ดวยความตั้งใจจรง และยึดมั่นในปรัชญาของ
“การให”
กรุงเทพประกันชวตภูมิใจที่ไดรวมสรางความมั่นคง ใหชวตที่อิสระ
และมอบแตสิ่งที่ดีที่สุด
เพื่อความสุขที่มากกวาของคุณ

Bangkok Life Assurance PCL. is determined
to be a leading life insurance company and
financial institution, focusing on security and
service excellence through quality distribution, management
systems and an adherence to a
professtional code of conduct.

พัฒนาอยางตอเนื่อง
สูมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
Continuous Improvement
of Quality Standards (ISO 9001:2008)

ตลอดปทผ
ี่ า นมา บรษัท กรุงเทพประกันชวต จํากัด
(มหาชน) ไดพัฒนาระบบการทํางานดานการดําเนินงาน
กรมธรรมสามัญ ในสายประกันชวต และประกันกลุม
สูสาขาภูมิภาคอยางตอเนื่อง เพื่อมาตรฐานการไดรับ
ISO 9001:2008 จาก International Certification Ltd.,
Auckland New Zealand (ICL)
All through 2010, Bangkok Life Assurance PCL. has
implemented procedures to improve management of
life insurance (ordinary life as well as group policies)
operations at its provincial branches to obtain the
ISO 9001:2008 certification of International Certification
Ltd. (ICL), based in Auckland, New Zealand.
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ในป 2553 สาขาของบรษัทฯ ไดผา นการรับรอง
เพิ่มอีก 5 สาขา ไดแก สาขาชลบุร สาขาขอนแกน
สาขาพิษณุโลก สาขานครสวรรค สาขาภูเก็ต และ
ยั ง คงพั ฒ นาสาขาอื่ น ๆ อย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการใหบรการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
ตอไป

สาขา

พิษณุโลก

In 2010, five branches in Chonburi, Khon
Kaen, Pitsanuloke, Nakorn Sawan and Phuket
were added to the company’s numerous
branches that have been awarded the quality
standards certification. The Company continues
to improve operating standards to be on par
with ISO 9001:2008 at its other branches.

สาขา ขอนแกน

สาขา ภูเก็ต

สาขา

นครสวรรค

สาขา

ชลบุรี
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รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ
Thailand National Quality Awards (TNQA)

บรษั ท ฯ มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพของตั ว แทนให ส ามารถบรการลู ก ค า ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธภาพ
อยูตลอดเวลา รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดน แหงชาติ (TNQA) เปนรางวัลที่สมาคมประกันชวตไทยไดพิจารณา
มอบใหแกตัวแทนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน เขามาตรฐานตามหลักเกณฑที่กําหนด เพื่อแสดงถึงความสามารถ
ในการให บ รการที่ ดี ต ามหลั ก วชาชพแก ลู ก ค า ในป 2553 กรุ ง เทพประกั น ชวต มี ตั ว แทนที่ ไ ด รั บ รางวั ล
ตั ว แทนคุ ณ ภาพดี เ ด น แห ง ชาติ (TNQA) จํ า นวน 348 คน เพิ่ ม ข้ น จากป ที่ ผ า นมา 35% และเป น บรษั ท
ประกันชวตที่มีจํานวนตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติมากเปนลําดับที่ 4 ของประเทศ
Developing the capability of sales agents has been an ongoing quest of Bangkok Life Assurance to
effectively serve customers. Thailand National Quality Awards, presented annually, recognizes the
achievements of life insurance sales agents in outstanding performance and professionalism in customer
service. In 2010, as many as 348 sales agents were awarded the Thailand National Quality Awards,
which is a 35% increase from the preceding year, and Bangkok Life Assurance ranked fourth among
life insurance companies in Thailand which received the most awards.
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นอกจากการพัฒนาตัวแทนใหมีคุณภาพ
แล ว บรษั ท ฯ ยั ง ได พั ฒ นาตั ว แทนไปสู ก าร
เป น ที่ ป รกษาทางการเงนซ่ ง จะสามารถให
บรการดานผลิตภัณฑทางการเงนแกลูกคาได
อยางครบวงจรดวย
โดยในป 2553 บรษัทฯ มีตัวแทนที่เปน
ที่ปรกษาทางการเงน จํานวน 83 คน บรษัทฯ
ยังคงมีเปาหมายทีจ่ ะเพิม่ จํานวนตัวแทนคุณภาพ
ดี เ ด น แห ง ชาติ แ ละตั ว แทนที่ เ ป น ที่ ป รกษา
ทางการเงน อยางตอเนื่องทุกๆ ป
An integral part of the sales capability
development is upgrading sales agents to
become consultants ably equipped to serve
customer need in all aspects of financial
products.
In 2010, 83 sales agents were appointed
to the position of financial consultant.
The Company is committed to increasing
the number of Thailand National Quality
Awards won and financial consultants
appointed each year.
ตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ (TNQA) ของกรุงเทพประกันชีวิต 2 ทาน
ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใหเปนตัวแทนประกันชีวติ คุณภาพดีเดนประจําป ซึง่ เปน
2 ใน 5 ทานของประเทศ ไดแก คุณสุวรรณี แจมสวาง และคุณอิทธิพล ลวดเงิน
Miss Suwannee Jamsavang and Mr.Ittipol Luadngoen of Bangkok Life
Assurance are two of only five presented the Agent of the Year award of the
Office of Insurance Commission . All agents nationwide are eligible for the award.
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ริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไดกอตั้งมาประมาณ
60 ป ตั้งแตปพ.ศ. 2494 โดยประกอบธุรกิจประกันชีวิตประมาณ
1 ป ภายหลังจากนั้น ไดดําเนินธุรกิจดานฌาปนกิจเปนหลัก ซึ่งประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางดี

บ

angkok Life Assurance PCL. was established about sixty
years ago in 1951 and operated the Life Insurance Business
for approximately one year. After that, the company operated
as a Fraternal society, which was very successful.

ตอมาในปพ.ศ. 2519 ดวยวิสยั ทัศนอนั กวางไกลของคุณชิน โสภณพนิช
ผูริเริ่มกอตั้งบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และสถาบัน
การเงินชั้นนําหลายแหง อาทิ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท
กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยอีก
หลายแหง ไดปรารภที่จะฟนฟูธุรกิจและวิชาชีพประกันชีวิต เนื่องจาก
เห็นโอกาสและความพรอมของบริษัท ที่จะสามารถเติบโตตอไปขางหนา
ไดอยางดีและมั่นคง คุณชิน โสภณพนิช จึงไดทาบทามเพื่อนสนิท คือ
คุณวัย วรรธนะกุล ผูมากดวยคุณวุฒิและประสบการณ โดยชื่อของทาน
ไดถกู จารึกไว ณ หอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ และมูลนิธกิ ริฟฟท
เพือ่ การศึกษาประกันภัย สหรัฐอเมริกา ซึง่ ถือวาเปนบุคคลทีป่ ระสบความ
สําเร็จ และทําคุณประโยชน ใหกับสังคมสวนรวมอยางแทจริงในสาขา
อาชีพที่ตนประกอบอยูอยางเปนรูปธรรม จึงไดรับมอบเหรียญพรอมคํา
สดุดีไวดังนี้

In 1976, with a great vision of Khun Chin Sophonpanich,
a founder of Bangkok Life Assurance PCL. and many leading financial
institutions, namely Bangkok Bank Plc., Bangkok Insurance
Plc. and a number of associated finance and securities
firms, announced to revitalize the life operations. He realized
it was the right time and the company had a substantial
capacity ready to cope with significant future growth. He then asked
his close friend Khun Vai Vathanakul to organize the entire Life
operation and organization including identifying and recruiting
suitable people to organize and administer all the departments
involved. Khun Vai’s name has been celebrated at the Insurance
Hall of Fame, the Ohio State University and Griffith Foundation
for Insurance education, U.S.A. The medal was awarded to him
with the citation as being for outstanding Leadership, enterprise,
innovation, integrity and vision,

Leadership
Enterprise
Innovation
Integrity
Vision

ผูซึ่งมีคุณสมบัติของการเปนผูนํา
ผูซ งึ่ มีจติ ใจทีส่ รางสรรค และพัฒนาอาชีพอยางแทจริง
ผูซึ่งมีนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย
ผูซ งึ่ ยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม และความซือ่ สัตยทมี่ นั่ คง
ผูซึ่งมีวิสัยทัศนที่กวางไกล

คุณชินทานไดขอใหคุณวัยจัดตั้งฝายประกันชีวิตอยางสมบูรณแบบ
รวมทัง้ จัดหาบุคลากร เพือ่ มาบริหารและดําเนินงานในทุกดานขององคกร
โดยสิ่งที่คุณวัยใหความสําคัญเปนอยางมาก นอกเหนือจากการจัดตั้ง
องคกรและการจัดการดังกลาว ก็คือทานไดวางรากฐาน ซึ่งถือเปน
เอกลักษณพเิ ศษของบริษทั ในดานการปลูกฝงปรัชญาและทัศนคติในธุรกิจ
และวิชาชีพนี้ เพือ่ กอใหเกิดความเชือ่ และศรัทธาในธุรกิจและวิชาชีพ และ
นําไปสูความสําเร็จอยางแทจริง โดยทานไดกลาวไววา “ความสําเร็จใน
อาชีพการประกันชีวติ จะตองเริม่ ตนดวยการปลูกฝงความเชือ่ และศรัทธา
อยางแทจริง อันเนื่องมาจากสัจธรรมในปญหาชีวิตและการครองชีพที่
ทุกคนไมอาจหลีกเลีย่ งได รวมถึงการยอมรับ ทีไ่ มมสี งิ่ อืน่ ใดหรือวิธกี ารใดที่
จะชวยแกหรือขจัดปญหาดังกลาวไดดเี ทาอาชีพของเรา อาชีพนีจ้ งึ ถือไดวา
เปนอาชีพของการเปนผู ให” รวมทั้งคุณวัยไดเนนในเรื่องของทฤษฎี
ขอแรกของการประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ที่ทุกคนจะตองยึดมั่น
อยูกับจริยธรรมและคุณธรรม ที่ขึ้นอยูกับความสุจริตใจอยางยิ่ง (Utmost
Good Faith) เปนที่ตั้ง
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Besides, having established the entire organization,
Khun Vai had a unique philosophy and attitude towards the Life
insurance business and profession. He strongly believed that,
“A truly successful Life insurance profession must begin
with an innermost faith and genuine belief that every human
being can not be immune from the uncertainties of life, such as
unemployment, old age and disabilities due to sickness, accident or
finally death. There is no other means to reduce the hardship or to help
solve all these problems, better than our profession. Therefore, our
profession is more of a giving.” He also always emphasized that we
all must adhere to the principal of “Utmost good faith” as a priority
in running the business.
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เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ที่ ว า ทํ า ไมคุ ณวั ย ต อ งตอกย้ํ า อยู เ สมอๆ ในเรื่ อ ง
ของปรั ช ญาในธุ ร กิ จ และวิ ช าชี พ นี้ ก็ เ พื่ อ ให ทุ ก คนมี ทั ศ นคติ ใ น
เชิงบวกตลอดเวลา เนือ่ งจากธุรกิจและวิชาชีพนี้ไมไดมเี สนทางที่โรยดวย
กลีบกุหลาบ และทุกทานจะสําเร็จไดถา ไดถกู ปลูกฝงอยูต ลอดเวลาวา นีค้ อื
“อาชีพของคนมีฝน…..
มีความสุขใจของการเปนผูให
แมตองพบอุปสรรคมากมาย
สุดทายคือความสําเร็จ เปนที่ยกยอง
มีฐานะยั่งยืน และสืบทอดสูทายาท”
สิ่งสุดทาย ซึ่งมีความสําคัญมากที่สุด คุณวัยไดมงุ มั่นในทุกวิถีทาง
เพื่อสรางตําราวิชาการ หลักสูตร และเครื่องมือในการบริหารจัดการ
รวมถึ ง วิ ธี ก ารเพื่ อ นํ า ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ให กั บ ตั ว แทนและผู บ ริ ห าร
ตัวแทนในทุกระดับ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด
พร อ มกั น นี้ คุ ณวั ย ได ส ร า งเอกลั ก ษณ พิ เ ศษให กั บ องค กร ใน
การฝ ก อบรมและพั ฒ นาตั ว แทนฝ า ยขาย รวมถึ ง พนั ก งานประจํ า
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ในการประกอบธุรกิจและ
วิ ช าชี พ นี้ และท า นยั ง ต อ งการให ทุ ก คน รู จั ก อ อ นน อ มถ อ มตนเป น
ที่ตั้ง ซึ่งถือเปนสิ่งจําเปน ดังจะเห็นไดวา ทุกครั้งที่ทานใหวิชาการ
การฝกอบรม ประโยคแรกทานจะยกเอาคํากลาวของนักปราชญจีน
ขงจื้ อ ที่ ไ ด ก ล า วแก ลู ก ศิ ษ ย ข องเขาว า “ใน 3 คนเดิ นมา ย อ มมี
ครู ข องข า พเจ า อยู ด ว ยเสมอ ข า พเจ า เลื อ กข อ ดี ข องพวกเขาเพื่ อ
เอาอยาง ดูขอเสียเพื่อศึกษาและปรับปรุงตัวเอง” เพื่อคนเราทุกคน
จะไดหาสิ่งดีๆ จากผูอื่น และรูจักเรียนรูขอดีขอเสียจากผูอื่นเพื่อพัฒนา
ตนเองอยู ต ลอดเวลา และในการพั ฒ นา นอกเหนื อ จากความรู ขั้ น
พื้ น ฐานแล ว คุ ณวั ย ท า นได เ น น การพั ฒ นาเพื่ อ ให ทุ ก คนได มี ความรู
และประสบการณ ทั้งในองคกรและนอกองคกร รวมถึงการเชื่อมโยง
ไปสูดานศาสนาในการบริหาร รวมอยูดวยในหลายๆ ครั้ง เพื่อเปาหมาย
สุดทาย ใหทุกคนไดมีคุณสมบัติครบถวน 4 ประการ นั่นก็คือ

