233,639
61,723
1,097,814,390 1,288,343,208
1,098,048,029 1,288,404,931

(623,680)
495,541,631
494,917,951

(171,916)(1)
(190,528,818)(2)

(685,403)(1)
792,801,577(2)

(286,013,010)

(439,181,979)

(190,528,818)

792,801,577

(ปรับปรุงใหม)

14. Deferred tax assets/liabilities and income tax expenses
14.1 Deferred tax assets/liabilities
Deferred tax assets and deferred tax liabilities consisted of tax effects on temporary differences as shown below.
(Unit: Baht)

Changes in deferred
tax assets/liabilities
reported in the
statements of income and
comprehensive income
31 December 31 December
2013
2012

Deferred tax assets
Life policy reserves
Loss reserves and outstanding claims
Provisions for long - term
employee benefits
Others
Total deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Investments
Trading investments
Available-for-sale investments
Total deferred tax liabilities
Total amount that decreased
income tax expenses in
statements of income(1)
otal amount recognised as
income tax (revenue) expenses
in statements of comprehensive
income(2)

1 January
2012

For the years ended 31 December
2013
2012

(Restated)

(Restated)

(Restated)

1,019,004,493
15,484,627

732,914,999
16,106,215

304,326,534
11,657,911

(286,089,494)(1)
621,588(1)

(428,588,465)(1)
(4,448,304)(1)

31,542,177
255,479
1,066,286,776

31,051,459
29,177
780,101,850

24,224,229
25,794
340,234,468

(490,718)(1)
(226,302)(1)

(6,827,230)(1)
(3,383)(1)

233,639
61,723
1,097,814,390 1,288,343,208
1,098,048,029 1,288,404,931

(623,680)
495,541,631
494,917,951

(171,916)(1)
(190,528,818)(2)

(685,403)(1)
792,801,577(2)

(286,013,010)

(439,181,979)

(190,528,818)

792,801,577
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14.2 คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรู ในงบกำไรขาดทุน

(ปรับปรุงใหม)

1,216,385,228

1,479,708,284

(286,013,010)
930,372,218

(439,181,979)
1,040,526,305

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหวางคาใชจา ยภาษีเงินไดกบั ผลคูณกำไรทางบัญชีกบั อัตราภาษี นิตบิ คุ คลที่ใชสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

กำไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดหรือคาใชจาย
ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรู ในงบกำไรขาดทุน

(ปรับปรุงใหม)

5,310,876,333
20%
1,062,175,266

4,764,078,041
23%
1,095,737,949

(131,803,048)

(121,088,940)

930,372,218

65,877,296
1,040,526,305

จำนวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ@นสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
สรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ภาษีเงินไดที่เกิดจาก
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ@อขาย
กำไร (ขาดทุน) จากการขาย
เงินลงทุนเผ@อขายที่โอนไปรับรู ในสวนของงบกำไรขาดทุน
(รายได) คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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(ปรับปรุงใหม)

(116,710,008)

907,536,387

(73,818,810)
(190,528,818)

(114,734,810)
792,801,577

14.2 Income tax expenses
Income tax expenses for the years ended 31 December 2013 and 2012 are made up as follows:
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012
(Restated)

Current income taxes:
Corporate income tax charge
Deferred income taxes:
Relating to origination and reversal
of temporary differences
Income tax expenses recognised in statements of income

1,216,385,228

1,479,708,284

(286,013,010)
930,372,218

(439,181,979)
1,040,526,305

Reconciliations between income tax expenses and the product of accounting profits for the years ended 31 December 2013
and 2012 and the applicable corporate income tax rates are as follows:
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012
(Restated)

Accounting profits before income tax expenses
Applicable corporate income tax rates
Income taxes at the applicable corporate income tax rates
Net tax effect on income or expenses that are not
taxable or not deductible in determining taxable profits
Effects of changes in the applicable
corporate income tax rates
Income tax expenses recognised in statements of income

5,310,876,333
20%
1,062,175,266

4,764,078,041
23%
1,095,737,949

(131,803,048)

(121,088,940)

930,372,218

65,877,296
1,040,526,305

The amounts of income taxes relating to each component of other comprehensive income (loss) for the years ended 31
December 2013 and 2012 are as follows:
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012
(Restated)

Income taxes relating to:
Gains (loss) on revaluation of available-for-sale investments
Gains (loss) on sales of available-for-sale investment
transferred to be recognised in statements of income
Income taxes (revenues) expenses as reported in
statements of comprehensive income

(116,710,008)

907,536,387

(73,818,810)

(114,734,810)

(190,528,818)

792,801,577
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15. สินทรัพยอน
(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม

คาเชาอาคารจายลวงหนา
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
คาใชจายจายลวงหนา
เงินมัดจำ
อนๆ
รวม

2556

2555

81,616,658
138,612,018
91,970,496
23,403,954
11,711,881
347,315,007

93,410,039
193,287,500
24,459,693
19,160,406
17,661,265
347,978,903

16. เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

(หนวย: บาท)

2556

เบี้ยประกันภัยตอคางจาย
รวมเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

31 ธันวาคม

450,008,758
450,008,758

2555

400,098,875
400,098,875

17. สำรองประกันชีวิต

(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ยอดคงเหลือตนป
สำรองประกันภัยสำหรับเบี้ยรับในปและสำรองที่เพิ่มขึ้น
สำหรับกรมธรรมที่ยังมีผลบังคับ ผลประโยชนและ
คาสินไหมทดแทนอนๆ
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมสำหรับการตาย
การครบกำหนด การเวนคืนกรมธรรม
ผลประโยชนและคาสินไหมทดแทนอนๆ
ยอดคงเหลือปลายป

111,259,206,400

88,386,403,850

34,778,277,097

28,891,861,757

(9,421,062,493)
136,616,421,004

(6,019,059,207)
111,259,206,400

18. ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย

(หนวย: บาท)

2556

เงินคามรณกรรม
เงินครบกำหนด
รวม
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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92,452,035
9,654,287
102,106,322

31 ธันวาคม

2555

87,751,151
709,445
88,460,596

15. Other assets
(Unit: Baht)

31 December

Prepaid rental expenses
Receivable from sales of investments
Prepaid expenses
Deposits
Others
Total

2013

2012

81,616,658
138,612,018
91,970,496
23,403,954
11,711,881
347,315,007

93,410,039
193,287,500
24,459,693
19,160,406
17,661,265
347,978,903

16. Due to reinsurers
(Unit: Baht)

31 December

Outward premium payable
Total due to reinsurers

2013

2012

450,008,758
450,008,758

400,098,875
400,098,875

17. Life policy reserve
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Balances - beginning of the years
Life policy reserve for premium received during
the years and increase reserves for enforced
policies benefit and other claims
Benefit paid for death, maturity, surrender
and other claims
Balances - end of the years

111,259,206,400

88,386,403,850

34,778,277,097

28,891,861,757

(9,421,062,493)
136,616,421,004

(6,019,059,207)
111,259,206,400

18. Unpaid policy benefits

(Unit: Baht)

31 December

Death benefits
Maturity payments
Total

2013

2012

92,452,035
9,654,287
102,106,322

87,751,151
709,445
88,460,596
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19. สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ยอดคงเหลือตนป
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม
ทดแทนจายระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

340,909,580

333,830,276

1,659,761,235

2,033,661,404

(1,703,167,177)
297,503,638

(2,026,582,100)
340,909,580

20. สำรองเบี้ยประกันภัย
20.1 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได

(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ยอดคงเหลือตนป
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับป
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได ในปนี้
ยอดคงเหลือปลายป

1,078,120,949
2,786,817,442
(2,843,803,329)
1,021,135,062

1,085,196,967
2,695,302,374
(2,702,378,392)
1,078,120,949

20.2 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด

(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ยอดคงเหลือตนป
เงินสำรองที่ลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

743,903,455
(103,196,092)
640,707,363

759,637,877
(15,734,422)
743,903,455

21. ผลประโยชนพนักงานคางจาย
2556

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ผลประโยชนพนักงานคางจาย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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141,671,811
157,710,883
299,382,694

31 ธันวาคม

2555

111,701,364
155,257,296
266,958,660

19. Loss reserves and outstanding claims

(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Balances - beginning of the years
Claims and losses adjustment expenses for the years
Claims and losses adjustment
expenses paid during the years
Balances - end of the years

340,909,580
1,659,761,235

333,830,276
2,033,661,404

(1,703,167,177)
297,503,638

(2,026,582,100)
340,909,580

20. Premium reserve
20.1 Unearned premium reserve
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Balances - beginning of the years
Premium written for the years
Premium earned for the years
Balances - end of the years

1,078,120,949
2,786,817,442
(2,843,803,329)
1,021,135,062

1,085,196,967
2,695,302,374
(2,702,378,392)
1,078,120,949

20.2 Unexpired risk reserve
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Balances - beginning of the years
Decrease during the years
Balances - end of the years

743,903,455
(103,196,092)
640,707,363

759,637,877
(15,734,422)
743,903,455

21. Employee benefit payables
(Unit: Baht)

31 December

Short-term employee benefits payables
Provisions for long-term employee benefits
Total employee benefit payables

2013

2012

141,671,811
157,710,883
299,382,694

111,701,364
155,257,296
266,958,660
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จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเม?อออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ?น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดังนี้

(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป

155,257,296
18,822,578
6,416,267
(10,025,200)
(12,760,058)
157,710,883

121,121,145
13,448,999
5,645,145
(5,925,800)
20,967,807
155,257,296

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในงบกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่รับรู ในป
รวมคาใชจายที่รับรู ในงบกำไรขาดทุน

18,822,578
6,416,267

13,448,999
5,645,145

(12,760,058)
12,478,787

20,967,807
40,061,951

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
2556

2555

(รอยละตอป)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
(ขึ้นอยูกับชวงอายุของพนักงาน)
ราคาทองรูปพรรณตอน้ำหนัก 1 บาท (บาท)

(รอยละตอป)

4.25%, 3.75%
5.75%

4.25%, 3.75%
5.75%

รายเดือน 1% - 8% รายวัน 3% - 9%
20,000

รายเดือน 1% - 5% รายวัน 3% - 9%
25,400

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน

ป 2556
ป 2555
ป 2554
ป 2553
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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157,710
155,257
121,121
108,188

(หนวย: พันบาท)

จำนวนภาระผูกพัน
ที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ

(3,020)
-

As at 31 December 2013 and 2012, provision for long-term employee benefits in relation to compensations on employee
retirement and other long-term employee benefits were as follows:
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Defined benefit obligation at beginning of years
Current service cost
Interest cost
Benefit paid during the years
Actuarial (gains) losses
Defined benefit obligation at end of years