8

The most important reason why he needed to continuously
emphasize the above mentioned philosophy was to encourage a
positive attitude in everyone who enters into this profession. This is
because the path is not as rosy as one might think. However, everyone
can be successful in this profession if he or she believes that it is:“Everyone’s dream Profession…
With happiness gained by helping others
Despite facing many obstacles
Success will finally ensue
Providing a solid income for you and your family.”
Last but not least, Khun Vai had put every effort into creating
a most comprehensive training programme and syllabus
for every level of agent, including sales and managerial
tools so that everyone could work efficiently and effectively.
He also had a unique way and philosophy in training for developing
sales agents and staff so they could be very confident and proud
in their professions. But very important to his philosophy was that
everyone should embody a humble attitude and appearance. For
this purpose, the first sentence in every training programme cited a
quotation of the famous Confucius (Kong Fu-tzu). It says
“When three men walk together, there is always something
I can learn. Choose to follow what is good in them and correct
what is not good.” The meaning is that everyone can always
learn something from others who can serve as their teachers.
Also, besides basic knowledge in training development,
he continuously emphasized the need to give more input to
widen their knowledge and experience from both the inside and
outside, and even often linked religious studies to management.
The ultimate goal was to develop everyone to exhibit a complete set
of four qualities to be a really successful professional and leader.
The four qualities are as follows:- Wisdom, know-how, personality
development and morality.

ภูมิปญญา เสริมสรางความรูใหแกผูที่จะเขามาสูกระบวนการพัฒนา
ภูมิรู
รูในเรือ่ งเกี่ยวกับการจัดการ มีศิลปะในการนําไปใช และ
สามารถเชื่อมโยงเขาหากันระหวางทฤษฏีกับปฏิบัติ
ภูมิฐาน พัฒนาทัศนคติ และบุคลิกภาพ เพื่อชวยในการเขาสู
สังคม และสรางสัมพันธภาพในทุกระดับชั้น
ภูมิธรรม ปลูกฝงอยางตอเนื่อง ในปรัชญาและทัศนคติของวิชาชีพ
เพื่อใหเกิดจิตสํานึกของการใหบริการ ดวยความสุจริตใจ
อยางยิ่ง ถือเปนพื้นฐานที่สําคัญ ในการนําไปสูการมี
จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมที่ ดี ง าม เป น การสร า งความ
ไววางใจและศรัทธาตอลูกคา และเพื่อนรวมงาน
นอกเหนือจากนี้ คุณวัยยังมีวิสัยทัศน ไวเมื่อ 30 ปกอน โดยได
พยายามปรับฐานะตัวแทนใหเขาสูระดับที่ปรึกษาทางการเงิน โดยทาน
ไดเริ่มใหความรู ทั้งดานตลาดเงินและตลาดทุนกับตัวแทน เพื่อที่จะได
ใหคําปรึกษาผูหมายตามุงหวังและลูกคา ในการจัดสรรรายได เพื่อให
ตรงกับความจําเปนและประโยชนสูงสุด
ทุกวันนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ไดเดินตามรอยเทาที่คุณวัยไดวาง
รากฐานไว รวมถึงปจจุบันนี้ ตัวแทนหลายทานไดสอบผานใบอนุญาต
Single License เพื่อเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ในอัตราที่สูงอยางตอเนื่อง
แตที่สําคัญยังคงไมลืมและยึดมั่นในพื้นฐานปรัชญาที่มีคุณคาสําคัญใน
ธุรกิจและวิชาชีพนี้ของบริษัทมาโดยตลอด และไดพิสูจนใหเห็นถึงความ
สําเร็จที่มากยิ่งขึ้นเหนือความคาดหมาย
กรุงเทพประกันชีวิต ไดพิสูจนถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ ตามวิสัยทัศน
และภารกิจทีก่ าํ หนดไว โดยเห็นไดจากการเติบโตทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
ทั้งฐานะความมั่นคงทางการเงิน รวมไปถึงคุณภาพของตัวแทนและ
พนักงาน อยางตอเนื่องมาตลอด
โดยภาพรวม กรุงเทพประกันชีวิต ยังคงมุงมั่นที่เดินตามวิสัยทัศนที่
คุณวัยไดกําหนดไวตอไป นั่นก็คือ
“เปนองคกรทีม่ ภี าพลักษณ ทีย่ ดึ ถือคุณคาหลักสําคัญทีเ่ ขาถึงแกนแท
ของธุรกิจและวิชาชีพการประกันชีวิตใหเปนที่รูจัก เลื่อมใส และศรัทธา
ของประชาชนทั่วไป เปนองคกรที่คิดถึงคุณคาของชีวิตของแตละหัวหนา
ครอบครัวที่มีตอผูอยูในอุปการะ เพื่อสรางความนาเชื่อถือ และเปนที่
ยอมรับในอาชีพนีอ้ ยางสมบูรณแบบ ในการใหบริการไดทวั่ ถึงทุกระดับชัน้
ของสังคม” ดั่งคําขวัญของบริษัท …มั่นคง อบอุน ใหคุณมั่นใจ…

คุณชาญ วรรธนะกุล
<กรรมการผูจัดการใหญ>

His vision of even more than thirty years ago was that agents
could raise their status to be a financial adviser. He, therefore, even
started to train them to have knowledge in money and capital markets.
This being so that they can advise their prospects and clients
how to allocate their funds properly according to their needs and
for the best benefit.
Today, Bangkok Life Assurance has followed his footsteps
including these past few years, where we continuously raised our
agents status to have more attaining a Single license, which has
turned out to be a big success. They are not only selling a unit trust
as such, but also what they have not forgotten is the basics of life
insurance core values and the unique philosophy of Bangkok Life
Assurance.
The entire Vision and mission of Bangkok Life Assurance
have always proven to be a tremendous success. This can be
demonstrated by a continuous high growth rate both of first year and
renewal premiums along with increasing highly qualified agents and
staff both in quality and quantity.
In conclusion, Bangkok Life Assurance’s Vision has always
been as follows :“To be a unique company with an image that will distinguish
itself as a leader in believing and adhering to the essence of
our core business and professional values. That essence being,
“Life Insurance is a Protection”, a protection of the values of life
for every family’s level of income. Therefore, the provision of
financial security for the future well-being of the spouse, children
and loved ones is our number one priority. Together with
Bangkok Life Assurance’s motto- Solid Financial Strength, Peace
of Mind and Trustworthiness, the company will be renowned for
its compassion and will provide the best benefits to our customers
and the public.”

Mr.Chan Vathanakul
<President>
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ภารกิจของบริษัท
Mission Statement
บรษัท กรุงเทพประกันชวต จํากัด (มหาชน)
มีความมุงมั่นที่จะเปนบรษัทประกันชวต และสถาบันการเงนชั้นนําที่มุงเนน
ความมั่นคงและมีความเปนเลิศในการบรการ โดยมีระบบการจัดจําหนาย
และระบบการจัดการที่มีคุณภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ

Bangkok Life Assurance PCL.
is determined to be a leading life insurance company
and financial institution, focusing on security and service
excellence through quality distribution, management systems
and an adherence to a professional code of conduct.
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ขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 5 ป
Five – Year Financial Review
หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht

รายการ / Item
สินทรัพยรวม
Total Assets
สินทรัพยลงทุน
Investment Assets
เงินสํารองประกันชีวิตและสวัสดิการสงเคราะห
Life Insurance Policy Reserves & Fraternal Benefits
สวนของผูถือหุน
Shareholder’s Equity
ทุนเรือนหุน
Share Capital
• ทุนจดทะเบียน
Registered share capital
• ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
Issued and paid - up share capital
สวนเกินมูลคาหุน
Gross Written Premium on Share Capital
เบี้ยประกันภัยรับ
Gross Written Premiums
• เบี้ยประกันภัยปแรก
First Year Premiums
• เบี้ยประกันภัยปตอไป
Renewal Premiums
รายไดจากการลงทุน
Investment Income
คาใชจายในการรับประกันภัย
Underwriting Expenses
คาใชจายในการดําเนินงาน
Operating Expenses
กําไรสุทธิ
Net Income
กําไรตอหุน (บาท)
Net Income per Share (Baht)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน)
Weighted Average Number of Ordinary
Shares (Million Shares)
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2553/2010 2552/2009

2551/2008 2550/2007 2549/2006

88,746

68,340

51,482

44,410

36,608

85,864

65,763

49,038

42,268

34,664

69,203

53,558

41,892

34,222

27,992

10,917

7,232

3,019

3,080

3,293

1,220

1,220

1,220

1,220

1,000

1,200

1,200

1,000

1,000

1,000

2,700

2,700

275

275

275

26,350

19,913

15,007

12,496

10,604

9,107

6,885

4,186

3,242

2,561

17,243

13,028

10,821

9,254

8,043

3,916

2,996

2,071

2,116

1,726

25,071

19,954

14,843

12,483

10,595

1,259

1,112

965

871

716

2,797

1,186

752

770

652

2.33

1.12

0.75

0.77

0.65

1,200

1,059

1,000

1,000

1,000

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
Financial Highlights
หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ / Financial Highlights
จํานวนเงินเอาประกันภัยที่มีผลบังคับ
Life Insurance In Force
• ประกันชีวิตรายบุคคล
Individual Life
• ประกันชีวิตกลุม
Group Life
จํานวนเงินเอาประกันภัยรายใหม
New Business Sum Insured
• ประกันชีวิตรายบุคคล
Individual Life
• ประกันชีวิตกลุม
Group Life
เบี้ยประกันภัยรับ
Premium Income
รายไดจากการลงทุน
Investment Income
เงินจายตามกรมธรรมประกันภัย
Benefit Payments to Policyholders
เงินสํารองประกันชีวิตและสวัสดิการสงเคราะห
Life Insurance Policy Reserves & Fraternal Benefits
สินทรัพยรวม
Total Assets
กําไรสุทธิ
Net Income
กําไรตอหุน (บาท)
Net Income per Share (Baht)
สินทรัพยรวม
Total Assets

หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht

2553/2010

2552/2009

449,785

381,177

241,384

210,627

208,401

170,550

138,169

116,994

46,469

50,461

91,700

66,533

26,350

19,913

3,916

2,996

6,366

5,437

69,203

53,558

88,746

68,340

2,797

1,186

2.33

1.12

เงนสํารองประกันชวตและสวัสดิการสงเคราะห
Life Insurance Policy Reserves
& Fraternal Benefits

หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht

เบี้ยประกันภัยรับ
Premium Income

หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht

จํานวนเงนเอาประกันภัยที่มีผลบังคับ
Life Insurance in Force

หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht

กําไรสุทธ
Net Income

หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman

ภาพรวมของธุ ร กิ จ ประกั น ชวตในรอบป ที่ ผ า นมายั ง คงมี อั ต ราการเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง
โดยเบี้ยประกันรับรวมมีจํานวนทั้งสิ้น 2.96 แสนลานบาท ขยายตัวประมาณ 14.3% ในจํานวนนี้เปน
เบี้ ย ประกั น ป แ รก 9.36 หมื่ น ล า นบาท เพิ่ ม ข้ น ร อ ยละ 6.7 ซ่ ง การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ประกั น ชวต
ยั ง เป น ผลมาจากป จ จั ย หลั ก ที่ สื บ เนื่ อ งจากป ก อ น ไม ว า จะเป น การพั ฒ นาแบบประกั น ใหม ผ า น
ช อ งทางขายที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะแบงก แ อสชั ว รั น ส ที่ ยั ง ไปได ดี ทั้ ง ระบบ แต อ าจจะมี อั ต รา
การเจรญเติ บ โตที่ ช ะลอตั ว ลงบ า ง เพราะฐานตลาดกว า งข้ น จากการเร ง ทํ า ตลาดกั น อย า งมาก
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา

Life Insurance business on the whole is seeing a sustained growth. Total premiums
worth 296 billion Baht, of which First-Year Premiums accounted for 93.36 billion Baht, recorded
an increase of 6.7%. This increase is partly due to key growth drivers of the preceding year
which included the development of new kinds of insurance sold through various channels.
Bancassurance in particular continues to be a promising channel. Nevertheless, it grew at
a slightly slower rate due to the considerably large market size that is attributed to rapid
expansion of the market in the past two to three years.
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman

ภ

ายใต ส ภาวะการแข ง ขั น ในธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ภารกิ จ
จํ า เป น ที่ ต อ งเพิ่ ม พู น ความสามารถทางการแข ง ขั น ในทุ ก ๆ ด า น รวมทั้ ง ให ค วามสํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
ธรรมาภิ บ าลอย า งเคร ง ครั ด โดยผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ ในรอบป ที่ ผ า นมาเป น เครื่ อ งชี้ วั ด ได ถึ ง การที่ บ ริ ษั ท ฯ ได
ปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกิ จ ต า งๆ อย า งเป น รู ป ธรรม โดยผลการดํ า เนิ น งานในป 2553 มี ร ายรั บ จากเบี้ ย ประกั น รวมทั้ ง สิ้ น
2.64 หมืน่ ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 32.34 เปนเบีย้ ประกันภัยปแรกจํานวน 9,107 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 32.29 เบีย้ ประกันปตอ ไป
จํานวน 17,243 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 32.36 เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 19.00 กําไรจากการดําเนินงานจํานวน
3,590 ลานบาทกําไรสุทธิจํานวน 2,797 ลานบาท และมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 88,746 ลานบาท โดยมีอัตราความคงอยู
ของเบี้ยประกันรับอยูที่ระดับรอยละ 93 สูงกวาอุตสาหกรรมที่อยูที่ระดับรอยละ 91 ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางสําคัญในการสรางความ
สําเร็จของบริษัทฯ ที่ใหความสําคัญตอการขยายตัวอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพ ทั้งในแงของการเปนที่ยอมรับในตลาดและมี
ปริมาณการขายที่เหมาะสม โดยเนนการขายและการใหบริการอยางมีคุณภาพ ทําใหบริษัทฯ ตองดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
ฝกอบรมทั้งตัวแทนขายและเจาหนาที่บริษัทฯ ตลอดทั้งปที่ผานมา เพื่อสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคามากที่สุด
และยังไดดําเนินการเพิ่มสํานักงานสาขาเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาและอํานวยความสะดวกใหกับตัวแทนมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งเรง
ดําเนินการพัฒนาระบบ และขยายเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการ พรอมทัง้ ขยายงานธุรกิจธนาคาร
อยางตอเนื่อง โดยคาดวาในป 2554 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จะสามารถนําเสนอกรมธรรมรูปแบบ
ใหมๆ ที่ตอบสนองความตองการของลูกคา เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย และจํานวนตัวแทนฝายขายคุณภาพ รวมทั้งให
ความสําคัญกับนโยบายการจัดการความเสี่ยงและการพิจารณารับประกันภัยอยางรัดกุมที่อาศัยหลักเกณฑและขอมูลเชิงสถิติ
ในป 2553 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญยิ่งขึ้นกับการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงภายในองคกร (Enterprise Risk
Management: ERM) โดยไดเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเขากับแผนกลยุทธและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งชวย
บูรณาการการบริหารและจัดการความเสี่ยงใหครอบคลุมทั่วทั้งองคกร และยังไดจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ประจําป
พรอมทั้งจัดทําดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่
ทนได (Risk Tolerance) ใหครอบคลุมความเสี่ยงหลักทั้งในดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและไดทาํ การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและเครือ่ งมือใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหพรอมรับกับการแขงขันทีจ่ ะ
ทวีความรุนแรงขึ้นภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกเหนือจากแผนการดําเนินงานและเปาหมายทางธุรกิจแลว ทางบริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญกับสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยไดมอบเงินสนับสนุนใหมูลนิธิ และองคกรสาธารณกุศลเพื่อเปนทุนทรัพย ในการชวยเหลือสังคมดานตางๆ ตามวัตถุประสงค
ของแตละองคกร มอบทุนการศึกษา สือ่ การเรียนการสอนและอุปกรณการกีฬาแกโรงเรียนทีข่ าดแคลน ตลอดจนไดสง เสริมกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อสนับสนุนใหพนักงานไดรวมกันทําความดีตอบแทนคืนใหกับสังคมอยางตอเนื่องทุกป
เนื่องในวาระกาวเขาสูปที่ 60 ขาพเจาในนามของประธานฯ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณผูถือหุน
ทุกทานเปนอยางยิง่ ทีก่ รุณาใหการสนับสนุนตอการบริหารงานดวยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณผูบ ริหาร พนักงาน และตัวแทนทุกทาน
ที่ไดอุทิศแรงกาย แรงใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ และขอยืนยันวา บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นตอไปที่จะรักษาคุณภาพ
และการใหบริการเพื่อเปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจประกันชีวิตที่มีการเจริญเติบโตอยางมั่นคง บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ที่ดีสืบตอไป

คุคณเชิ
ณเชิดชชู โสภณพนิช
<ประธานกรรมการ>
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perating in a tough business climate as today, Bangkok Life Assurance Public Company Limited
realizes the importance of fulfilling its core commitment. That is to strengthen our competitiveness
in every aspect of our business while adhering strictly to Good Governance. The performance achieved
in the past year is a fairly good indication of the concrete efforts we took to meet our obligations.
In 2010, total earnings from premiums stood at Baht 26.4 billion, which represents a growth of 32.34%.
Of this amount, first-year premiums accounted for Baht 9,107 million, up by 32.29%, and renewal premium payments
totaled Baht 17.243 billion, gaining an increase of 32.36% (faring most favorably when compared to an increase of
19% recorded by the life insurance industry as a whole). The Company reported an operating profit of Baht 3,590
million, net profit of Baht 2.797 million and total assets of Baht 88,746 million. Premium persistency rose by 93%,
a bit more than the industry’s average of 91%. This is the result of the attention given by the Company to quality
sales as well as service in achieving steady and stable expansion taking into consideration customer acceptance
as well as appropriate sale volume. Training programs were developed and conducted for sale agents and our
officers all through last year to ensure we could achieve optimum customer satisfaction. Additionally, expansion of
branch offices enabled us to have access to a broader customer base. Expansion, and improvement, made in our
information technology network have also benefited our agents and enhanced service efficiency as well as business
interaction with the banking sector. As a consequence, Bangkok Life Assurance would be well geared to offer a
new kind of insurance that would fulfill clients’ needs. Boosting distribution channels and the quality of our sales
agents would also be facilitated. Moreover, we would devote greater attention to risk management policies as well
as processing insurance policies with careful consideration of all related information and statistical data of applicant.
In 2010, the Company focused greater importance on risk management and enterprise risk management.
Management procedures for both have been implemented in compatibility with the Company’s strategic planning
and business growth opportunities so that all aspects of risk management can be applied with the same, integrated
approach for all units throughout the organization. We have also developed a risk map, and key risk indicators for
assessing risk appetite and risk tolerance, that would cover main risks concerning strategies, business operations,
finance and compliance with regulations. Review and improvement of procedures and tools have also been carried out
so that we would be better equipped to face a fiercer competition brought on by changes in the economy and
financial sector.
With the same importance attached to our operation and business concerns, we continued to reach out
and lend a helping hand for the betterment of humankind and environment. We participated in many ways.
Giving aid to the disadvantaged. Donating money, materials and consumer goods to the poor and disaster
victims. And, supporting numerous activities and causes of both the public and private sectors in education,
religious affairs and sports - all of which are beneficial to the progress of our Company and our Society.
On the auspicious occasion of the 60th anniversary of Bangkok Life Assurance Public Company Limited
and on behalf of the company’s president, I extend my sincere thanks to our shareholders for their unstinting
support. I would like to express my gratitude as well to our management, company staff and sales agents who
have worked with so much dedication and effort. We remain committed to improving quality and service, and being
a leading life insurance provider advocating stable growth with sound principles of good corporate governance.