155,257,296
18,822,578
6,416,267
(10,025,200)
(12,760,058)
157,710,883

121,121,145
13,448,999
5,645,145
(5,925,800)
20,967,807
155,257,296

Long-term employee benefit expenses included in the statements of income for the years ended 31 December 2013 and
2012 were as follows:
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Current service cost
Interest cost
Actuarial (gains) losses recognized during the years
Total expenses recognised in statements of income

18,822,578
6,416,267
(12,760,058)
12,478,787

13,448,999
5,645,145
20,967,807
40,061,951

Principal assumptions at the valuation dates were as follows:

Discount rates
Future salary incremental rates
Staff turnover rates
(depending on age of employee)
Gold per weight of 1 Baht (Baht)

2013

2012

(% per annum)

(% per annum)

4.25%, 3.75%
5.75%

4.25%, 3.75%
5.75%

Monthly 1% - 8% Daily 3% - 9%
20,000

Monthly 1% - 5% Daily 3% - 9%
25,400

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous three years are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Defined benefit
obligation

Year 2013
Year 2012
Year 2011
Year 2010

157,710
155,257
121,121
108,188

Experience adjustments
on obligation

(3,020)
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22. หนี้สินอน
(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม

2556

คาบำเหน็จคางจาย
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
เบี้ยประกันภัยที่ไดรับเงินแลวแตกรมธรรมยังไมอนุมัติ
เงินรับรอการโอนบัญชี
เจาหนี้กรณียกเวนเบี้ย
เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพย
อ=นๆ
รวม

471,892,044
310,852,412
25,541,703
161,132,685
136,671,098
93,382,166
171,871,613
25,572,799
102,461,589
1,499,378,109

2555

474,991,671
279,245,304
57,780,393
102,988,520
127,189,555
95,833,722
54,357,000
43,882,562
82,873,187
1,319,141,914

23. ทุนเรือนหุนที่ออกและชำระแลว/สวนเกิน มูลคาหุน/สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ/เงินรับลวงหนาคาหุน
จากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
รายการกระทบยอดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชำระแลว
จำนวนหุน
บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันตนป
1,204,771,855 1,204,771,855
ออกหุนสามัญจากการใชสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1
6,942,495
6,942,495
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24)
คาใชจายที่เกิดจากการจายโดยใชหุน
เปนเกณฑ - ใบสำคัญแสดง
สิทธิรุนที่ 2 (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายป
1,211,714,350 1,211,714,350

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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สำรองสวนทุน
เงินรับลวงหนาคาหุน
จากการจายโดยใช จากการใชสิทธิใบสำคัญ
สวนเกินมูลคาหุน หุนเปนเกณฑ
แสดงสิทธิ
บาท
บาท
บาท

2,759,469,456

28,315,191

35,477,257

86,781,187

-

(35,477,257)

-

-

1,246,050

2,846,250,643

37,753,588
66,068,779

1,246,050

22. Other liabilities
(Unit: Baht)

31 December
2013

Accrued commission expenses
Accrued expenses
Withholding tax payable
Premium received for policies not yet approved
Amounts received awaiting transfer
Payable to policyholders on exempted premiums
Forward exchange contracts payables
Payable on purchases of investments
Others
Total

2012

471,892,044
310,852,412
25,541,703
161,132,685
136,671,098
93,382,166
171,871,613
25,572,799
102,461,589
1,499,378,109

474,991,671
279,245,304
57,780,393
102,988,520
127,189,555
95,833,722
54,357,000
43,882,562
82,873,187
1,319,141,914

23. Issued and paid-up share capital/Share premium/Capital reserve on share-based payments/Subscriptions received
in advance from exercises of warrants
Reconciliations for the years ended 31 December 2013 are as follows:

Issued and fully paid-up
share capital
Number of shares
Baht

Balances - beginning of the year
1,204,771,855 1,204,771,855
ssuance of ordinary shares as a
result of exercise of Warrant No. 1 6,942,495
6,942,495
Proceeds from exercises
of warrants (Note 24)
Expenses in respect of
share-based payments
- Warrant No. 2 (Note 24)
Balances - end of the year
1,211,714,350 1,211,714,350

Capital reserve Subscriptions received
on share-based
in advance from
Share premium
payments
exercises of warrants
Baht
Baht
Baht

2,759,469,456

28,315,191

35,477,257

86,781,187

-

(35,477,257)

-

-

1,246,050

2,846,250,643

37,753,588
66,068,779

1,246,050
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24. การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2 ของบริษัท เมอวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมัติใหออกใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ชนิดระบุชอ
และโอนเปลี่ยนมือไมไดเพอการเสนอขายแกพนักงานจำนวน 20 ลานหน>วย โดยในรุนที่ 1 มีการจัดสรรทั้งสิ้น 12.85 ลานหน>วย คงเหลือ
สิทธิที่ยังไมไดจัดสรรจำนวน 7.15 ลานหน>วย โดยมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมอวันที่ 26 เมษายน 2554 อนุมัติใหยกเลิกใบสำคัญ
แสดงสิทธิรุนที่ 1 จำนวน 7.15 ลานหน>วยดังกลาว และอนุมัติใหออกใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ชนิดระบุชอและโอนเปลี่ยนมือไมได
จำนวน 7.15 ลานหน>วย แทนและไดมีการจัดสรรใหพนักงานโดยกำหนดใหวันที่ 1 เมษายน 2555 เปนวันใหสิทธิแกพนักงาน และ/หรือ
ผูบริหาร
รายละเอียดการอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานสรุปไดดังนี้

อนุมัติโดย

คณะกรรมการบริหารของบริษัท
เมอวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
เมอวันที่ 11 สิงหาคม 2552
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
เมอวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555
รวม

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญ
ใบสำคัญ
แสดงสิทธิรุนที่ 1
แสดงสิทธิรุนที่ 2

รวม

11,500,000

-

11,500,000

1,350,000

-

1,350,000

12,850,000

7,150,000
7,150,000

7,150,000
20,000,000

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเมอพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทโดยมีอัตราใช
สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน>วย มีสิทธิซื้อหุนสามัญไดจำนวน 1 หุน ในราคาใชสิทธิเทากับราคา 13.50 บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
รุนที่ 1 และ 35 บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 โดยสามารถใชสิทธิครั้งแรกเมอครบ 3 ป นับจากวันที่ไดรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
เนองจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ไดรับอนุมัติใหออกโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 2 เรองการจายโดยใชหนุ เปนเกณฑมผี ลบังคับใชแลว บริษทั จึงไดคำนวณมูลคายุตธิ รรมของของสิทธิซอ้ื หุน ณ วันออกสิทธิ
เฉลี่ยเทากับ 20.45 บาทตอหุน เพอบันทึกคาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑเพอใหเปนไปตามขอกำหนดของมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
ขอมูลที่ใช ในการคำนวณมูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน สรุปไดดังนี้
อัตราเงินปนผลที่คาดหวัง
ความผันผวนของราคาหุนที่คาดการณ
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง
อายุของสิทธิซื้อหุน
แบบจำลองที่ใช

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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- รอยละ 1.5
- รอยละ 39.9 (ประมาณโดยอางอิงจากขอมูลในอดีต
ของราคาหุนของบริษัท)
- รอยละ 3.51 ถึง รอยละ 3.64
- ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเมอพนสภาพ
การเปนพนักงานของบริษัท
- Black Schole - continuous model

24. Share-based payments - warrants
On 23 November 2007, the Extraordinary General Meeting No. 2 of the Company’s shareholders passed a resolution
approving the issuance of 20 million units of registered and non-transferrable warrants (Warrant No.1) to be allocated to
employees. The Company already allocated 12.85 million units of Warrant No. 1 to employees, leaving 7.15 million units
unallocated. On 26 April 2011, the Annual General Meeting of shareholders of the Company passed a resolution approving
the cancellation of the unallocated 7.15 million units of Warrant No. 1 and the issuance of 7.15 million units of registered
and non-transferrable warrants (Warrant No.2) in place of the cancelled Warrant No. 1. Warrant No. 2 was already
allocated to employee and the grant date is stipulated to be 1 April 2012.
The allocations of warrants to employee can be summarised as follows:
Number of units of warrants
Approved by

The Executive Board of Directors of
the Company, on 29 May 2008
The Executive Board of Directors of
the Company, on 11 August 2009
The Executive Board of Directors of
the Company, on 22 February 2012
Total

Warrant No.1

Warrant No.2

Total

11,500,000

-

11,500,000

1,350,000

-

1,350,000

12,850,000

7,150,000
7,150,000

7,150,000
20,000,000

These warrants expire the earlier of 5 years from the issue date and the termination date of employment. The exercise ratio
is 1 unit of warrant to 1 new ordinary share and the exercise price is equal to Baht 13.50 per share for Warrant No.1 and
Baht 35 per share for Warrant No.2. The first exercise date is 3 years from the grant date.
The issue of Warrant No.2 was approved by the Annual General Meeting of shareholders held after 1 January 2011, during
which Thai Financial Reporting Standard No.2 “Share-Based Payment” (TFRS 2) became effective. The Company therefore
calculated the average fair value of the warrants at the grant date, which is Baht 20.45 per unit, in order to record expenses
in respect of share-based payments in accordance with such accounting standard.
The following information is used to determine fair value of the warrants.
Expected dividend yield
Expected stock price volatility
Risk-free interest rate
Expected life of warrants
Model used

- 1.5%
- 39.9% (estimated with reference to historical price
information of the Company)
- 3.51% - 3.64%
- Not more than 5 years from the date of issuance or upon
termination of an employee
- Black Schole - continuous model
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คาใชจายพนักงานที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (ใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
มีจำนวน 38 ลานบาท และ 28 ลานบาท ตามลำดับ
รายการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน:วยของใบสำคัญแสดงสิทธิในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้
(หนวย)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญ
ใบสำคัญ
แสดงสิทธิรุนที่ 1
แสดงสิทธิรุนที่ 2

จำนวนที่ยังไมได ใช ณ วันตนป
ใชสิทธิในระหวางป
จำนวนที่ยังไมได ใชสิทธิ ณ วันสิ้นป

5,350,200
(4,406,850)
943,350

7,150,000
7,150,000

รวม

12,500,200
(4,406,850)
8,093,350
(หนวย)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญ
ใบสำคัญ
แสดงสิทธิรุนที่ 1
แสดงสิทธิรุนที่ 2

จำนวนที่ยังไมได ใช ณ วันตนป
ใชสิทธิในระหวางป
ผูไดรับสิทธิลาออกในระหวางป
จำนวนที่ยังไมได ใชสิทธิ ณ วันสิ้นป

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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12,850,000
(7,399,800)
(100,000)
5,350,200