O

Mr.Choedchu Sophonpanich
<Chairman>
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ประวัติบริษัท
Corporate Milestones
ป 2494
• 23 มี นาคม พั น ตรี ควง อภั ย วงศ , พระยาศรี วิ ศ าลวาจา และ
นายชิ น โสภณพนิ ช จดทะเบี ย นก อ ตั้ ง บริ ษั ท โดยใช ชื่ อ ว า
“บริษัท สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จํากัด”
• 10 เมษายน เปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด”
• 1 มิถุนายน เริ่มเปดดําเนินการ ในชื่อ บริษัท กรุงสยามประกัน ชีวิต
จํากัด ณ สํานักงานเลขที่ 732 ถ.เจริญกรุง สามแยกพระนคร
มีสัญลักษณเปนรูปชางในวงกลมรัศมี มีอักษรชื่อบริษัทเปนภาษา
ไทย จีน และอังกฤษ
ป 2508
• บริ ษั ท จํ า เป น ต อ งหยุ ด งานด า นประกั น ชี วิ ต ไว ชั่ ว คราว และเริ่ ม
ดําเนินการดานสวัสดิการสงเคราะห (ฌาปนกิจ) เพียงอยางเดียว
ป 2519
• คุณชิน โสภณพนิช ผูซึ่งมองการณ ไกลเห็นวา ถึงเวลาดําเนิน
ธุรกิจประกันชีวิตอยางจริงจัง จึงไดมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษา
สากลธุรกิจ (IFCCA) โดยคุณวัย วรรธนะกุล เปนผูวางโครงสราง
รวมกับ Mr.K.V. Claridge F.I.A. ผูเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร
ประกั น ชี วิ ต ของบริ ษั ท Swiss Re Insurance ดํ า เนิ น การวาง
โครงสรางและจัดระบบองคกรใหม
ป 2520
• 7 กุมภาพันธ บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินธุรกิจดานประกันชีวิตอีกครั้ง
ป 2522
• 1 มกราคม บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อมา
เปน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด เพื่อบงบอกถึงความเปน
บริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุน
รายใหญและไดใหการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทดวยดีตลอดมา
ป 2530 - 2532
• ในเดือนเมษายน พ.ศ.2530 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด
ไดยายจากถนนเจริญกรุงมาอยูที่ อาคารกรุงเทพประกันภัย สีลม
ในชวงนี้บริษัทฯ มีการเติบโตอยางรวดเร็ว การเติบโตของผลงาน
โดยเฉลี่ยแตละปที่ผานมา 3 ปนั้นสูงถึงรอยละ 90 ทําใหบริษัทฯ
เติบโตไปสูบริษัทระดับกลางของประเทศ
ป 2533
• 28 พฤษภาคม บริษัทฯ ยายที่ทําการใหมไปยัง อาคาร บี.บี. บิลดิ้ง
ชั้น 11-12 ถนนอโศก สุขุมวิท 21
ป 2539
• 1 มิถุนายน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและใหบริการที่สะดวก
รวดเร็ว บริษัทฯ จึงยายที่ทําการมาอยู ณ อาคาร 7 ชั้น รอยัลซิตี้
อเวนิว ถนนพระรามเกา
ป 2540
• 18 มิถุนายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,000 ลานบาท
ป 2543
• 5 ธันวาคม ไดรับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994
จาก International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand
(ICL) ในการดําเนินการกรมธรรมประกันชีวิตประเภทสามัญ
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ป 2546
• 1 ธันวาคม ไดยกระดับระบบบริหารคุณภาพเปนมาตรฐาน ISO
9001:2000 จาก International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ในการดําเนินการกรมธรรมประกันชีวิต
ประเภทสามัญและการบริการลูกคา ถือเปนบริษัทประกันชีวิต
แหงแรกที่ไดรับ ISO 9001 ดานนี้
ป 2547
• บริษัทฯ ไดรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเดน
รางวัลชมเชยประจําป 2547 จากกรมการประกันภัย
ป 2548
• เริ่มทําธุรกิจประกันชีวิตผานธนาคาร รวมกับธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
• บริษัทฯ ไดรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเดน
อันดับ 3 ประจําป 2548 จากกรมการประกันภัย
ป 2550
• 17 ธันวาคม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด ไดจดทะเบียน
แปรสภาพเปน บริษัท มหาชน จํากัด เพื่อใหบริษัทมีความ
โปรงใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทํางานและใหบริการที่ดีแกประชาชน
• บริษัทฯ ไดรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเดน
อันดับ 2 ประจําป 2550 จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมธุรกิจประกันภัย
ป 2551
• บริษัทฯ ไดรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเดน
รางวัลชมเชย ประจําป 2551 จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมธุรกิจประกันภัย
ป 2552
• ไดยกระดับระบบบริหารคุณภาพเปนมาตรฐาน ISO 9001:2008
จาก International Certification Ltd., Auckland New Zealand
(ICL) ในการดําเนินงานกรมธรรมสามัญสายประกันชีวิต และ
ฝ า ยประกั น กลุ ม ถื อ เป น บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต แห ง แรกที่ ไ ด รั บ
ISO 9001 : 2008
• ไดยกระดับระบบบริหารคุณภาพเปนมาตรฐาน ISO 9001:2008
จาก International Certification Ltd., Auckland New Zealand
(ICL) ในการดําเนินงานกรมธรรมสามัญสาขาเชียงใหม
• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ในวั น ที่ 25 กั น ยายน
ดวยทุนจดทะเบียน 1,220 ลานบาท
ป 2553
• ไดยกระดับระบบบริหารคุณภาพของมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก
International Certification Ltd., Auckland New Zealand (ICL)
เพิ่มอีก 5 สาขา คือ ชลบุรี ขอนแกน นครสวรรค พิษณุโลก
และภูเก็ต

1951
• March 23 former Prime Minister 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 printing the company’s name in
Thai, Chinese and English.
1965
• The company suspended its life insurance business and
conducted only the business that dealt only with cremation
welfare.
1976
• Mr.Chin Sophonpanich, being a visionary, saw that it was
time for the company to earnestly conduct life insurance
business. He therefore assigned IFCC Advisers 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.
1977
• February 7 the Company resumed its life insurance business
again.
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.
1987 - 1989
• 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.
1990
• May 28 the Company relocated to B.B. Building’s 11th - 12th
floors, Asoke Road, Sukhumvit 21.
1996
• June 1 to accommodate the company’s rapid growth and
to provide better conveniences and service, the company
relocated to the seven-storey building on Royal City Avenue
(RCA), Rama 9 Road.
1997
• 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
• 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.
2004
• The company was awarded an honorable mention for its
excellent management in the year 2004 from the Department
of Insurance.
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.
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 a commendation award for life
insurance company management in 2008 from the Office
of Insurance Commission.
2009
• The Company upgraded its quality assurance system to
ISO 9001 : 2008 standard from International Certification Ltd.
(ICL), Auckland, New Zealand in our operations of ordinary
life policies and group life policies. Ours is the first life
insurance company in Thailand to receive ISO 9001:2008
certification.
• Our Chiang Mai branch also upgraded its quality
assurance system to ISO 9001:2008 standard from
International Certification Ltd. (ICL), Auckland, New Zealand
in their operations of ordinary life policies.
• Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. was listed on the stock
Exchange of Thailand on 25 September with the registered
capital of 1,220 million baht.
2010
• Our Chonburi, Khonkaen, Nakornsawan, Pitsanuloke, and
Phuket branch also upgraded its quality assurance system to
ISO 9001:2008 standard from International Certification Ltd.
(ICL), Auckland, New Zealand in their operations of ordinary
life policies.
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ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตป 2553
และแนวโนมของธุรกิจป 2554
Life Insurance Industry:
Overview in 2010 & Outlook for 2011

ภาพรวมของธุรกิจประกันชวตป 2553
ในป 2553 แมวาเศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินบาท อีกทั้งเหตุการณปญหาความรุนแรงทาง
การเมืองภายในประเทศชวงเดือนพฤษภาคม และเหตุการณอุทกภัยและวาตภัยครั้งรายแรงเมื่อปลายปที่สรางความเสียหายอยาง
กวางขวางและยาวนานนัน้ สงผลกระทบตอการขยายตัวทางธุรกิจในชวงเวลาดังกลาวบาง แตจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลอง
กับความตองการและกําลังซือ้ ของประชาชน และการสงเสริมการทําประกันชีวติ โดยใหเพิม่ สิทธิหกั ลดหยอนภาษีเบีย้ ประกันชีวติ แบบ
บํานาญสูงสุด 200,000 บาท เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปไมเกิน 300,000 บาท และเริ่มมีผลบังคับตั้งแตปภาษี 2553 ตลอดจน
การกระตุนยอดขายดวยการออกผลิตภัณฑที่เนนการออมและการลงทุนในชวงปลายปซึ่งถือเปนชวงฤดูกาลขายอยูแลวนั้น เปนการ
เพิ่มทางเลือกและความนาสนใจของผลิตภัณฑประกันชีวิตไดระดับหนึ่ง สงผลใหผลการดําเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตในป 2553
มีอัตราการเติบโตรอยละ 14.32 ต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 15 เล็กนอย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 296,260.62
ลานบาท แบงเปนเบี้ยปแรก 63,811.89 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.87 เบี้ยชําระครั้งเดียว 29,867.58 ลานบาท ลดลงรอยละ
2.95 เบี้ยปตอไป 202,581.15 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18.23 และมีสัดสวนถือครองกรมธรรมรอยละ 28.40 ของจํานวนประชากร
ทั้งประเทศทั้งสิ้น 63 ลานคน ดวยอัตราความคงอยูรอยละ 89 โดยชองทางการจัดจําหนายผานธนาคารเปนชองทางที่มีการ
ขยายตัวขึน้ อยางรวดเร็วและมีสดั สวนคิดเปนรอยละ 53.06 ของเบีย้ รายใหมจากทุกชองทาง สวนหนึง่ เกิดจากนโยบายการขายประกัน
ชีวิตของธนาคารเอง โดยเนนผลิตภัณฑสะสมทรัพยระยะสั้น และผลิตภัณฑคุมครองสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัย รวมทั้งการขยายจํานวนสาขาของธนาคารพาณิชยหลายแหงเพื่อรองรับการใหบริการแกลูกคา สงผลใหการขายผาน
ธนาคารเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น โดยมีชองทางตัวแทนเปนชองทางที่ธุรกิจยังคงใหความสําคัญทั้งดานการพัฒนาศักยภาพและ
จํานวนตัวแทนใหเพิ่มขึ้น ในการเขาถึงกลุมลูกคารายบุคคลที่ตองการความคุมครองชีวิตและการออมไดทั่วถึงในทุกกลุมทั่วประเทศ
โดยสัดสวนของชองทางตัวแทนคิดเปนรอยละ 40.47 ของเบี้ยรายใหม และชองทางอื่นๆ อีกรอยละ 6.47 โดยสัดสวนของเบี้ยรับรวม
ของชองทางตัวแทนคิดเปนรอยละ 63.03 รองลงมาคือชองทางธนาคารดวยสัดสวนรอยละ 30.64 และชองทางอื่นๆ รอยละ 6.34
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Overview of the Life Insurance Industry in 2010
In 2010, Thailand’s economy was affected by volatility of the Thai Baht as well as domestic
political unrest and violence in May. That was followed by severe floods countrywide towards the
end of the year that caused much damage largely and over prolonged period of time. This had an
adverse impact on business expansion during such period.
Nonetheless, efforts to spur expansion continued unabated in the life insurance industry.
Products have been developed to serve the needs and catered to the disposable income of people.
The demand for life insurance was stimulated by tax deduction benefits of up to 200,000 Baht for
annuity premium, and not exceeding 300,000 Baht when combined with general premium effective
as of fiscal year 2010. Sales volume were also given a boost with the introduction of policies
focusing on savings and investment around the year-end, which is the peak sales season, All of
which contributed to the overall life insurance business growing by 14.32%, falling slightly from
projected target of 15%. Total gross written premiums for the whole industry amounted to Baht
296,260.62 million, consisting of first-year premiums for Baht 63,811.89 million, growing by 11.87%,
single premiums for Baht 29,867.58 million, decreasing by 2.95% and renewal premiums for Baht
202,581.15 million, increasing by 18.23%.
Life insurance policyholders constituted 28.40% of total nationwide population of 63 million with
persistency rate at 89%. Sales through bancassurance channel grew rapidly, making 53.06% of total
first year premium. This was caused by the bank’s policy in selling life insurance focusing on
short term savings and loan protection products as a result of expansion in housing loans as well
as expansion of commercial bank branches to serve clients which resulted in an effective access to
reach a significantly greater number of clients. Insurance firms kept placing importance on building
volume and capability of sales agents to enable them to tap into the vast number of individuals
clients nationwide who need life coverage and savings. Agency channel produced 40.47% of first
year premiums, and 6.47% came from other channels (not including bancassurace channel).
In terms of total premiums written, agents led sales with 63.03%, followed by banks, 30.64%,
and other channels, 6.34%.
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ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตป 2553
และแนวโนมของธุรกิจป 2554
Life Insurance Industry:
Overview in 2010 & Outlook for 2011