7,150,000
7,150,000

รวม

20,000,000
(7,399,800)
(100,000)
12,500,200

Employee expenses in respect of share-based payments (Warrant No.2) recognised for the years 31 December 2013 and
2012 amounting to Baht 38 million and Baht 28 million, respectively.
Movements of units of warrants during the years ended 31 December 2013 and 2012 are summarised below.
(Units)

For the year ended 31 December 2013
Number of warrants

Number of unexercised warrants at beginning of the year
Exercised during the year
Number of unexercised warrants at end of the year

Warrants No.1

Warrants No.2

Total

5,350,200
(4,406,850)
943,350

7,150,000
7,150,000

12,500,200
(4,406,850)
8,093,350

(Units)

For the year ended 31 December 2012
Number of warrants

Number of unexercised warrants at beginning of the year
Exercised during the year
Warrants of holders who resigned during the year
Number of unexercised warrants at end of the year

Warrants No.1

Warrants No.2

Total

12,850,000
(7,399,800)
(100,000)
5,350,200

7,150,000
7,150,000

20,000,000
(7,399,800)
(100,000)
12,500,200
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ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทจำนวน 4,406,850
หน*วย และ 7,399,800 หน*วย ตามลำดับ ในราคาใชสิทธิหุนละ 13.50 บาท โดยสรุปดังนี้

ใชสิทธิ

จำนวนสิทธิ

ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
รวม ป 2556
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รวม ป 2555

3,401,500
799,050
114,000
92,300
4,406,850
4,771,855
2,627,945
7,399,800

ราคาใช
สิทธิตอหุน
บาท
13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
-

รวมเงิน
ที่รับชำระ
บาท
45,920,250
10,787,175
1,539,000
1,246,050
59,492,475
64,420,043
35,477,257
99,897,300

เงินรับลวงหนา
คาหุนจากการ
ทุนที่ออก สวนเกิน ใชสิทธิใบสำคัญ วันที่จดทะเบียน
และชำระแลว มูลคาหุน แสดงสิทธิ
เพิ่มทุน
บาท
บาท
บาท
3,401,500
799,050
114,000
4,314,550
4,771,855
4,771,855

42,518,750
9,988,125
1,425,000
53,931,875
59,648,188
59,648,188

วันที่ตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทยรับ
เปนหลักทรัพย
จดทะเบียน

- 25 เมษายน 2556 26 เมษายน 2556
- 16 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2556
- 18 ตุลาคม 2556 22 ตุลาคม 2556
1,246,050 20 มกราคม 2557 21 มกราคม 2557
1,246,050
- 16 ตุลาคม 2555 19 ตุลาคม 2555
35,477,257 14 มกราคม 2556 18 มกราคม 2556
35,477,257

25. เงินปนผลจาย
เงินปนผลจายที่ประกาศจายในระหวางป 2556 และ 2555 ประกอบดวย

อนุมัติโดย
เงินปนผลประจำปสำหรับป 2555
เงินปนผลระหวางกาลจากกำไรสะสม
รวมเงินปนผลจายในระหวางป 2556
เงินปนผลประจำปสำหรับป 2554
เงินปนผลระหวางกาลจากผลการดำเนินงาน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
รวมเงินปนผลจายในระหวางป 2555

มติที่ประชุมสามัญผูถือหุนเม>อวันที่ 26 เมษายน 2556
และอนุมัติโดย คปภ. เม>อวันที่ 26 เมษายน 2556
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม>อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
และอนุมัติโดย คปภ. เม>อวันที่ 29 สิงหาคม 2556
มติที่ประชุมสามัญผูถือหุนเม>อวันที่ 27 เมษายน 2555
และอนุมัติโดย คปภ. เม>อวันที่ 23 เมษายน 2555
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม>อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
และอนุมัติโดย คปภ. เม>อวันที่ 14 กันยายน 2555

จำนวน
เงินปนผล
รวม

จำนวน
เงินปนผล
ตอหุน

(ลานบาท)

(บาท)

433.65

0.36

483.10
916.75

0.40
0.76

408.0

0.34

432.0
840.0

0.36
0.70

26. สำรองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปน
ทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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During the years ended 31 December 2013 and 2012, the Warrant No.1 holders exercised 4,406,850 units and 7,399,800
units of warrants, respectively at an exercise price of Baht 13.50 each. Details are summarised below.

Units of
warrants

Exercise
price
per share
Baht

The third exercise
The fourth exercise
The fifth exercise
The sixth exercise
Total 2013
The first exercise
The second exercise
Total 2012

3,401,500
799,050
114,000
92,300
4,406,850
4,771,855
2,627,945
7,399,800

13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
-

Subscriptions
received in
Proceeds Issued and
advance from Share capital
from
paid up
Share exercises of registration
exercises share capital Premium warrants
date
Baht

Baht

Baht

45,920,250
10,787,175
1,539,000
1,246,050
59,492,475
64,420,043
35,477,257
99,897,300

3,401,500
799,050
114,000
4,314,550
4,771,855
4,771,855

42,518,750
9,988,125
1,425,000
53,931,875
59,648,188
59,648,188

Listing date

Baht
25 April 2013
16 July 2013
- 8 October 2013
1,246,050 20 January 2014
1,246,050
- 16 October 2012
35,477,257 14 January 2013
35,477,257

26 April 2013
17 July 2013
22 October 2013
21 January 2014
19 October 2012
18 January 2013

25. Dividends paid
Dividends declared during the years ended 31 December 2013 and 2012 consisted of the following:
Approved by
Final dividend for 2012
Interim dividend from retained earnings
Total dividends paid in 2013
Final dividend for 2011
Interim dividend from operations for
six-month period ended 30 June 2012
Total dividends paid in 2012

Annual General Meeting of the Shareholders
on 26 April 2013 and the OIC on 26 April 2013
Meeting of Board of Directors on 9 August 2013
and the OIC on 29 August 2013
Annual General Meeting of the Shareholders
on 27 April 2012 and the OIC on 23 April 2012
Meeting of Board of Directors on 8 August 2012
and the OIC on 14 September 2012

Total
dividend

Dividend
per share

(Million Baht)

(Baht)

433.65

0.36

483.10
916.75

0.40
0.76

408.0

0.34

432.0
840.0

0.36
0.70

26. Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a
statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the
reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.
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27. สวนงานดำเนินงาน
บริษัทนำเสนอขอมูลสวนงานดำเนินงานในรูปแบบเชนเดียวกับการรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันที่ตองรายงานแกคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เน?องจากฝายบริหารเห็นบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในสวนงานดำเนินงานที่รายงาน
เพียงสวนงานเดียว คือธุรกิจประกันชีวิต และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย และไดทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสวนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใช ในการรายงานขอมูลตามประเภท
การรับประกันภัยที่รายงานตอ คปภ. ทั้งนี้ รายการที่นำเสนอในสวนงานดำเนินงานนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทที่ผูมีอำนาจ
ตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานไดรบั และสอบทานอยางสม่ำเสมอเพ?อใช ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกบั สวนงานและประเมิน
ผลการดำเนินงานของสวนงาน ทั้งนี้ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัท คือ กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัทดำเนินธุรกิจในสวนงานเขตภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงินจึงถือเปนการ
รายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว และในป 2556 และ 2555 บริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10
ของรายไดของกิจการ
ขอมูลตามการรับประกันภัยสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยไดดังนี้
(หนวย: บาท)

ผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไมมี
สวนรวมในเงินปนผล

รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไมถือเปนรายได
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจายในการรับประกันภัย
เงินสำรองประกันภัยเพิ่มจากปกอน
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและ
คาใชจายในการจัดการผลประโยชน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย
ในการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบำเหน็จ
คาใชจายสงเสริมการขาย
คาใชจายในการรับประกันภัยอ?น
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตประเภท
บำนาญ - แบบไมมี
ประกันอุบัติเหต
สวนรวมในเงินปนผล
สวนบุคคล

รวม

38,856,577,872
(565,700,706)
38,290,877,166

181,703,248
181,703,248

40,905,836
40,905,836

39,079,186,956
(565,700,706)
38,513,486,250

284,410,770
38,575,287,936

181,703,248

(2,715,434)
38,190,402

281,695,336
38,795,181,586

25,190,777,075

166,437,529

-

25,357,214,604

9,596,511,803

2,793,180

-

9,599,304,983

1,243,615,495
2,685,276,409
349,609,354
30,837,364
39,096,627,500

18,960,367
1,646,784
145,255
189,983,115

8,306,507
970,543
346,120
30,530
9,653,700

1,251,922,002
2,705,207,319
351,602,258
31,013,149
39,296,264,315

27. Operating segment
The Company presented operating segment information in the same manner as that reported to the Office of the Insurance
Commission (“OIC”) on the report of underwriting information reported by insurance categories since the management
considered that the Company is operating its core business in a single segment (i.e. life insurance business) and in a
single geographic area (i.e. Thailand) and has measured segment performance based on operating profit or loss on a
basis consistent with that is used to prepare the report of underwriting information reported by insurance categories as
reported to the OIC. Hence, all items as presented in this segment information are consistent to the Company’s internal
reports that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decision about allocation of
resources to the segment and evaluate its performance. The chief operating decision maker has been identified as the
Chief Executive Officer.
The Company is operated in Thailand only. As a result, all of the revenues and assets as reflected in these financial
statements pertain to the aforementioned geographical reportable. In 2013 and 2012, the Company has no major customer
with revenue of 10 percent or more of an entity’s revenues.
Underwriting information classified by insurance categories for the years ended 31 December 2013 and 2012 is as follows:
(Unit: Baht)

For the year ended 31 December 2013
Traditional
Life annuity
products products no participating
no participating
Personal
dividend
dividend
accident

Underwriting income
Premium written
Less: Premium ceded
Net premium written
Add (less): Unearned premium reserve
Total underwriting income
Underwriting expenses
Life policy reserves increased
from prior year
Benefit payments under life policies
and benefit adjustment expenses
Losses and losses adjustment expenses
Commissions and brokerage expenses
Sales promotional expenses
Other underwriting expenses
Total underwriting expenses

Total

38,856,577,872
(565,700,706)
38,290,877,166
284,410,770
38,575,287,936

181,703,248
181,703,248
181,703,248

40,905,836
40,905,836
(2,715,434)
38,190,402

39,079,186,956
(565,700,706)
38,513,486,250
281,695,336
38,795,181,586

25,190,777,075

166,437,529

-

25,357,214,604

9,596,511,803
1,243,615,495
2,685,276,409
349,609,354
30,837,364
39,096,627,500

2,793,180
18,960,367
1,646,784
145,255
189,983,115

8,306,507
970,543
346,120
30,530
9,653,700

9,599,304,983
1,251,922,002
2,705,207,319
351,602,258
31,013,149
39,296,264,315
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(หนวย: บาท)

ผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไมมี
สวนรวมในเงินปนผล

รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
(บวก) หัก: เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไมถือเปนรายได
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจายในการรับประกันภัย
สำรองประกันภัยเพิ่มจากปกอน
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและ
คาใชจายในการจัดการผลประโยชน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย
ในการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบำเหน็จ
คาใชจายสงเสริมการขาย
คาใชจายในการรับประกันภัยอ?น
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตประเภท
บำนาญ - แบบไมมี
ประกันอุบัติเหตุ
สวนรวมในเงินปนผล
สวนบุคคล

รวม

34,475,471,069
(519,688,742)
33,955,782,327

120,734,107
120,734,107

43,999,672
37,021
44,036,693

34,640,204,848
(519,651,721)
34,120,553,127

6,090,089
33,961,872,416

120,734,107

985,929
45,022,622

7,076,018
34,127,629,145

22,769,710,081

103,092,469

-

22,872,802,550

6,540,716,322

1,981,266

-

6,542,697,588

1,422,536,306
2,741,087,402
332,217,487
30,076,955
33,836,344,553

103,374
16,114,431
1,181,030
106,923
122,579,493

6,055,031
941,720
440,415
39,872
7,477,038

1,428,694,711
2,758,143,553
333,838,932
30,223,750
33,966,401,084

สินทรัพยของสวนงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)

ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตประเภท ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไมมี บำนาญ - แบบไมมี ประกันอุบัติเหตุ
สวนรวมในเงินปนผล สวนรวมในเงินปนผล สวนบุคคล รวมสวนงาน

สินทรัพยของสวนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หนี้สินของสวนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

2,622,646,259
2,118,789,860

6,682,739
3,495,131

137,717,609,009
112,536,623,372

349,640,512
183,202,983

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556

254

424,480
457,460

สินทรัพยที่
ปนสวนไมได

รวม

2,629,753,478 169,604,745,362 172,234,498,840
2,122,742,451 141,444,572,150 143,567,314,601

20,315,303 138,087,564,824 11,883,277,377 149,970,842,201
17,599,869 112,737,426,224 11,365,119,308 124,102,545,532

(Unit: Baht)

For the year ended 31 December 2012
Traditional
Life annuity
products products no participating
no participating
Personal
dividend
dividend
accident

Underwriting income
Premium written
Add (less): Premium ceded
Net premium written
Add (less): Unearned premium reserve
Total underwriting income
Underwriting expenses
Life policy reserves increased
from prior year
Benefit payments under life policies and
benefit adjustment expenses
Losses and losses adjustment expenses
Commissions and brokerage expenses
Sales promotional expenses
Other underwriting expenses
Total underwriting expenses

Total

34,475,471,069
(519,688,742)
33,955,782,327
6,090,089
33,961,872,416

120,734,107
120,734,107
120,734,107

43,999,672
37,021
44,036,693
985,929
45,022,622

34,640,204,848
(519,651,721)
34,120,553,127
7,076,018
34,127,629,145

22,769,710,081

103,092,469

-

22,872,802,550

6,540,716,322
1,422,536,306
2,741,087,402
332,217,487
30,076,955
33,836,344,553

1,981,266
103,374
16,114,431
1,181,030
106,923
122,579,493

6,055,031
941,720
440,415
39,872
7,477,038

6,542,697,588
1,428,694,711
2,758,143,553
333,838,932
30,223,750
33,966,401,084

The following table presents segment assets of the Company’s operating segments as at 31 December 2013 and 2012.
(Unit: Baht)

Assets
As at 31 December 2013
As at 31 December 2012
Liabilities
As at 31 December 2013
As at 31 December 2012

Traditional
products no participating
dividend

Life annuity
products no participating
dividend

2,622,646,259
2,118,789,860

6,682,739
3,495,131

137,717,609,009
112,536,623,372

349,640,512
183,202,983

Personal
Unallocated
accident Total segments
assets

424,480
457,460

Total

2,629,753,478 169,604,745,362 172,234,498,840
2,122,742,451 141,444,572,150 143,567,314,601

20,315,303 138,087,564,824 11,883,277,377 149,970,842,201
17,599,869 112,737,426,224 11,365,119,308 124,102,545,532
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28. ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม
(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุนเพอคา
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม

(1,167,020)
(75,822,635)
29,180,965
(47,808,690)

1,190,138
29,373,948
(49,396,460)
(18,832,374)

29. คาใชจายในการดำเนินงาน
(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

คาใชจายพนักงานที่ไมใชคาใชจายการรับประกันภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณที่ไมใชคาใชจายการรับประกันภัย
คาภาษีอากร
คาใชจายในการดำเนินงานอน
รวมคาใชจายในการดำเนินงาน

808,539,361
150,446,314
183,177,828
578,198,179
1,720,361,682

717,002,425
152,432,153
141,673,476
476,915,078
1,488,023,132

30. คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

เงินเดือนและคาแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงการผลประโยชนพนักงานที่กำหนดไว
ผลประโยชนอนๆ
รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

733,387,129
10,022,867
28,420,746
74,081,799
845,912,541

628,873,396
8,193,805
25,443,255
97,075,269
759,585,725

บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวย
เงินที่พนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 และเงินที่บริษัทจายสมทบให ในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู
กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทไดจายสมทบเขากองทุนเปนจำนวนเงินประมาณ 28 ลานบาท และ 25 ลานบาท ตามลำดับ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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28. Fair value losses
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Unrealised gains (losses) from trading investments
Unrealised gains (losses) on foreign exchange contracts
Gains (losses) on exchange
Total fair value losses

(1,167,020)
(75,822,635)
29,180,965
(47,808,690)

1,190,138
29,373,948
(49,396,460)
(18,832,374)

29. Operating expenses
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Personal expenses, which are not expenses for underwriting and claims
Premises and equipment expenses, which are not expenses for underwriting
Taxes and duties
Other operating expenses
Total operating expenses

808,539,361
150,446,314
183,177,828
578,198,179
1,720,361,682

717,002,425
152,432,153
141,673,476
476,915,078
1,488,023,132

30. Employee expenses
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Salary and wages
Social security fund
Contribution to defined employee benefit
Other benefits
Total employee expenses

733,387,129
10,022,867
28,420,746
74,081,799
845,912,541

628,873,396
8,193,805
25,443,255
97,075,269
759,585,725

The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act. B.E.
2530. Both employees and the Company contribute to the fund at rates ranging from 5 percent to 10 percent and the
Company at rates ranging from 5 percent to 10 percent of the employees’ basic salaries, based on length of service. The
fund, which is managed by a fund manager licensed by the Ministry of Commerce, will be paid to the employees upon
termination in accordance with the rules of fund. For the years ended 31 December 2013 and 2012, the Company
contributed Baht 28 million and Baht 25 million, respectively.
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31. กำไรตอหุน
กำไรตอหุน ขัน้ พืน้ ฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับป (ตามทีแ่ สดงอยูในงบกำไรขาดทุน) ดวยจำนวนถัวเฉลีย่ ถวงน้ำหนักของหุน สามัญทีอ่ อก
อยูในระหวางป
กำไรตอหุนปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับป (ตามที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน) ดวยผลรวมของจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
ที่ออกอยูในระหวางปกับจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญ ที่บริษัทอาจตองออกเพ3อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปน
หุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกำไรตอหุนปรับลดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงการคำนวณไดดังนี้
จำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
(พันหุน)
2556
2555

กำไรสำหรับป
(พันบาท)
2556

2555

กำไรตอหุน
(บาท)
2556

(ปรับปรุงใหม)

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสำหรับป
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 1
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 2
กำไรตอหุนปรับลด
กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ
สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ
จากใบสำคัญแสดงสิทธิ
(1)

2555
(ปรับปรุงใหม)

4,380,504

3,723,552

1,210,430

1,201,247

-

-

1,852
2,111

8,217
- (1)

4,380,504

3,723,552

1,214,393

1,209,464

3.62

3.10

3.61

3.08

ไมมีการคำนวณหุนสามัญเทียบเทาปรับลดจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 เน3องจากราคาใชสิทธิรวมกับมูลคายุติธรรมของบริการที่พนักงานใหแกบริษัท
ในอนาคตตอหน@วยสูงกวามูลคาราคาตลาดของหุนถัวเฉลี่ย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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31. Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing profits for the years (as presented in statements of income) by the
weighted average number of ordinary shares in issue during the years.
Diluted earnings per share is calculated by dividing profits for the years (as presented in statements of income) by the
weighted average number of ordinary shares in issue during the years plus the weighted average number of ordinary
shares which would need to be issued to convert all dilutive potential ordinary shares into ordinary shares. The calculation
assumes that the conversion took place either at the beginning of the period or on the date the potential ordinary
shares were issued.
Basic and diluted earnings per share for the years ended 31 December 2013 and 2012 are as follows:
Weighted average
number of shares
(Thousand shares)
2013
2012

Profits for the years
(Thousand Baht)
2013

2012

Earnings
per share (Baht)
2013

(Restated)

Basic earnings per share
Profits for the year
4,380,504
Effect of dilutive potential ordinary shares
Warrant No. 1
Warrant No. 2
Diluted earnings per share
Profits of ordinary shareholder
assuming the conversion of
warrants to ordinary sharess
4,380,504

2012
(Restated)

3,723,552

1,210,430

1,201,247

-

1,852
2,111

8,217
- (1)

3,723,552

1,214,393

1,209,464

3.62

3.10

3.61

3.08

(1)

No calculation of dilutive potential ordinary shares on Warrant No. 2 since the sum of the exercise price and fair value of employee
services provided to the Company in the future per unit is higher than the average market price.
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32. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทาง
กฎหมาย ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถสรุปไดดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน

ประเภทกิจการ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(1)

ธนาคาร
ประกันภัย
ประกันภัย
ประกันชีวิต

บริษัท สรชัยวิวัฒน จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด(2)
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
การแพทย
การแพทย
การแพทย
การแพทย
อุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จำกัด
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ใหเชาทรัพยสิน
ธุรกิจบริการ
อุตสาหกรรม
ธุรกิจการเกษตร
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาเซียคลังสินคา จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
Asia Insurance Company Limited
บริษัท บี แอล เอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด
บริษัท บางปะอิน กอลฟ จำกัด
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด
บริษัท ทีเอ็ม ดีไซน จำกัด

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ใหเชาทรัพยสิน
พาณิชย
จัดการกองทุน
หลักทรัพย
ประกันภัย
นายหนาประกันวินาศภัย
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจบริการ

ความสัมพันธกับบริษัท

การถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
การถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
เปนบริษัทยอยของบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด
(มหาชน)
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
มีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
ถือหุนโดยผูถือหุนรายใหญของบริษัท
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของบริษัท
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนเปนผูบริหารของบริษัท
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท

(1) ถือเปนกิจการทีเ่ กีย่ วของกันจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เนJองจากบริษทั ไมมกี รรมการรวมกันกับบริษทั ไทยรีประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)

ตั้งแตวันดังกลาวแลว
(2) ถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกันจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เนJองจากบริษัทไมมีกรรมการรวมกันกับบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด

ตั้งแตวันดังกลาวแลว
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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32. Related party transactions
In considering each possible related party relationship, consideration is directed to the substance of the relationship
over the legal form. The relationship between the Company and its related parties are summarised below.
Name of related parties

Type of business

Bangkok Bank PCL.
Bangkok Insurance PCL.
Thai Reinsurance PCL.
Thaire Life Assurance PCL.(1)
Sorachai Vivatn Co., Ltd.
Bumrungrad Hospital PCL.
The Phyathai 1 Hospital Co., Ltd.
The Phyathai 2 Hospital Co., Ltd.
The Phyathai 3 Hospital Co., Ltd.(2)
Rajburi Sugar Co., Ltd.
Narai Ruamphiphat Co., Ltd.