แนวโนมของธุรกิจประกันชวตป 2554
ในป 2554 คาดการณธรุ กิจประกันชีวติ ยังเติบโตไดอยางตอเนือ่ ง จากมาตรการสนับสนุนและปจจัยสงเสริมหลายดานตอเนือ่ งจาก
ป 2553 นอกจากนี้อัตราการถือครองกรมธรรมประกันชีวิตของประชากรทั้งประเทศอยูที่รอยละ 28 ยังถือวาอยูในระดับต่ํา ซึ่งยังมี
โอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นไดอีกมาก โดยสมาคมประกันชีวิตไทยไดประมาณการอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตไวที่รอยละ 15
เทากับปที่ผานมา
สําหรับปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิต ยังคงเปนปจจัยสนับสนุนตอเนื่องจากปที่แลว ประการแรกไดแก
การสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลในการเพิม่ สิทธิหกั ลดหยอนภาษีเบีย้ ประกันชีวติ แบบบํานาญ ทีย่ งั ไดรบั ความสนใจอยางตอเนือ่ ง
เพราะปจจุบนั ประชาชนเริม่ สนใจในการวางแผนทางการเงินสําหรับชีวติ หลังเกษียณมากขึน้ ประการทีส่ อง การแขงขันของธุรกิจประกัน
ชีวิตในการพัฒนาคุณภาพทั้งการบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อสนองความตองการของลูกคา รวมถึงชองทางการจัด
จําหนายที่หลากหลาย ซึ่งจะสามารถขยายฐานตลาดใหกวางขึ้น โดยเฉพาะชองทางธนาคารที่ยังมีศักยภาพการเติบโตที่ดี เนื่องจาก
เอื้อตอการขายสินคาประกันชีวิตในประเภทสะสมทรัพยและคุมครองสินเชื่อ และประการสุดทาย การขยายตัวของตลาดประกันชีวิต
ในตางจังหวัดที่จะเพิ่มมากขึ้นในป 2554 จากโครงการ “ประกันภัยสูประชาชน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยจะจัดขึ้นใน 9 จังหวัดใหญๆ ซึ่งจะเปนการกระตุนและสรางพื้นฐานใหคนตางจังหวัดซึ่ง
มีกําลังซื้ออยูอีกมากเขาใจและสนใจการประกันชีวิตมากขึ้น ทั้งยังเปนแรงเสริมใหธุรกิจประกันชีวิตขยายตัวในตลาดตางจังหวัด
ไดมากขึ้นไปดวย
สวนปจจัยลบที่ตองใหความสําคัญ คือ การเริ่มบังคับใชเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital
: RBC) และเกณฑมาตรฐานทางบัญชีใหมที่จะเริ่มบังคับใชในป 2554 นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอัตรามรณะใหม (Mortality
Table) อาจสงผลตอการเติบโตของเบี้ยประกันในภาพรวมเพิ่มขึ้นนอยลง
นอกจากนี้ทิศทางแนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อาจทําใหมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศขึ้น สงผลกระทบตอความสามารถ
ในการแขงขันระหวางผลิตภัณฑประกันชีวิตเทียบกับผลิตภัณฑการออมและการลงทุนรูปแบบอื่นๆ
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Outlook for the Life Insurance Industry in 2011
With various support measures implemented in 2010, life insurance business
is expected to grow successively in 2011. The life insurance penetration rate of all
population is in low level of 28% but likely to become enlarged. The Thai Life Assurance
Association estimates a growth of 15% for the industry, the same as last year.
Expansion of business by and large is still influenced by measures put into effect
last year. Firstly, the government’s support of granting tax deduction benefits for annuity
premium still attract constant attention because people begin to pay more interest to
financial planning for life after retirement. Secondly, life insurance business as a whole
has taken a keenly competitive step in improving service quality and developing new
products to satisfy the demand of customers. Furthermore, more distribution channels
are now available to reach a broader base of customers. The bancassurance channel
in particular offers good potential for sales of endowment and Loan Protection
insurance. Last but not least, provincial markets are expected to contribute significantly
to the expansion of business in 2011 as a result of the “Insurance for People” project
being undertaken by the Office of Insurance Commission in nine major provinces and
among numerous efforts aimed at promoting a better understanding of the advantages
and benefits of life insurance to upcountry people who mostly have purchasing power.
On the other hand, the implementation of Risk Based Capital as well as a new
accounting standard to be enforced in 2011are negative factors which have to express
concern. Moreover, the change in Mortality Table, may result in less growth in overall
premium written.
Moreover, the uptrend in interest rates may lead to an increase in domestic
interest rates which will have significant impact on competitive capacity of life insurance
products compared with bank deposit, and other investment options.
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ผลการดําเนินงาน
Company Performance
โครงสรางเบี้ยประกันภัยรับ ประจําป 2553
ในป 2553 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีผลผลิต
เบี้ยรับรวมทุกประเภทธุรกิจเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 26,351.94 ลานบาท
เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 32.34 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2552
ในขณะที่อัตราการเติบโตของธุรกิจอยูที่รอยละ 14.32 เบี้ยรับรวมของ
บริษัทฯ จัดอยูในอันดับที่ 4 ของธุรกิจ และมีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ
8.89 โดยบริษัทฯ มีเบี้ยปแรกทั้งสิ้น 7,750.06 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น
รอยละ 41.96 เบีย้ ชําระครัง้ เดียวจํานวน 1,357.90 ลานบาท ลดลงรอยละ
4.74 และเบี้ยปตอไปจํานวน 17,243.98 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ
32.36 โดยมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรมประเภทสามัญอยูที่รอยละ
93.79 สูงกวาคาเฉลี่ยของธุรกิจซึ่งอยูที่รอยละ 90.89 และ ณ สิ้นป 2553
บริษทั ฯ มีจาํ นวนกรมธรรมมผี ลบังคับทัง้ สิน้ 1,020,719 กรมธรรม คิดเปน
ทุนประกันทั้งสิ้น 449,785.31 ลานบาท
สําหรับผลผลิตรายใหม ในป 2553 หากพิจารณาในดานของเบี้ย
ประกันภัยรับปแรกทุกประเภทธุรกิจ (รวมเบี้ยชําระครั้งเดียว) ของ
บริษัทฯ ในปนี้ถือไดวามีอัตราการเติบโตที่อยูในเกณฑดี โดยมีเบี้ยรับ
ทั้งสิ้น 9,107.96 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 32.29 มีสวนแบงตลาด
รอยละ 9.72 จัดอยูในอันดับที่ 4 ของธุรกิจ ในขณะที่ธุรกิจมีอัตราเติบโต
อยูที่รอยละ 6.68
ทัง้ นีผ้ ลผลิตของบริษทั ฯ กวารอยละ 81.05 ของเบีย้ ปแรกทุกประเภท
ธุรกิจ (รวมเบีย้ ชําระครัง้ เดียว) มาจากชองทางขายผานธนาคารหรือแบงก
แอสชัวรันส ดวยเบี้ยรับจํานวน 7,381.56 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ
56.02 โดยสินคาที่ทํารายไดหลักใหแกชองทางนี้คือแบบประกันประเภท
Gain 1st ซึง่ มียอดขายในป 2553 กวา 6,100.12 ลานบาท เติบโตเพิม่ ขึน้
รอยละ 55.42
ทางดานของชองทางตัวแทน มีสัดสวนผลผลิตอยูที่รอยละ 16.47
ดวยเบี้ยรับจํานวน 1,500.23 ลานบาท ลดลงรอยละ 25.75 ซึ่งอัตรา
การเติบโตที่ลดลงดังกลาว สืบเนื่องจากในปนี้บริษัทฯ มีนโยบายใน
การขายแบบประกันประเภทชําระเบี้ยครั้งเดียวลดลงจากป 2552 เปน
จํานวนมาก โดยป 2552 มีเบี้ยชําระครั้งเดียวของชองทางตัวแทนกวา
698.35 ลานบาท ในขณะที่ป 2553 มีเบี้ยชําระครั้งเดียวเพียง 143.99
ลานบาท ลดลงจากป 2552 รอยละ 79.38 และนอกจากนี้บริษัทฯ มี
ผลผลิตจากชองทางอื่นๆ อีกจํานวน 226.17 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น
รอยละ 69.62 คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.48

Profile of Insurance Premiums Written in 2010
In 2010, Bangkok Life Assurance PCL. had total gross written
premiums of Baht 26,351.94 million, representing a year-on-year
growth of over 32.34% and outperforming the industry average
of 14.32%. The Company ranked fourth in total gross premiums
written and had 8.89% market share. The premiums comprised
first-year premiums, single premiums and renewal premiums.
First-year premiums of Baht 7,750.06 million grew by 41.96%. Single
premiums of Baht 1,357.90 million recorded a decrease of 4.74%.
Renewal premiums, totaling Baht 17,243.98 million, rose 32.36%.
The persistency rate for ordinary life policies, at 93.79%, compares
favourably with the industry average of 90.89%. At the end of 2010,
the Company had 1,020,719 policies in force and a total sum insured
of Baht 449,785.31 million.
As for new business in 2010, the Company’s first-year insurance
premiums (including single premiums) recorded an impressive gain,
Baht 9,107.96 million in all, which represented an increase of 32.29%.
With 9.72% market share, the Company ranked fourth in the industry
while the industry grew at 6.68%.
More than 81.05% of the Company’s business constituted
first-year insurance premiums (including single premiums) sold
through the commercial bank or bancassurance channel. Total
premiums of Baht 7,381.56 million earned grew by 56.02%. The income
earned was mainly from sales of Gain 1st insurance that fetched
more than Baht 6,100.12 million and recorded a growth of 55.42%.
While sales agents accounted for 16.47%, with premiums of
Baht 1,500.23 million which declined by 25.75% from the
preceding year. This was attributed to the Company’s policy in
reducing sales on single premium insurance. Hence, single premiums
sold through agents, amounting to Baht 698.35 million in 2009,
dropped 79.38% to Baht 143.99 million. Baht 226.17 million earned
from other channels increased by 69.62% and constituted 2.48%
of the total.

25

ผลการดําเนินงาน
Company Performance
สําหรับรายละเอียดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทธุรกิจในป 2553
สามารถแยกตามชองทางจําหนายไดดังตอไปนี้

Details of each and all insurance premiums earned in 2010 by
each sale channels are shown as follows.

เบี้ยประกันภัยรับปแรก (ไมรวมเบี้ยชําระครั้งเดียว)
บริ ษั ท ฯ มี เ บี้ ย ประกั น ภั ย รั บ ป แ รกทั้ ง สิ้ น 7,750.06 ล า นบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 41.96 ในจํานวนนี้มาจากชองทางขายผาน
ธนาคาร 6,167.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 54.03 คิดเปนสัดสวนรอยละ
79.58 ของเบี้ยรับปแรกทั้งหมด รองลงมาเปนชองทางขายผานตัวแทน
จํานวน 1,356.24 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 2.59 คิดเปนสัดสวน
รอยละ 17.50 และจากชองทางอื่นๆ จํานวน 226.17 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 69.62 คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.92

First-Year Premiums (Excluding Single Premiums)
Total first-year premiums of Baht 7,750.06 million were up
41.96% from the preceding year. Baht 6,167.65 million sold
through bancassurance, up 54.03%, made up 79.58% of total
first-year premiums. Sales through agents, Baht 1,356.24 million
or 17.50% of total first-year premiums, rose 2.59%. Other sales
channels, contributing Baht 226.17 million or2.92% of total first-year
premiums, grew by 69.62%.
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เบี้ยชําระครั้งเดียว
สําหรับเบี้ยชําระครั้งเดียวในปนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 1,357.90 ลานบาท
ลดลงจากปกอนรอยละ 4.74 โดยเบี้ยชําระครั้งเดียวทั้งหมดมาจากชองทาง
ขายผานธนาคาร 1,213.92 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 66.96 คิดเปนสัดสวน
รอยละ 89.40 ของเบี้ยชําระครั้งเดียวทั้งหมด รองลงมาเปนชองทางขาย
ผานตัวแทนจํานวน 143.99 ลานบาท ลดลงรอยละ 79.38 คิดเปนสัดสวน
รอยละ 10.60
Single Premiums
Total single premiums of Baht 1,357.90 million written in the
year were down 4.74% from the preceding year. Single premiums
of Baht 1,213.92 million, or 89.40% of the total, written through
bancassurance were up 66.96%. Baht 143.99 million or 10.60% of total
single premiums written through sales agents reported a decrease
of 79.38%.