Banking
Insurance
Insurance
Life assurance
Property development
Health care services
Health care services
Health care services
Health care services
Industry
Property development

Bangkok Business Building (1987) Co., Ltd.
Tris Corporation Ltd.
Union Textile Industries PCL.
Charoen Pokphand Foods PCL.
TICON Industrial Connection PCL.

Rental of assets
Services
Industry
Agriculture
Property development

Indorama Polymers PCL.
Asia warehouse Co., Ltd.
Ex-chai Distribution System Co., Ltd.
BBL Asset Management Co., Ltd.
Bualuang Securities PCL.
Asia Insurance Company Limited
BLA Insurance Broker Co., Ltd

Petrochemical
Rental of assets
Commercial
Asset management
Securities
Insurance
Insurance broker

Bangpain Golf Co., Ltd
Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.
TMD Design, LLC

Services
Services
Services

Relationship with the Company

Shareholding and related by way of common directors
Shareholding and related by way of common directors
Related by way of common directors
Subsidiary of Thai Reinsurance PCL.
Related by way of common directors
Related by way of common directors and shareholders
Related by way of common directors
Related by way of common directors
Related by way of common directors
Related by way of common directors
Holding by an individual related to the major
shareholder of the Company
Related by way of common directors and shareholders
Related by way of common directors and shareholders
Related by way of common shareholders
Related by way of common directors
Holding by an individual related to the major
shareholder of the Company
Related by way of common directors
Holding by the major shareholder of the Company
Related by way of common directors
Related by way of common directors and shareholders
Subsidiary of the major shareholder of the Company
Related by way of common directors
Related by way of common directors are the
management of the Company
Related by way of common directors
Related by way of common directors
Holding by an individual related to the major
shareholder of the Company

(1) It had been considered a related party until 31 July 2013 because the Company has no common directors with Thaire

Life Assurance PCL since then.
(2) It had been considered a related party until 8 May 2013 because the Company has no common directors with The Phyathai 3

Hospital Co., Ltd. since then.
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ในระหวางป บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง(อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลง
กันระหวางบริษัทและกิจการเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยตอ

4,448,313
84,251,795(1)

4,102,558
108,866,898

59,858,725

96,695,180

1,211,717,065

1,195,129,091

50,425,738

67,172,029

334,622,572

241,875,473

10,963,842

8,645,344

161,122,124
85,755,484
2,038,243
65,205,747

121,251,685
88,977,940
1,110,464
62,724,251

คาบริการอ(นๆ

617,334

40,075

รายไดคาเชา

225,750

-

15,935,678

1,805,171

คาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอ
คาจางและคาบำเหน็จ
คาสินไหมจายและคาตรวจสุขภาพ
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝาก
ธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเงินและหุนกู
ดอกเบี้ยรับ - เงินใหกูยืมโดยมี
หลักทรัพยจำนองเปนประกัน
เงินปนผลรับ
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาเบี้ยประกันภัยจาย
คาเชาอาคารและคาบริการ

รายไดคาธรรมเนียมนายหนา ซื้อขายหลักทรัพย

นโยบายการกำหนดราคา

เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
เปนปกติทางการคาของการประกันภัยตอ ตาม
ประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันตอ
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปนอัตรา
รอยละตอเบี้ยประกันภัยจาย
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปนอัตรารอยละ
ตอเบี้ยประกันภัยรับ
เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวของ
กันคิดใหกับลูกคาทั่วไป
อัตราเดียวกับอัตราที่บริษัทคิดใหกับผูกูยืมทั่วไป
ที่มีหลักทรัพยจำนอง
ตามที่ประกาศจาย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินคิดใหกับลูกคาทั่วไป
เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
สำหรับอาคารสำนักงานใหญคาเชาตารางเมตรละ
ประมาณ 90 บาทตอเดือน ตั้งแต 1 สิงหาคม 2555
ปรับเพิ่มจากคาบริการตารางเมตรละ 29 บาท
ตอเดือนเปน 35 บาทตอเดือน ตามสัญญาเชา
ระยะยาว เชาสำนักงานใหญเพิ่มเติมคาเชาตาราง
เมตรละประมาณ 47 บาท 138 บาทตอเดือน
และคาบริการตารางเมตรละประมาณ 100 บาท
307 บาทตอเดือน
สำหรับอาคารเชาของสาขาคาเชาตารางเมตรละ
ประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 บาท และ
315 บาทตอเดือนและคาบริการตารางเมตรละ
ประมาณ 342 บาท และ 200 บาทตอเดือน
เปนตามเง(อนไขสัญญาและเปนราคาที่คิด
กับสมาชิกในอัตราโดยทั่วไป
คาเชาตารางเมตรละ 166 บาท ตอเดือน และ
คาบริการตารางเมตรละ 334 บาท ตอเดือน
เปนปกติทางการคาของธุรกิจนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย

(1) ไมรวมยอดที่มีกับบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เน(องจากเปนกิจการที่เกี่ยวของกันจนถึง

วันดังกลาว

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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During the years, the Company had significant business transactions with its related parties. Such transactions, which have
been concluded on commercial terms and bases agreed upon in the ordinary course business between the Company and
those parties are as follows:
(Unit: Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Premium written
Premium ceded
Claim recoverable from reinsurer
Commission and brokerages
Claim payment and diagnose charge
Interest income - deposits at bank,
promissory notes and debentures

4,448,313
84,251,795(1)

4,102,558
108,866,898

59,858,725

96,695,180

1,211,717,065 1,195,129,091
50,425,738 67,172,029
334,622,572

241,875,473

10,963,842

8,645,344

161,122,124
85,755,484

121,251,685
88,977,940

2,038,243
65,205,747

1,110,464
62,724,251

617,334
225,750

40,075
-

Brokerage income from securities trading 15,935,678

1,805,171

Interest income mortgage loans
Dividend income
Bank charges
Insurance premium
Building space rental and services

Other services
Rental income

Pricing Policy

Normal commercial terms for underwriting
Normal commercial terms for reinsurance depending
on type of insurance and reinsurance contract
At a mutually agreed percentage of reinsurance
premium
At a mutually agreed percentage of premium written
commercial terms for underwriting
Same rates as those offered by financial institutions
and related companies to general customers
Same rates as the Company charges to general
borrowers who mortgage assets as collateral
As declared
Same rates as those charged by financial institutions
and related companies to general customers
Normal commercial terms for underwriting
Head office building: Rental fee of approximately
Baht 90 per square meter per month and service
fee of Baht 35 per square meter per month since
1 August 2012 (before 1 August 2012: fee of
Baht 29 per square meter) for long-term agreement
and approximately Baht 47, Baht 138 per square
meter per month and service fees approximately
Baht 100, Baht 307 per square meter per month.
Branch office buildings: Rental fees of approximately
Baht 100, Baht 150, Baht 188 and Baht 315 per
square meter per month and service fees of
approximately Baht 342 and Baht 200 per square
meter per month.
Normal commercial terms for services
Rental fees of Baht 166 per square meter per month
and service fees of Baht 334 per square meter.
Normal commercial terms for securities brokerage

(1) Excluded amount with Thaire Life Assurance PCL. as from 31 July 2013 since it had not been considered a related party

since then.
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เบี้ยประกันภัยรับจากชองทางการจัดจำหน*าย Bancassurance สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คิดเปนอัตรารอยละ 63.26
และรอยละ 62.21 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ตามลำดับ
ยอดคงคางระหวางบริษัทและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปดังนี้
(หนวย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2556

เงินฝากสถาบันการเงิน
(รวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด)
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนเผอขาย - ราคาทุน
ตราสารทุนในประเทศ
หน*วยลงทุนในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผอขาย - ราคาทุน
บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
เงินลงทุนเผอขาย - มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - ราคาทุน / ทุนตัดจำหน*าย
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - ราคาทุน / ทุนตัดจำหน$าย
เงินลงทุนทั่วไป - ตราสารทุนตางประเทศ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยมื
สินทรัพยอน
คาเชาอาคารจายลวงหนา
คาใชจายจายลวงหนา
คาปรับปรุงทรัพยสินที่เชา
รวมสินทรัพยอน
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
คาสินไหมทดแทนคางจาย
หนี้สินอน
คาจางและคาบำเหน็จคางจาย
คาเชาอาคารและคาบริการคางจาย
รวมหนี้สินอน

31 ธันวาคม 2555

1,776,563
949(1)

852,168
91,931

1,405,407
1,493,510
2,898,917
1,287,694
4,186,611

1,450,475
780,348
2,230,823
1,411,213
3,642,036

4,105,000
4,801,185
8,906,185
11,467
13,104,263
159,679

3,705,000
1,638,005
5,343,005
11,467
8,996,508
183,115

81,617
922
936
83,475
908
6,866

93,410
1,162
94,572
51,534
11,826

198,090
353
198,443

173,634
691
174,325

(1) ไมรวมยอดคงคางกับบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนองจากเปนกิจการที่เกี่ยวของกันจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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For the years 31 December 2013 and 2012, the premium generated from the Bancassurance distribution channel represented
approximately 63.26% and 62.21% of total net premium written, respectively.
As at 31 December 2013 and 2012, the balance of the accounts between the Company and those related companies are as
follows:
(Unit: Thousand Baht)

31 December 2013

Deposit at financial institution
(included in cash and cash equivalents)
Reinsurance assets
Investments in securities
Available-for-sale investments - cost
Domestic equity securities
Domestic investment unit
Total available-for-sale investment - cost
Add: Unrealised gains
Total available-for-sale investments - fair value
Held-to-maturity investments - cost/amortized cost
Private enterprise debt securities
Foreign debt securities
Total held-to-maturity investment - cost/amortised cost
General investments - foreign equity securities
Total investments in securities
Loans
Other assets
Prepaid rental expense
Prepaid expense
Rental improvement
Total other assets
Amounts due to reinsurers
Outstanding claims
Other liabilities
Accrued commission
Accrued rental and service expense
Total other liabilities

31 December 2012

1,776,563
949(1)

852,168
91,931

1,405,407
1,493,510
2,898,917
1,287,694
4,186,611

1,450,475
780,348
2,230,823
1,411,213
3,642,036

4,105,000
4,801,185
8,906,185
11,467
13,104,263
159,679

3,705,000
1,638,005
5,343,005
11,467
8,996,508
183,115

81,617
922
936
83,475
908
6,866

93,410
1,162
94,572
51,534
11,826

198,090
353
198,443

173,634
691
174,325

(1) The outstanding balances with Thaire Life Assurance Plc. were not included because it had been considered a related

party until 31 July 2013.
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
ผลประโยชนที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ (หมายเหตุ 24)
รวม

41.33
1.63
2.20
45.16

40.55
2.52
2.20
45.27

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่จัดสรรใหแกพนักงานไดแสดงไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 24
33. หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทไดวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตดังนี้
(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหนาย
มูลคายุติธรรม

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

20,000,000

20,884,527

31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหนาย
มูลคายุติธรรม

20,000,000

21,156,977

34. ทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสำรองวางไวกับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทไดวางหลักทรัพยไวเปนเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิตดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)

พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหนาย
มูลคายุติธรรม

31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน / ราคาทุน
ตัดจำหนาย
มูลคายุติธรรม

20,802,166,594
7,430,454,801
28,232,621,395

12,480,608,158
8,335,857,706
20,816,465,864

20,810,966,621
7,883,827,016
28,694,793,637

13,414,367,520
9,047,014,595
22,461,382,115

Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2013 and 2012, the Company had employee benefit expenses payable to their directors
and management as below.
(Unit: Million Baht)

For the years ended 31 December
2013
2012

Short-term employee benefits
Long-term employee benefits
Share-based payment transactions (Note 24)
Total

41.33
1.63
2.20
45.16

40.55
2.52
2.20
45.27

The details of the warrants allocated to the Company’s employees are presented in Note 24 to the financial statements.
33. Assets placed with the Registrar
As at 31 December 2013 and 2012, the following assets have been pledged with the Registrar in accordance with the
Life Insurance Act.
(Unit: Baht)

31 December 2013
Cost/
Amortised cost
Fair value

State enterprise bonds

20,000,000

20,884,527

31 December 2012
Cost/
Amortised cost
Fair value

20,000,000

21,156,977

34. Assets reserved with the Registrar
As at 31 December 2013 and 2012, the following assets have been placed as reserves with the Registrar in accordance
with the Life Insurance Act.
(Unit: Baht)

Government bonds
State enterprise bonds
Total

31 December 2013
Cost/
Amortized cost
Fair value

31 December 2012
Cost/
Amortized cost
Fair value

20,802,166,594
7,430,454,801
28,232,621,395

12,480,608,158
8,335,857,706
20,816,465,864

20,810,966,621
7,883,827,016
28,694,793,637

13,414,367,520
9,047,014,595
22,461,382,115
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35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
35.1 ภาระผูกพันตามสัญญา
(ก) บริษัทไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร รถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ
3 ถึง 24 ป สำหรับการเชาพื้นที่ในอาคาร และประมาณ 1 ถึง 5 ป สำหรับการเชารถยนตและอุปกรณ สัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่
บอกเลิกไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั มีจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ งจายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใตสญ
ั ญาเชาดำเนินงานทีบ่ อกเลิกไมไดดงั นี้
(หนวย: ลานบาท)

31 ธันวาคม 2556
1 ป

สัญญาเชาดำเนินงาน
สัญญาบริการ
รวม

26
24
50

จายชำระภายใน
1-5 ป
เกิน 5 ป

20
34
54

รวม

2
9
11

48
67
115
(หนวย: ลานบาท)

31 ธันวาคม 2555

สัญญาเชาดำเนินงาน
สัญญาบริการ
รวม

1 ป

1-5 ป

35
44
79

30
44
74

จายชำระภายใน
เกิน 5 ป

รวม

3
13
16

68
101
169

(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทอาจตองฝากเงินในอนาคตจากเงBอนไขการลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 10.6 (ก) และ 10.6 (ข) ซึ่งสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

31 ธันวาคม
จายภายใน

1 ป
2 - 5 ป
เกิน 5 ป

2556

2555

1,140
950
300

1,240
590
-

35.2 คดีฟองรอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั มีคดีถูกฟองรองเรียกคาเสียหายและคดีความยังไมสน้ิ สุดจำนวนรวมประมาณ 39 ลานบาท
และ 42 ลานบาท ตามลำดับ จากการเปนผูร บั ประกันภัย บริษทั ยังไมไดตง้ั สำรองเผBอความเสียหายจากคดีความดังกลาว เนBองจากยังคง
มีความไมแนCนอนเกี่ยวกับผลของการพิจารณาคดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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35. Commitments and contingent liabilities
35.1 Commitments under agreements
(a) The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of office building space, motor
vehicles and equipment. The terms of the agreements are generally between 3 and 24 years for leases of building
space and are generally between 1 and 5 years for leases of motor vehicles and equipment. Such agreements are
non-cancellable.
As at 31 December 2013 and 2012, future minimum lease payments required under these non-cancellable operating
lease contracts were as follows:
(Unit: Million Baht)

31 December 2013
1 year

Operating lease agreements
Service agreements
Total

26
24
50

Payable within
1 - 5 years
Over 5 years

20
34
54

Total

2
9
11

48
67
115
(Unit: Million Baht)

31 December 2013

Operating lease agreements
Service agreements
Total

1 year

1 - 5 years

35
44
79

30
44
74

Payable within
Over 5 years

Total

3
13
16

68
101
169

(b) As at 31 December 2013 and 2012, the Company may need to deposit additional amounts in the future under the
investment conditions as described in Note 10.6 (a) and Note 10.6 (b) to the financial statements, as summarised below.
(Unit: Million Baht)

31 December
Payable within

1 year
2 - 5 years
Over 5 years

2013

2012

1,140
950
300

1,240
590
-

35.2 Litigation
As at 31 December 2013 and 2012, the Company has been sued in litigation cases of compensation of claims totaling
approximately Baht 39 million and Baht 42 million, respectively, for being the insurer. The Company has yet provided
for any provision for loss on such cases since there are still uncertainties with respect to the outcome of the cases.
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36. เครองมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เคร/องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล
สำหรับเคร/องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เบี้ยประกันภัยคางรับ สินทรัพย / หนี้สินจากการ
ประกันภัยตอ เงินใหกูยืม เงินลงทุน บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร/องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชอ
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของสินเช/อซึง่ เกิดจากเงินใหกยู มื และเบีย้ ประกันภัยคางรับอยูในระดับต่ำ เน/องจากผูก ยู มื และผูเ อาประกันภัย
ของบริษัทกระจายอยูในอุตสาหกรรมที่แตกตางกันและภูมิภาคตางๆ ในประเทศ และมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยดังกลาวตามที่แสดงไว ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกันไมมีสาระสำคัญ เน/องจากบริษัทใหผูเอาประกันกูยืมเปนจำนวนเงินที่นอยกวา
มูลคาเงินสดตามกรมธรรมที่มีกับบริษัทและความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกันมีมูลคาสูงสุดเทากับมูลคา
ของเงินกูยืมหักดวยมูลคาที่บริษัทสามารถรับชำระคืนจากสินทรัพยที่นำมาจำนอง
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเน/องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย และเงินใหกูยืม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2556
ไมมีดอกเบี้ย

รายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด เกินกวา 3 เดือน
เงินใหกูยืม
รวม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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อัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ยคงที่

312,243,147

1,018,947,806

-

2,007,850
314,250,997

57,664,530
1,076,612,336

107,467,285,977
21,084,621,503
12,850,668,259
1,310,000,000
3,466,021,465
146,178,597,204

36. Financial instruments
36.1 Financial risk management
The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 “Financial Instruments:
Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, premiums receivable, reinsurance
assets/liabilities, loans, and investments. The financial risks associated with these financial instruments and how they
are managed is described below.
Credit risk
Concentrations of the credit risk with respect to loans and premium receivables are expected to be low due to the large
number of customers and borrowers and their dispersion across different industries and geographic regions in Thailand.
The maximum exposure to credit risk is the carrying value of such assets as presented in statement of financial position.
There is insignificant risk from policy loans since the sum that the Company has lent to insured parties is less than cash
value of their policies with the Company. The maximum value of the risk arising from secured loans is the amount of the
loan less the value which the Company is able to derive from the assets placed as collateral.
Interest rate risk
The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits at financial institutions, investments in
securities and loans. As at 31 December 2013 and 2012, financial assets classified by type of interest rate are summarised
in the table below.
(Unit: Baht)

31 December 2013

Cash equivalents
Investments in securities
Government and state enterprise securities
Private enterprise debt securities
Foreign debt securities
Deposit at financial institutions with maturity
period of longer than 3 months
Loans
Total

No interest

Floating
interest rate

312,243,147

1,018,947,806

-

-

-

107,467,285,977
21,084,621,503
12,850,668,259

2,007,850
314,250,997

57,664,530
1,076,612,336

1,310,000,000
3,466,021,465
146,178,597,204

Fixed interest rate
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(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

ไมมีดอกเบี้ย

รายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด เกินกวา 3 เดือน
เงินใหกูยืม
รวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่

437,959,233

427,886,714

-

4,544,594
442,503,827

52,690,686
480,577,400

93,973,878,850
18,812,126,696
6,170,570,422
750,000,000
2,591,865,141
122,298,441,109

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน)ไดดังนี้
(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2556
ภายใน 1 ป

เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด
เกินกวา 3 เดือน
เงินใหกูยืม
รวม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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932,678,906
1,335,000,000
580,332,690

1-5 ป

9,164,598,979
3,975,000,000
3,297,870,409

เกิน 5 ป

รวม

97,370,008,092 107,467,285,977
15,774,621,503 21,084,621,503
8,972,465,160 12,850,668,259

1,010,000,000
300,000,000
1,310,000,000
1,534,338
31,698,113
3,432,789,014
3,466,021,465
3,859,545,934 16,769,167,501 125,549,883,769 146,178,597,204

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
(รอยละตอป)

4.39
5.23
5.19
3.77
5.50 - 12.00

(Unit: Baht)

31 December 2012

Cash equivalents
Investments in securities
Government and state enterprise securities
Private enterprise debt securities
Foreign debt securities
Deposit at financial institutions with maturity
period of longer than 3 months
Loans
Total

No interest

Floating
interest rate

437,959,233

427,886,714

-

-

-

93,973,878,850
18,812,126,696
6,170,570,422

4,544,594
442,503,827

52,690,686
480,577,400

750,000,000
2,591,865,141
122,298,441,109

Fixed interest rate

As at 31 December 2013 and 2012, the financial assets that carry fixed interest rates further classified based on the maturity
date, or the reprising date if this occurs before the maturity date as follows:
(Unit: Baht)

31 December 2013
Within 1 year

1 - 5 years

Over 5 years

Average interest rate
(% p.a.)