เบี้ยประกันภัยรับปตอไป
เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ ป ต อ ไปมี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 17,243.98 ล า นบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 32.36 ในจํานวนนี้เปนเบี้ยปตอไปจากชองทาง
ขายผานตัวแทนจํานวน 9,034.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.85 หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.39 ของเบี้ยปตอไปทั้งหมด รองลงมาเปนชอง
ทางขายผานธนาคารจํานวน 7,474.93 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 87.74
คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.35 และมาจากชองทางอื่นๆ จํานวน 734.07
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.75 คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.26
Renewal Premiums
Total renewal premiums of Baht 17,243.98 million were up
32.36% from the preceding year. Sales through agents achieved
Baht 9,034.98 million, an increase of 7.85% and making up 52.39%
of total renewal premiums. Bancassurance contributed Baht
7,474.93 million, up 87.74% and accounting for 43.35% of the total.
Sales through other channels, amounting to contributed Baht
734.07 million or 4.26% of the total, grew by 9.75%.
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เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ รวมมี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 26,351.94 ล า นบาท
เพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 32.34 เปนเบีย้ รวมของชองทางขายผานธนาคาร
จํานวน 14,856.49 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 70.51 หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 56.38 ของเบี้ยรับรวมทั้งหมด รองลงมาเปนชองทางขายผาน
ตัวแทนจํานวน 10,535.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.32 คิดเปนสัดสวน
รอยละ 39.98 และมาจากชองทางอืน่ ๆ จํานวน 960.25 ลานบาท เพิม่ ขึน้
รอยละ 19.70 คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.64
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Total Premiums
Total premiums of Baht 26,351.94 million recorded
a year-on-year growth of 32.34%. Baht 14,856.49 million or
56.38% of the total premiums were written through Bancassurance,
up 70.51% from the preceding year. Insurance sales agents
contributed 39.98% of the total or Baht 10,535.20 million, an increase
of 1.32%. Other sales channels accounted for Baht 960.25 million
or 3.64%, recording a 19.70% increase.

นอกจากนี้เบี้ยประกันภัยรับปแรก (รวมเบี้ยชําระครั้งเดียว) สามารถ
แยกตามแบบประกันที่ขายไดดังตอไปนี้

Total first year premiums (including single premiums) classified
by the type of policies sold are as follows:

หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht
ประเภท
Type

เบี้ยชําระครั้งเดียว - สามัญ
Ordinary Single Premium Insurance
แบบสามัญ
Ordinary Insurance
• ตลอดชีพ
• Whole Life Insurance
• สะสมทรัพย
• Endowment Insurance
• ชั่วระยะเวลา
• Term Insurance
• สัญญาเพิ่มเติม
• Rider Insurance
ประกันกลุม
Group Life Insurance
รวมทั้งสิ้น
Total

เบี้ยปแรก
(รวมเบี้ยชําระครั้งเดียว)
First-Year Premiums
(Including Single Premiums)

%+/-

สัดสวน
Percentage
(%)

143.99

-79.38%

1.58%

7,456.79

27.79%

81.87%

384.07

12.74%

4.22%

6,832.40

46.62%

75.02%

1.85

-64.94%

0.02%

238.48

-2.18%

2.62%

1,507.19

60.84%

16.55%

9,107.96

32.29%

100.00%

เบี้ยประกันภัยรับปแรกของบริษัท โดยหลักๆ รอยละ 81.87 มาจาก
แบบประกันประเภทสามัญ ดวยเบี้ยรับจํานวน 7,456.79 ลานบาท
เติบโตเพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 27.79 รองลงมา
รอยละ 16.55 เปนแบบประกันประเภทกลุม จํานวน 1,507.19 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ รอยละ 60.84 และแบบสามัญประเภทชําระเบีย้ ครัง้ เดียว รอยละ 1.58
ดวยเบี้ยรับจํานวน 143.99 ลานบาท ลดลงรอยละ 79.38
สําหรับแบบสามัญ ยอดขายสวนใหญมาจากสินคาประเภทสะสมทรัพย
เปนจํานวนทั้งสิ้น 6,832.40 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 46.62
รองลงมาเปนแบบตลอดชีพ จํานวน 384.07 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น
รอยละ 12.74

Overall, 81.87% of the Company’s total first-year premiums
were from ordinary policies, with premiums of Baht 7,456.79 million,
representing a growth of 27.79%. Next were group life policies, which
contributed 16.55% or Baht 1,507.19 million, having risen by 60.84%.
Ordinary single premiums policies contributed 1.58% with premiums
of Baht 143.99 million, having fallen by 79.38%.
As for ordinary policies, most of the sales were from endowment
policies which accounted for Baht 6,832.40 million, having risen by
46.62% following by whole life policies which accounted for Baht
384.07 million, representing a growth of 12.74%.
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ดานการลงทุน

Investment

เศรษฐกิจโลกในป 2553 ฟนตัวตอเนื่องจากครึ่งหลังของป 2552 ที่
ไดรับผลกระทบจากปญหาสถาบันการเงินและหนี้เสียในระบบเศรษฐกิจ
รวมทั้งความผันผวนในระบบการเงินโลก ทั้งนี้ การฟนตัวดังกลาวนําโดย
ภูมิภาคเอเชียที่เศรษฐกิจขยายตัวแข็งแกรงกวาภูมิภาคอื่น สงผลใหมี
เงินทุนไหลเขาลงทุนในภูมิภาครวมทั้งประเทศไทยในปริมาณสูง ทําให
ราคาหลักทรัพย ในประเทศทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุนปรับตัวสูงขึ้น
โดยสําหรับตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัว
ลดลงต อ เนื่ อ งนั บ จากต น ป ก อ นที่ จ ะเริ่ ม ปรั บ ตั ว ขึ้ น ในไตรมาสที่ 4
ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย
เนื่องจากเศรษฐกิจฟนตัวตอเนื่องและเพื่อปองกันปญหาเงินเฟอ
สําหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัว
สูงขึ้นตอเนื่องจากป 2553 ตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดฯ ที่เติบโตในอัตราสูง ยกเวนในเดือนเมษายน และพฤษภาคม
ที่ตลาดฯ ปรับตัวลงคอนขางแรงเนื่องจากปญหาความขัดแยงทางการ
เมือง อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นตลาดฯ ไดปรับตัวขึ้นตอเนื่อง โดยสรุป
ในป 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวขึ้นรอยละ 40.60 จากสิ้นป 2552
ณ สิ้นป 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพยลงทุนจํานวนทั้งสิ้น 85,864
ลานบาท เพิม่ ขึน้ จาก 65,763 ลานบาทในป 2552 หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตรารอยละ
31 ทั้งนี้ สินทรัพยลงทุนสวนใหญเปนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้
ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูง เปนสัดสวนประมาณรอยละ 84.51 ขณะ
ที่เงินลงทุนในหุนสามัญมีสัดสวนประมาณรอยละ 9.16 และเงินลงทุนใน
หนวยลงทุนมีสัดสวนประมาณรอยละ 2.82 ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที่ใหผลตอบแทนจากคาเชาในระยะยาวและ
กองทุนรวมประเภทตราสารหนี้
ในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการลงทุนสุทธิกอนผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลีย่ นจํานวน 3,916 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 920 ลานบาท จากปกอ น
สวนหนึ่งเนื่องมาจากมีกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพยจํานวน 451
ลานบาท เทียบกับกําไร 236 ลานบาทในปกอน ประกอบกับรายไดจาก
ดอกเบี้ยและสวนลดรับ และเงินปนผล ยังขยายตัวในเกณฑดีตามการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพยลงทุน และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดฯ ทําใหมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยรอยละ 5.31
เทียบกับรอยละ 5.43 ในป 2552

Since the start of the second half of 2010, world economy
-- confronted with problems of financial institutions, non-performing
loans and volatility in international financial markets -- has been on a
recovery path. The recovery was led by Asia whose economies grew
more vigorously than others, which led to a large influx of investment
funds to this region, including Thailand. Hence, the country has seen
an increase in security prices, both fixed income and equity. In the
fixed income market, Government Bond Yields, which had been on
a downside since the beginning of the year, increased in the fourth
quarter of 2010 as a result of interest rate hikes enforced by the Bank
of Thailand to curb inflation and spur economic recovery.
As for equity investment, except for the sharp market decline in
April and May 2010 due to political unrest, the index of the Stock
Exchange of Thailand (SET) has risen throughout 2009 in line with
market’s impressive earning growth. In summary, the SET index has
recorded an increase of 40.60 % from the end of 2009.
As of the end of 2010, investment assets of the Company
amounted to Baht 85,864 million, increasing from Baht 65,763 million
in 2009 and representing a growth of 31%. The majority of assets
were invested in government bonds, Bank of Thailand bonds, State
Enterprise bonds, and corporate debentures with high creditworthiness. Investment assets in these categories amounted to 84.51%,
while equities and unit trusts accounted for 9.16 % and 2.82%, respectively. Investment in unit trusts, in particular, comprised mostly
property funds, which provided long term rental income, and fixed
income funds.
In 2010, the Company had a net investment income of Baht
3,916 million, an increase of Baht 920 million from the preceding
year. This was partly due to a profit of Baht 451 million gained
from investment in securities, considerably more than the Baht
236 million profit of the preceding year. Furthermore, investment
income from interests, purchase discounts, and dividends has grown
satisfactorily in proportion with the increase in the investment
portfolio value and the increase in earnings of listed companies.
In conclusion, the company recorded the return on investment of
5.31%, compared with 5.43% in 2009.
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2553 / 2010
รายละเอียดสินทรัพยลงทุน ณ สิ้นป
Summary of Investment Assets at Year-End
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
Cash and bank deposit
ตั๋วเงิน
Promissory notes
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
Bonds and treasury bills
หุนกู
Debentures
หนวยลงทุน
Unit trusts
หุนทุน
Listed stocks
เงินใหกูยืมโดยกรมธรรมเปนประกัน
Policy loans
เงินใหกูยืมอื่นๆ (สุทธิ)
Other loans (net)
อื่นๆ
Others
สินทรัพยลงทุนทั้งหมด
Total Investment Assets

ลานบาท
Million Baht

2552 / 2009
ลานบาท
Million Baht

รอยละ
%

รอยละ
%

859.53

1.00

1,718.06

2.61

7,205.00

8.39

4,695.64

7.14

56,702.14

66.04

42,951.30

65.31

8,654.59

10.08

7,763.77

11.81

2,421.91

2.82

2,269.93

3.45

7,862.98

9.16

4,445.58

6.76

1,517.44

1.77

1,216.89

1.85

640.61

1.04

687.19

1.04

-

-

14.72

0.02

85,864.18

100.00

65,763.08

100.00
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พัฒนาตัวแทนของบริษัทฯ สูที่ปรึกษาทางการเงิน
Upgrade the Company’s agents to financial consultants

ซ่งสามารถใหบรการดานผลิตภัณฑทางการเงนแกลูกคาไดอยางครบวงจร
ในป 2553 บรษัทฯ มีตัวแทนที่เปนที่ปรกษาทางการเงน จํานวน 83 คน
who can serve customers on financial products integratedly.
In 2010, we had 83 agents that were also financial consultants.
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