Total

Investments in securities
Government and state enterprise
securities
932,678,906 9,164,598,979 97,370,008,092 107,467,285,977
Private enterprises debt securities
1,335,000,000 3,975,000,000 15,774,621,503 21,084,621,503
Foreign debt securities
580,332,690 3,297,870,409
8,972,465,160 12,850,668,259
Deposit at financial institutions which
amounts maturing in over 3 months 1,010,000,000
300,000,000
- 1,310,000,000
Loans
1,534,338
31,698,113
3,432,789,014 3,466,021,465
Total
3,859,545,934 16,769,167,501 125,549,883,769 146,178,597,204

4.39
5.23
5.19
3.77
5.50 - 12.00
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(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2555
ภายใน 1 ป

เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด
เกินกวา 3 เดือน
เงินใหกูยืม
รวม

1,945,276,725
560,000,000
380,704,404

1-5 ป

เกิน 5 ป

รวม

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
(รอยละตอป)

9,765,865,834
4,128,000,000
3,751,860,952

82,262,736,291
14,124,126,696
2,038,005,066

93,973,878,850
18,812,126,696
6,170,570,422

4.41
5.14
5.13

50,000,000
700,000,000
750,000,000
2,041,955
11,261,012
2,578,562,174
2,591,865,141
2,938,023,084 18,356,987,798 101,003,430,227 122,298,441,109

4.48
6.05 - 12.00

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนองกับการลงทุนในพันธบัตรและหน$วยลงทุนที่เปนสกุลเงินตางประเทศ และ
การทำประกันภัยตอกับบริษัทประกันชีวิตในตางประเทศ บริษัทไดตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพอใชเปนเครองมือ
ในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
สินทรัพยทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ลานหนวย)
2556
2555

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

414.86

194.04

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
2556
2555

32.68

30.49

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

จำนวนที่ซื้อคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ลานหนวย)
2556
2555

413.60

194.02

อัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญา
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
2556
2555

29.25 - 41.00

29.80 - 41.00

วันครบกำหนด
ตามสัญญา
2556

2555

มกราคม 2557 ตุลาคม 2566

มกราคม 2556 กันยายน 2565

36.2 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการ
แลกเปลีย่ นและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมคี วามเกีย่ วของกัน วิธกี ารกำหนดมูลคายุตธิ รรมขึน้ อยูก บั ลักษณะ
ของเครองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสุดหรือกำหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
บริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครองมือทางการเงินดังนี้
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556
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(Unit: Baht)

31 December 2012

Investments in securities
Government and state enterprise
securities
Private enterprises debt securities
Foreign debt securities
Deposit at financial institutions which
amounts maturing in over 3 months
Loans
Total

Within 1 year

1 - 5 years

Over 5 years

Total

Average interest rate
(% p.a.)

1,945,276,725
560,000,000
380,704,404

9,765,865,834
4,128,000,000
3,751,860,952

82,262,736,291
14,124,126,696
2,038,005,066

93,973,878,850
18,812,126,696
6,170,570,422

4.41
5.14
5.13

50,000,000
700,000,000
750,000,000
2,041,955
11,261,012
2,578,562,174
2,591,865,141
2,938,023,084 18,356,987,798 101,003,430,227 122,298,441,109

4.48
6.05 - 12.00

Foreign currency risk
The Company’s significant exposure to foreign currency risk is in respect of its investments in bonds and unit trusts which
are denominated in foreign currencies and reinsurance with foreign reinsurers. The Company utilizes forward exchange and
cross currency swap contracts to manage the risk.
As at 31 December 2013 and 2012, the balances of financial assets denominated in foreign currencies are summarised below.
Financial assets
as at 31 December
(Million units)
2013
2012

Foreign currency

US dollar

414.86

194.04

Average exchange rate
as at 31 December
(Baht per 1 foreign currency unit)
2013
2012

32.68

30.49

Foreign exchange contracts outstanding at 31 December 2013 and 2012 are summarised below.
Foreign currency

US dollar

Long position
as at 31 December
(Million units)
2013
2012

413.60

194.02

Contractual
exchange rates
(Baht per 1 foreign currency unit)
2013
2012

29.25 - 41.00

29.80 - 41.00

Maturity date
2013

2012

January 2014 October 2023

January 2013 September 2022

36.2 Fair value
A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing
parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by depending on the nature of the instrument.
The fair value is determined by reference to the market price of the financial instrument or by using an appropriate
valuation technique, depending on the nature of the instrument.
The following methods and assumptions were used by the Company in estimating the fair values of financial instruments:
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เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพย ในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
เงินลงทุนทั่วไป มูลคายุติธรรมไมสามารถคำนวณไดอยางเหมาะสม จึงไมมีการเปดเผย
เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุนกูและตั๋วเงิน ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดไมเกิน 90 วัน มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน สวนทีเ่ กิน 90 วันประมาณโดยวิธกี ารหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบีย้ ปจจุบนั และอายุสญ
ั ญาคงเหลือ
ตราสารอนุพันธทางการเงินแฝง มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่คำนวณโดยผูออกตราสาร
เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกันถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ราคาตามบัญชีของเครIองมือทางการเงินของบริษัทที่แตกตางไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสำคัญ
มีดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2556

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
พันธบัตร
หุนกู
เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 10.6 (ก)
(ไมรวมเงินฝากเพิ่มในอนาคต)
เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 10.6 (ข)
เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 10.6 (ค)
เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 10.6 (ง)
เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 10.6 (จ)

31 ธันวาคม 2555

ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

102,935,833,625
23,875,771,176

102,475,814,167
24,532,654,523

87,602,879,984
16,134,593,610

90,343,785,802
16,947,661,011

900,000,000
1,810,000,000
3,600,000,000
2,339,847,385
719,529,152

784,402,881
2,027,658,565
3,567,962,030
2,266,251,233
585,020,000

1,400,000,000
1,570,000,000
3,600,000,000
1,702,307,669
-

1,491,427,123
2,153,567,720
3,662,710,596
1,713,100,000
-

37. เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
(หนวย: บาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมตนป
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตระหวางป
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมปลายป

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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120,726,542
39,079,187
159,805,729

86,086,337
34,640,205
120,726,542

Investments in securities
The fair values of listed securities are based on their quoted market prices.
The fair values of other securities cannot be properly calculated, and therefore no disclosure is made.
The fair values of deposits at financial institutions, bonds, treasury bills, debentures and notes with maturity periods of less
than 90 days are based on their carrying values. For those with maturity periods longer than 90 days, fair values are estimated
using a discounted cash flow analysis based on the current interest rate and the remaining period to maturity.
The fair value of debt securities in the form of embedded derivatives are based on the calculations made by the issuers.
Policy loans
The fair value of policy loan is based on the amount presented in the statement of financial position.
As at 31 December 2013 and 2012, the aggregate carrying values of the Company’s financial instruments which are significantly
different from their aggregated fair values can be summarised as follows:
(Unit: Baht)

31 December 2013
Carrying value

Held-to-maturity investments
Bonds
Debentures
Investments in notes as described
in Note 10.6 (a)
Investments in notes as described
Investments in notes as described
Investments in notes as described
Investments in notes as described

in Note 10.6 (b)
in Note 10.6 (c)
in Note 10.6 (d)
in Note 10.6 (e)

31 December 2012

Fair value

Carrying value

Fair value

102,935,833,625
23,875,771,176

102,475,814,167
24,532,654,523

87,602,879,984
16,134,593,610

90,343,785,802
16,947,661,011

900,000,000
1,810,000,000
3,600,000,000
2,339,847,385
719,529,152

784,402,881
2,027,658,565
3,567,962,030
2,266,251,233
585,020,000

1,400,000,000
1,570,000,000
3,600,000,000
1,702,307,669
-

1,491,427,123
2,153,567,720
3,662,710,596
1,713,100,000
-

37. Contribution to Life Guarantee Fund
(Unit: Baht)

For the year ended 31 December
2013
2012

Life guarantee fund at the beginning of the years
Contribution during the years
Life guarantee fund at the end of the years

120,726,542
39,079,187
159,805,729

86,086,337
34,640,205
120,726,542
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38. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันชีวิต
วัตถุประสงค ในการบริหารจัดการทุนของบริษัท คือ การจัดใหมีโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมการดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนิน
งานอยางตอเน)อง และการดำรงเงินกองทุนใหตามความเสี่ยงเปนไปตามขอกำหนดของ คปภ.
39. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เม)อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแก ผูถือหุนสามัญของบริษัท
ในอัตราหุนละ 0.51 บาท จากกำไรสะสม ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาว บริษัทจะตองไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
40. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม)อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557

38. Capital management
The primary objective of the Company’s capital management are to ensure that it has an appropriate financial structure,
to preserves the Company’s ability to continue its business as a going concern and to maintain capital reserve in
accordance with Declarations of the OIC.
39. Event after the reporting period
On 19 February 2014, the meeting of the Company’s Board of Directors passed a resolution to approve a dividend
payment of Baht 0.51 per share from retained earnings. However, the payment of dividend must be approved by the
resolution of the Annual General Meeting of shareholders of the Company and the Office of Insurance Commission.
40. Approval of financial statements
These financial statements were authorised to issue by the Board of Directors of the Company on 19 February 2014.
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ทำเนียบสาขา
Branch Network
ชื่อสาขา

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท

โทรสาร

Email

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปทุมธานี

380 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปตย
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2567-1414

0-2567-4729

pathumthani@bangkoklife.com

ศรีนครินทร

209, 211 ถ.ศรีนครินทร แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

0-2383-4591

0-2758-8001

srinakarin@bangkoklife.com

สีลม

302 อาคาร เอ็ส แอนด เอ ชั้น 6-7
ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

0-2233-0099

0-2233-4114

silom@bangkoklife.com

อโศก

54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 10-11
หองเลขที่ 1101-2 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2261-7766

0-2261-7755

asoke@bangkoklife.com

เอกมัย

23/66-73 อาคาร สรชัย
ชั้น 19-20 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