คุณเชิดชู โสภณพนิช
<ประธานกรรมการ>
Mr.Choedchu Sophonpanich
<Chairman>

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร London School of Economics, University of London อังกฤษ
ประสบการณทํางาน
• พ.ศ. 2552 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการบริหาร บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2545 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
• พ.ศ. 2544 - ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด
• พ.ศ. 2546 - 2547 : รองประธานกรรมการ บริษทั ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด
• พ.ศ. 2523 - 2525 : กรรมการผูจ ดั การ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด
• พ.ศ. 2519 - 2523 : กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
การถือหุนในบรษัท
32,580,010 หุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) คิดเปนรอยละ 2.715 ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
Education/Training:
• B.Sc., Economics, London School of Economics, University of London UK.
Professional Experience:
• 2009 - present : Chairman, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003 - present : Chairman of the Executive Board of Directors,
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2002 - present : Chairman, BBL Asset Management Co., Ltd.
• 2001 - present : Director, Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.
• 2004 - present : Chairman, Aioi Bangkok Insurance Co., Ltd.
• 2003 - 2004 : Vice Chairman, Aioi Bangkok Insurance Co., Ltd.
• 1980 - 1982 : Managing Director, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
• 1976 - 1980 : Executive Director, Bangkok Bank Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
32,580,010 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 2.715% of all shares with voting rights.
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คุณชัย โสภณพนิช
<กรรมการ>
Mr.Chai Sophonpanich
<Director >
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ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
• ปริญญาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุน ที่ 6)
• Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Colorado, สหรัฐอเมริกา
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Chairman 2000 รุน ที่ 10/2547
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน ที่ 16/2545
ประสบการณทาํ งาน
• พ.ศ. 2553 - ปจจุบนั : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2511 - ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2553 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ ริหาร บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - ปจจุบนั : Director, International Insurance Society, Inc. นิวยอรค สหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2540 - ปจจุบนั : Director, Asia Insurance (Philippines) Corp.
• พ.ศ. 2539 - ปจจุบนั : Chairman, Asia Insurance (Cambodia) Public Co., Ltd.
• พ.ศ. 2531 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั ฟูรกู าวา เม็ททัล (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2529 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั จรุงไทยไวรแอนดเคเบิล้ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2522 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2521 - ปจจุบนั : รองประธานกรรมการ บริษทั ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549 - 2551 : ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
• พ.ศ. 2527, 2528, 2532, 2533, 2540-2543, 2548, 2549 : นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย
• พ.ศ. 2515 - มี.ค. 2551 : กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัย
• พ.ศ. 2531 - 2535 : Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd. สิงคโปร
• พ.ศ. 2529 - 2531 : Chairman, ASEAN Insurance Council จาการตา อินโดนีเซีย
• พ.ศ. 2527 - 2529, 2547 - 2549 : President, The East Asean Insurance Congress
การถือหุน ในบรษัท
33,687,920 หุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) คิดเปนรอยละ 2.807 ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
Education/Training:
• National Defense Diploma, National Defense Joint Public-Private Sector Program (Class 6),
National Defense College of Thailand
• Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
• B.Sc., Business Administration, University of Colorado, USA.
Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Chairman 2000 Program, Class of 10/2004.
• Directors Certification Program (DCP), Class of 16/2002.
Professional Experience:
• 2010 - present : Executive Director of Nomination and Compensation Committee,
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1968 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2010 - present : Chairman and President, Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
• 2009 - present : Director, International Insurance Society, Inc., New York, USA.
• 1997 - present : Director, Asia Insurance (Philippines) Corp.
• 1996 - present : Chairman, Asia Insurance (Cambodia) Public Co., Ltd.
• 1988 - present : Chairman, Furukawa Metal (Thailand) Public Co., Ltd.
• 1986 - present : Chairman, Charoong Thai Wire & Cable Public Co., Ltd.
• 1979 - present : Chairman, Bumrungrad Hospital Public Co., Ltd.
• 1978 - present : Vice Chairman, Thai Reinsurance Public Co., Ltd.
• 2006 - 2008 : Chairman, Federation of Thai Insurance Organizations
• 1984, 1985, 1989, 1990, 1997- 2000, 2005, 2006 : President, The General Insurance Association
• 1972 - Mar 2008 : Director, The General Insurance Association
• 1988 - 1992 : Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd., Singapore
• 1986 - 1988 : Chairman, ASEAN Insurance Council, Jakarta, Indonesia
• 1984 - 1986, 2005 - 2007 : President, The East Asian Insurance Congress
Shareholdings in the Company:
33,687,920 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 2.807% of all shares with voting rights.

คุณชาญ วรรธนะกุล
<กรรมการ>
Mr.Chan Vathanakul
<Director>

คุณรัชนี นพเมือง
<กรรมการ>
Mrs.Ruchanee Nopmuang
<Director>

ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
• Bachelor of Science in Civil Engineering, Lafayette College, Easton, PA สหรัฐอเมริกา
ประสบการณทาํ งาน
• พ.ศ. 2528 - 2553 : กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการ และกรรมการบริหาร (ตั้งแต ม.ค. 2554)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
• พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
• พ.ศ. 2517 - 2527 : กรรมการบริหาร International Finance & Consultants Co., Ltd. และ
IFCC Advisors Ltd.
การถือหุน ในบรษัท
- ไมมี Education/Training:
• Bachelor of Science in Civil Engineering, Lafayette College, Easton, PA, USA.
Professional Experience:
• 1985 - present : President, Director and Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1999 - present : Director and Executive Director, The Thai Life Assurance Association
• 1992 - present : Director, BBL Asset Management Co., Ltd.
• 1974 - 1984 : Executive Director, International Finance & Consultants Co., Ltd. and IFCC Advisors Ltd.
Shareholdings in the Company:
None.
ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบัญชี (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 2/2549
ประสบการณทํางาน
• พ.ศ. 2553 - ปจจุบนั : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544 - ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544 - ปจจุบนั : ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ ผูอ าํ นวยการลูกคาบุคคลนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2542 - 2542 : ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ สายสินเชือ่ รายยอยนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2540 - 2542 : SVP. สํานักประธานกิจการนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2538 - 2540 : ผูจ ดั การภาคนครหลวง 2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2529 - 2538 : ผูจ ดั การสาขา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
การถือหุนในบรษัท
- ไมมี Education/Training:
• Master of Accounting, Thammasat University.
• Bachelor (Second Class Honors), Accounting (Banking and Finance), Chulalongkorn University
• Top Executive Program, Capital Market Academy (CMA) Class 2-2006
Professional Experience:
• 2001 - present : Executive Director of Nomination and Compensation Committee,
Bangkok Life Assurance PCL.
• 2001 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2001 - present : Executive Vice President and Head of Metropolitan Consumer Banking,
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1999 - 2001 : Executive Vice President, Metropolitan Retail Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1997 - 1999 : SVP., Office of the Chairman, Metropolitan Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1995 - 1997 : SVP. and Manager, Region 2, Metropolitan Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1986 - 1995 : Branch Manager, Bangkok Bank Public Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
None.
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คณะกรรมการ
Board Of Directors

คุณสาวิตรี รมยะรูป
<กรรมการ>
Mrs.Savitri Ramyarupa
<Director>

คุณประไพวรรณ ลิมทรง
<กรรมการ>
Mrs.Prapaivan Limsong
<Director>
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ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
• ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia University, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณทํางาน
• พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ บริษัท ริเวอร ไซด การเดน มารีนา จํากัด
• พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จํากัด
• พ.ศ. 2529 - 2540 : กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย รวมเสริมกิจ จํากัด (มหาชน)
การถือหุน ในบรษัท
-ไมม-ี
Education/Training:
• MBA (Finance), Sasin Graduate Institute of Business Administration
• Bachelor in Economics, Barnard College, Columbia University, USA.
Professional Experience:
• 1999 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003 - present : Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Managing Director, Riverside Garden Marina Co., Ltd.
• 2000 - present : Managing Director, Sukhumvit City Co., Ltd.
• 1986 - 1997 : President, Union Asia Finance Public Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
None.
ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน ที่ 80/2549
ประสบการณทํางาน
• พ.ศ. 2548 - ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 - ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั กรีนสปอต จํากัด
• พ.ศ. 2547 - ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอ็น แอล แอสเซ็ท จํากัด
• พ.ศ. 2534 - ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั อโศกกมลวรรณ จํากัด
การถือหุนในบรษัท
2,637,000 หุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) คิดเปนรอยละ 0.220 ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
Education/Training:
• MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration,
• Bachelor of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University.
Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Directors Certification Program (DCP), Class of 80/2006.
Professional Experience:
• 2005 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Director, Green Spot Co. Ltd.
• 2004 - present : Director, NL Asset Co., Ltd.
• 1991 - present : Director, Asoke Kamolwan Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
2,637,000 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 0.220% of all shares with voting rights.

คุณทาเคซิ ฟูรูอิชิ
<กรรมการ>
Mr.Takeshi Furuichi
<Director>

คุณนาโอกิ บัน
<กรรมการ>
Mr.Naoki Ban
<Director>

ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
• M.B.A., Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• B.A. in Economics, University of Tokyo ญี่ปุน
ประสบการณทาํ งาน
• พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และ Senior Managing Director
& Chief Investment Officer
• พ.ศ. 2552 : Senior Managing Director, In charge Customer Service Headquarters
• พ.ศ. 2551 : Managing Director & General Manager (Medical Information Dept.)
• พ.ศ. 2550 : Managing Director & General Manager (Risk Management Dept.)
• พ.ศ. 2547 : Director & General Manager (Finance & Investment Planning Dept.)
• พ.ศ. 2546 : General Manager, Finance & Investment Planning Dept.
• พ.ศ. 2545 : General Manager, Planning & Research + Public Relations Dept.
• พ.ศ. 2543 : General Manager, Service Network Development Dept.
• พ.ศ. 2540 : President, NLI International Inc.
• พ.ศ. 2537 : Deputy General Manager, International Planning Dept.
• พ.ศ. 2536 : Deputy General Manager, International Investment Dept.
• พ.ศ. 2533 : Deputy Chief Representative - New York Office
• พ.ศ. 2529 : Vice President, NLI International Singapore Pte. Ltd.
• พ.ศ. 2520 : Joined Nippon Life Insurance Company
การถือหุนในบรษัท
-ไมมีEducation/Training:
• MBA, Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
• B.A. in Economics, University of Tokyo, Japan
Professional Experience:
• 2010 - Present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. and Senior Managing Director
& Chief Investment Officer
• 2009 : Senior Managing Director, In charge Customer Service Headquarters
• 2008 : Managing Director & General Manager (Medical Information Dept.)
• 2007 : Managing Director & General Manager (Risk Management Dept.)
• 2004 : Director & General Manager (Finance & Investment Planning Dept.)
• 2003 : General Manager, Finance & Investment Planning Dept.
• 2002 : General Manager, Planning & Research + Public Relations Dept.
• 2000 : General Manager, Service Network Development Dept.
• 1997 : President, NLI International Inc.
• 1994 : Deputy General Manager, International Planning Dept.
• 1993 : Deputy General Manager, International Investment Dept.
• 1990 : Deputy Chief Representative - New York Office
• 1986 : Vice President, NLI International Singapore Pte. Ltd.
• 1977 : Joined Nippon Life Insurance Company
Shareholdings in the Company:
None.
ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท University of Southern California, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี กฎหมาย Kyoto University, ญี่ปุน
ประสบการณทาํ งาน
• พ.ศ. 2553 - ปจจุบนั : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - ปจจุบนั : กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - ปจจุบนั : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549 - 2551 : Chief Manager, Operations Oversight Committee Secretariat, Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2548 - 2549 : Chief Manager, Corporate Planning Dept., Nissay Asset Management Corporation
• พ.ศ. 2546 - 2548 : Chief Manager, Public & IR Dept., Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2540 - 2544 : Manager, International Real Estate Investment Group, Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2537 - 2540 : Associate, Secretarial Dept., Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2535 - 2537 : Associate, Kumamoto Branch, Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2535 : Joined Nippon Life Insurance Company
การถือหุน ในบรษัท
-ไมม-ี
Education/Training:
• MBA, University of Southern California, USA.
• Bachelor of Law, Kyoto University, Japan
Professional Experience:
• 2010 - present : Executive Director of Nomination and Compensation Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2009 - present : Executive Director of Risk Management Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2008 - present : Director and Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2006 - 2008 : Chief Manager, Operations Oversight Committee Secretariat, Nippon Life Insurance Company
• 2005 - 2006 : Chief Manager, Corporate Planning Dept., Nissay Asset Management Corporation
• 2003 - 2005 : Chief Manager, Public & IR Dept., Nippon Life Insurance Company
• 1997 - 2001 : Manager, International Real Estate Investment Group, Nippon Life Insurance Company
• 1994 - 1997 : Associate, Secretarial Dept., Nippon Life Insurance Company
• 1992 - 1994 : Associate, Kumamoto Branch, Nippon Life Insurance Company
• 1992 : Joined Nippon Life Insurance Company
Shareholdings in the Company:
None.
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Board Of Directors