0-2726-9777

0-2726-9676

eakamai@bangkoklife.com

กาญจนบุรี

28/1-3 หมู 9 ถ.อูทอง ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

0-3451-5574
0-3462-1616

0-3451-5578

kanchanaburi@bangkoklife.com

ชัยนาท

88/33-34 ถ.พหลโยธิน ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

0-5641-4646

0-5641-4647

chainat@bangkoklife.com

นครปฐม

194 หมู 1 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3421-8582

0-3421-8584

nakhonpathom@bangkoklife.com

บานโปง

114/32-33 ถ.แสงชูโต ต.บานโปง
อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110

0-3234-4389

0-3220-1251

banpong@bangkoklife.com

ประจวบคีรีขันธ

27/56 ซ.หมูบานบอฝาย ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110

0-3254-7355

0-3252-2805

prachuap@bangkoklife.com

พระนครศรีอยุธยา

3/37-39 หมู 1 ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

0-3532-2002

0-3532-2005

ayuthaya@bangkoklife.com

เพชรบุรี

116 หมู 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไรสม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

0-3242-4190

0-3242-4409

pethchaburi@bangkoklife.com

ราชบุรี

26/15-16 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

0-3231-3434

0-3233-7517

ratchaburi@bangkoklife.com

ภาคกลาง
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ลพบุรี

256/13-15 ม.2 ต.ทาศาลา
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

0-3642-4361

0-3642-4256

lopburi@bangkoklife.com

สมุทรสงคราม

134/16-17 ถ.ทางเขาเมือง
ต.แมกลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 75000

0-3471-1774

0-3471-4845

samutsongkram@bangkoklife.com

สมุทรสาคร

931/108-109 ถ.พระรามที่ 2 ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

0-3481-0277

0-3487-0907

samutsakhorn@bangkoklife.com

สระบุรี

179/4 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

0-3630-8205

0-3623-0460

saraburi@bangkoklife.com

สุพรรณบุรี

292/7-10 หมู 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย 0-3550-1158
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

0-3550-0566

supanburi@bangkoklife.com

อางทอง

82 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง
อ.เมือง จ.อางทอง 14000

0-3562-6396

0-3562-6395

angthong@bangkoklife.com

กบินทรบุรี

102 หมู 16 ต.เมืองเกา
อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

0-3720-2533

0-3728-2930

kabinburi@bangkoklife.com

จันทบุรี

29/10-11 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

0-3931-3251
0-3931-3870
0-3930-2926

0-3932-3782

chanthaburi@bangkoklife.com

ฉะเชิงเทรา

456, 458, 460 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

0-3851-5805

0-3851-3859

chachoensoa@bangkoklife.com

ชลบุรี

112/132-135 หมู 1 ถ.พระยาสัจจา
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

0-3878-4261

0-3878-4262

chonburi@bangkoklife.com

นครนายก

149/5-6 หมู 7 ถ.สุวรรณศร ต.บานใหญ
อ.เมือง จ.นครนายก 26000

0-3732-0939

0-3732-0940

nakhonnayok@bangkoklife.com

บานเพ

107/32 หมู 2 ต.เพ
อ.เมือง จ.ระยอง 21160

0-3865-2937

0-3865-2939

banphe@bangkoklife.com

พัทยา

62/3-4 หมู 5 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

0-3836-8064

0-3836-8066

pattaya@bangkoklife.com

ระยอง

83,85,87 ซ.6 ถ.ราษฎรบำรุง ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3861-5015
0-3880-0449
0-3880-0184

0-3861-7152

rayong@bangkoklife.com

ภาคตะวันออก
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กำแพงเพชร

631/3 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000

0-5571-4105

0-5571-4107

kamphaeng@bangkoklife.com

เชียงคำ

25 หมู 10 ต.หยวน
อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

0-5445-4258

0-5445-4260

chiangkham@bangkoklife.com

เชียงราย

208/3-4 หมู 16 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5375-8767

0-5371-1243

chiangrai@bangkoklife.com

เชียงใหม

119/3 ถ.ชางเผือก ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

0-5340-5318

0-5328-7250

chiangmai@bangkoklife.com

ตะพานหิน

324/42-43 ม.3
ถ.ตะพานหิน-บางมูลนาก ต.หวยเกตุ
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

0-5662-2223

0-5662-1800

taphanhin@bangkoklife.com

ตาก

5/2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง
อ.เมือง จ.ตาก 63000

0-5554-0601

0-5554-0683

tak@bangkoklife.com

เถิน

6/2-3 หมู 11 ถ.เถินบุรี ต.ลอมแรด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

0-5433-3494

0-5433-3493

thoen@bangkoklife.com

นครสวรรค

36/6-8 ถ.โกสีย ใต ต.ปากน้ำโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000

0-5622-8744

0-5622-8745

nakhonsawan@bangkoklife.com

พะเยา

15/26-27 ถ.ประตูกลอง 2 ต.เวียง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000

0-5448-2112

0-5448-0281

phayao@bangkoklife.com

พิจิตร

2/256 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

0-5665-1361

0-5665-1363

phichit@bangkoklife.com

พิษณุโลก

401/131 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

0-5522-1566

0-5525-3822

phitsanulok@bangkoklife.com

เพชรบูรณ

6/7- 8 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000

0-5672-2838
0-5674-3592

0-5672-0164

phetchabun@bangkoklife.com

ลำปาง

236/9 หมู 1 ถ.ลำปาง-เชียงใหม
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง
จ.ลำปาง 52100

0-5435-2623
0-5422-6063
0-5422-7063

0-5435-2624

lampang@bangkoklife.com

สวรรคโลก

90/7, 9 หมู 3 ถ.จรดวิถีถอง ต.ยานยาว
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

0-5564-1218

0-5564-1807

sawankhalok@bangkoklife.com
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กาฬสินธุ

246/16-17 ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000

0-4381-3435
0-4382-1673

0-4381-3126

kalasin@bangkoklife.com

ขอนแกน

31/31-32 ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

0-4324-4033

0-4324-4537

khonkhan@bangkoklife.com

ชัยภูมิ

270/9-11 ม.6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4483-7072

0-4483-7074

chaiyaphum@bangkoklife.com

ชุมแพ

389/7-8 หมู 18 ถ.มะลิวัลย ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 40130

0-4338-6922

0-4338-6923

chumpae@bangkoklife.com

นครพนม

175/3-4 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000

0-4252-0603

0-4252-0604

nakhonphanom@bangkoklife.com

นครราชสีมา

549/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0-4426-1736

0-4424-6221

korat@bangkoklife.com

นครราชสีมา 2

2727/7-9 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4427-8688

0-4427-8724

korat2@bangkoklife.com

น้ำโสม

95-95/1 ม.1 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม
อุดรธานี 41210

0-4228-7314

0-4228-7315

namsom@bangkoklife.com

บานผือ

79 ม.4 ถ.พลับผือ ต.บานผือ
อ.บานผือ จ.อุดรธานี 41160

0-4228-1525

0-4228-1523

banphue@bangkoklife.com

บุรีรัมย

129/3-4 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000

0-4461-4427

0-4461-4417

buriram@bangkoklife.com

พิมาย

677/2-3 ม.1 ถ.สระแกว ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

0-4428-5411

0-4492-8328

phimai@bangkoklife.com

โพนพิสัย

2/4-5 ม.1 ต.จุมพล
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

0-4240-5681
0-4240-5723
0-4247-1383

0-4247-1025

phonphisai@bangkoklife.com

มหาสารคาม

1112/291-292 ถ.ริมคลองสมถวิล
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

0-4371-1789
0-4374-0080-1

0-4371-2025

mahasarakham@bangkoklife.com

รอยเอ็ด

38/8-9 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000

0-4352-0098

0-4351-3833

roiet@bangkoklife.com

เลย

29/8 ถ.รวมใจ ต.กุดปอง
อ.เมือง จ.เลย 42000

0-4281-2198

0-4281-2020

loei@bangkoklife.com
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ศรีบุญเรือง

152 หมู 8 ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู 39180

0-4235-3483

0-4235-3484

sribunrueang@bangkoklife.com

ศรีสะเกษ

1420/8-9 ถ.อุบล ต.เมืองใต
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

0-4562-0304

0-4564-3571

srisaket@bangkoklife.com

สกลนคร

241/4 ถ.สกลนคร-อุดรธานี
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

0-4271-1834
0-4273-0394

0-4271-2861

sakonnakhon@bangkoklife.com

สุรินทร

511-513 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร 32000

0-4452-0247

0-4451-2092

surin@bangkoklife.com

หนองคาย

924/7 หมู 14 ถ.ประจักษ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0-4241-3890

0-4241-3892

nongkhai@bangkoklife.com

หนองบัวลำภู

63 หมู 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

0-4231-2897

0-4231-2303

nongbualamphu@bangkoklife.com

อุดรธานี

94/2 หมู 7 ซ.บานโนนยาง ถ.ทหาร
ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4224-9775

0-4224-9440

udon@bangkoklife.com

อุบลราชธานี

188,190 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4524-4491
0-4526-4093

0-4524-4429

ubonratchathani@bangkoklife.com

กระบี่

305/6 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ. กระบี่ 81000

0-7561-2838

0-7563-2866

krabi@bangkoklife.com

ชุมพร

181 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ทาตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

0-7750-1871
0-7757-1775

0-7750-2727

chumphon@bangkoklife.com

ตรัง

59/61 ถ.หวยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

0-7521-8826

0-7521-1247

trang@bangkoklife.com

นครศรีธรรมราช

774 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7532-1515

0-7534-8030

nakhonsi@bangkoklife.com

เบตง

24 ถ.คชฤทธิ์ ต.เบตง อ.เบตง
จ.ยะลา 95110

0-7323-0114
0-7324-5262

0-7324-5262

betong@bangkoklife.com

ปตตานี

400/53-54 หมู 4 ถ.หนองจิก
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

0-7331-9068
0-7331-9168

0-7331-9168

pattani@bangkoklife.com

ภูเก็ต

3/1 หมู 3 ถ.เทพกษัตรีย ต.รัษฎา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0-7623-6810

0-7623-6818

phuket@bangkoklife.com

ภาคใต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2556

284

ชื่อสาขา

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท

โทรสาร

Email

ภาคใต
ยะลา

317 ถ.สิโรรส ต.สะเต็ง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000

0-7321-3622

0-7321-5239

yala@bangkoklife.com

ระนอง

130/260 ถ.ทาเมือง ต.เขานิเวศน
อ.เมือง จ.ระนอง 85000

0-7783-2956

0-7783-2594

ranong@bangkoklife.com

สุราษฎรธานี

4/26-27 หมู 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุง
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000

0-7722-5275

0-7722-5277

suratthani@bangkoklife.com

หาดใหญ

830 อาคาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จำกัด (มหาชน) ชั้น 3, 4, 5
ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

0-7446-4056

0-7446-4060

hatyai@bangkoklife.com
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