คุณเคนทาโร อิเดะ
<กรรมการ>
Mr.Kentaro IDE
<Director>
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ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท กฎหมาย University of Michigan Law School
• ปริญญาตรี กฎหมาย University of Tokyo ญีป่ นุ
ประสบการณทาํ งาน
• พ.ค. 2553 - ปจจุบนั : Chief Executive Officer, NLI International Asia Pte. Ltd.
• พ.ศ. 2552 - ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2552 - เม.ย. 2553 : Chief Representative, Singapore Representative Office,
Nippon Life Insurance Company
• ม.ค. 2551 - มี.ค. 2552 : Deputy General Manager, Corporate Planning Dept. with holding
the post of International Planning & Operations Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. 2550 - ธ.ค. 2550 : Deputy General Manager, Metropolitan Finance Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. 2547 - มี.ค. 2550 : Deputy General Manager, Corporate Planning Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. 2545 - มี.ค. 2547 : Sales Manager, Sendai Branch (Miyagi)
• ม.ค. 2540 - มี.ค. 2545 : Manager, International Planning & Operations Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. 2537 - ส.ค. 2538 : Manager, Personel Management Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. 2535 - มี.ค. 2537 : Assistant Manager, Shinagawa Branch (Tokyo)
• เม.ย. 2533 - มี.ค. 2535 : Assistant Manager, Finance Planning Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. 2533 : Joined Nippon Life Insurance Company
การถือหุน ในบรษัท
-ไมม-ี
Education/Training:
• Master of Laws, University of Michigan Law School
• Bachelor of Laws, University of Tokyo, Japan
Professional Experience:
• May 2010 - present : Chief Executive Officer, NLI International Asia Pte. Ltd.
• 2009 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• Apr 2009 - Apr 2010 : Chief Representative, Singapore Representative Office,
Nippon Life Insurance Company
• Jan 2008 - Mar 2009 : Deputy General Manager, Corporate Planning Dept. with holding
the post of International Planning & Operations Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 2007 - Dec 2007 : Deputy General Manager, Metropolitan Finance Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 2004 - Mar 2007 : Deputy General Manager, Corporate Planning Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 2002 - Mar 2004 : Sales Manager, Sendai Branch, Miyagi
• Jan 1997 - Mar 2002 : Manager, International Planning & Operations Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 1994 - Aug 1995 : Manager, Personel Management Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 1992 - Mar 1994 : Assistant Manager, Shinagawa Branch, Tokyo
• Apr 1989 - Mar 1992 : Assistant Manager, Finance Planning Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 1989 : Joined Nippon Life Insurance Company
Shareholdings in the Company:
None.

คุณสุนทร อรุณานนทชัย
<กรรมการอิสระ>
Mr.Sunthorn Arunanondchai
<Independent Director>

ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
• ปริญญาโท MBA-University of Arkansas สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี Southern Arkansas University สหรัฐอเมริกา
• วุฒบิ ตั ร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, ปรอ 366
• วุฒบิ ตั ร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง รุน ที่ 5
สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 6
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน ที่ 98/2551
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุน 4/2548, บริษทั เจริญโภคภัณฑอาหาร
จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทาํ งาน
• พ.ศ. 2519 - ปจจุบนั : กรรมการอิสระ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 - ปจจุบนั : รองประธานกรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด
• พ.ศ. 2547 - ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2541 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด
• พ.ศ. 2531 - ปจจุบนั : กรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั ซีพแี ลนด จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2528 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั น้าํ ตาลราชบุรี จํากัด
การถือหุน ในบรษัท
458,000 หุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) คิดเปนรอยละ 0.038 ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
Education/Training:
• Honorary Doctor of Business Administration, Khon Kaen University
• MBA, University of Arkansas, USA.
• Bachelor degree, Southern Arkansas University, USA.
• National Defense Diploma, National Defense Joint Public-Private Sector Program (Class 366),
National Defense College of Thailand
• Diploma, Politics and Governance in Democratic Regimes Program for Executives (Class 5),
King Prajadhipok’s Institute
• Leadership Program (Class 6), Capital Market Academy
Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Director Certificate Program (DCP), Class of 98/2008
• Director Accreditation Program (DAP) CP, Class of 4/2005, Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd.
Professional Experience:
• 1976 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Chairman of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2004 - present : Vice Chairman, Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
• 2004 - present : Director, Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd.
• 1998 - present : Chairman, Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.
• 1988 - present : President, CP Land Co., Ltd.
• 1985 - present : Chairman, Rajburi Sugar Co.,Ltd.
Shareholdings in the Company:
458,000 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 0.038% of all shares with voting rights.
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ดร.ศิริ การเจริญดี
<กรรมการอิสระ>
Dr.Siri Ganjarerndee
<Independent Director>
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ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
• ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University
ออสเตรเลีย
• ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney ออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม) Economic Statistics, University of Sydney ออสเตรเลีย
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน ที่ 6/2548
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน ที่ 60/2548
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน ที่ 4/2546
ประสบการณทาํ งาน
• พ.ศ. 2553 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2542 - ปจจุบนั : กรรมการอิสระ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - ปจจุบนั : กรรมการบริหาร บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2553 - ปจจุบนั : กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
บริษทั อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - ปจจุบนั : กรรมการผูท รงคุณวุฒิ ธนาคารแหงประเทศไทย
• พ.ศ. 2552 - ปจจุบนั : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
• พ.ศ. 2550 - ปจจุบนั : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซสี  จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2548 - ปจจุบนั : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประสิทธิพ์ ฒั นา จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 - ปจจุบนั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั อินโดรามา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - ปจจุบนั : คณะกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลง และประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2546 - ปจจุบนั : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการ
การลงทุน บริษทั ทริส คอรปอเรชัน่ จํากัด
• พ.ศ. 2543 - ปจจุบนั : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษทั โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543 - ปจจุบนั : รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั น้าํ มันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
การถือหุน ในบรษัท
-ไมม-ี
Education/Training:
• 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
Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Audit Committee Program (ACP), Class of 6/2005
• Directors Certification Program (DCP), Class of 60/2005
• Directors Accreditation Program (DAP), Class of 4/2003
Professional Experience:
• 2010 - present : Chairman of Nomination and Compensation Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1999 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003 - present : Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2010 - present : Independent Director, Executive Director of Nomination and Compensation Committee
and Member of Corporate Governance Committee, Indorama Ventures Public Co., Ltd.
• 2009 - present : Expert Director, Bank of Thailand.
• 2008 - present : Member, Financial Institutions Policy Committee (FIPC), Bank of Thailand
• 2007 - present : Director, Member of the Audit Committee, Nomination Committee and Compensation Committee,
Thoresen Thai Agencies Public Co., Ltd.
• 2005 - present : Vice Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Executive Committee,
Prasit Patana Public Co., Ltd.
• 2004 - present : Independent Director and Member of the Audit Committee, Indorama Polymers Public Co., Ltd.
• 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 Compensation Committee,
Chaiman of the Board of Investments, TRIS Corporation Ltd.
• 2000 - present : Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Member of Nomination
and Compensation Committee, Post Publishing Public Co., Ltd.
• 2000 - present : Vice President and Chairman of the Audit Committee, Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
None.

คุณชัย นวพันธ
<กรรมการอิสระ>
Mr.Chai Navaphand
<Independent Director>

คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข
<กรรมการอิสระ>
Mr.Pradit Rodloytuk
<Independent Director>

ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี (นิตศิ าสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• สมาชิกสามัญเนติบณั ฑิตยสภา
ประสบการณทาํ งาน
• พ.ศ. 2546 - ปจจุบนั : กรรมการบริหาร บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2505 - ปจจุบนั : กรรมการอิสระ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2520 - ปจจุบนั : ทีป่ รึกษากฎหมาย สํานักงานตรวจสอบบัญชี ชัย นวพันธ และบริษทั แอ็สโซซิเอทส ออดิต จํากัด
• ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต บริษทั ถวยทองโอสถ จํากัด
• อดีตอาจารยพเิ ศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• อดีตอาจารยพเิ ศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา )
การถือหุน ในบรษัท
3,023,000 หุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) คิดเปนรอยละ 0.252 ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
Education/Training:
• Master of Accounting, University of Texas, USA.
• Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University
• LL.B. (Bachelor of Laws), Thammasat University
• Ordinary member of the Thai Bar Association
Professional Experience:
• 2003 - present : Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1962 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1977 - present : Legal Advisor, Chai Navaphand CPA and Associates Audit Co., Ltd.
• Certified auditor, Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd.
• Former part-time lecturer, Thammasat University
• Former part-time lecturer, National Institute of Development Administration (NIDA)
Shareholdings in the Company:
3,023,000 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 0.252% of all shares with voting rights.
ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 69/2551
ประสบการณทํางาน
• พ.ศ. 2550 - ปจจุบนั : กรรมการอิสระ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 - ปจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544 - ปจจุบนั : กรรมการบริหาร บริษทั สินมัน่ คงประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2535 - ปจจุบนั : กรรมการผูจ ดั การ บริษทั เอเอสที มาสเตอร จํากัด
• พ.ศ. 2545 - 2548 : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2534 - 2544 : กรรมการผูจ ดั การ บริษทั สินมัน่ คงประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2519 - 2527 : กรรมการผูช ว ยผูอ าํ นวยการ และกรรมการบริหาร บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2515 - 2517 : ผูช ว ยผูอ าํ นวยการ สํานักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย
การถือหุนในบรษัท
-ไมมีEducation/Training:
• MBA, Accounting, Thammasat University
Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Directors Accreditation Program (DAP), Class of 69/2008
Professional Experience:
• 2007 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2001 - present : Executive Director, Syn Mun Kong Public Co., Ltd.
• 1992 - present : Managing Director, AST Master Co., Ltd.
• 2002 - 2005 : Independent Director and Member of the Audit Committee, Bangkok First Investment
& Trust Public Co., Ltd.
• 1991 - 2001 : Managing Director, Syn Mun Kong Public Co., Ltd.
• 1976 - 1984 : Assistant to the President and Executive Director, Thaivivat Insurance Public Co., Ltd.
• 1972 - 1974 : Deputy Director of the Insurance Dept. Ministry of Commerce
Shareholdings in the Company:
None.
41

คณะกรรมการ
Board Of Directors

คุณปราโมช พสุวัต
<กรรมการอิสระ>
Mr.Promote Pasuwat
<Independent Director>
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ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ศึกษาและดูงานดานการธนาคาร ประเทศเยอรมันนี
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน ที่ 17/2545
ประสบการณทาํ งาน
• เม.ย. 2552 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 - ปจจุบนั : กรรมการอิสระ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 - ปจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544 - ปจจุบนั : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธสิ งเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• พ.ศ. 2543 - 2547 : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2537 - 2542 : กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2537 - 2542 : ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ ผูอ าํ นวยการดานกิจการสาขาตางจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2526 - 2536 : ผูจ ดั การฝายตรวจสอบ ผูอ าํ นวยการอาวุโส ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2506 - 2525 : เจาหนาทีฝ่ า ยตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
การถือหุน ในบรษัท
-ไมม-ี
Education/Training:
• B.A., Accounting, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
• Study and observation trips on the banking industry, Germany
Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Directors Certification Program (DCP), Class of 17/2002
Professional Experience:
• April 2009 - present : Chairman of the Risk Management Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2001 - present : Director and Treasurer, C.C.F. Foundation in Thailand under the Royal Patronage
of HRH Princess Maha Sirindhorn
• 2000 - 2004 : Director and Chairman of the Audit Committee, Bangkok First Investment & Trust Public Co., Ltd.
• 1994 - 1999 : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1994 - 1999 : Executive Vice President and Head of Provincial Retail Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1983 - 1993 : Manager Audit Dept. and Senior Vice President, Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1963 - 1982 : Audit Dept. officer, Bangkok Bank Public Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
None.

คณะผูบริหาร
Executive Officers

คุณกัลยา มามณี
<ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน>
Mrs.Kallaya Mamani
<Senior Executive
Vice President,
Accounting & Finance
Division>

คุณเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล
<ผูชวยผูจัดการใหญ
สายการตลาด>
Mr.Ruangsak Panyabodegun
<Executive Vice President
Marketing Division>

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาตรี บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํางาน
• พ.ศ. 2550 - ปจจุบนั : ผูช ว ยผูจ ดั การใหญอาวุโส สายบัญชีและการเงิน และทีป่ รึกษากรรมการผูจ ดั การใหญ
(ตัง้ แต ม.ค. 2554) บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - 2549 : ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ สายบัญชีและการเงิน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด
• พ.ศ. 2545 - 2546 : ผูอ าํ นวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด
การถือหุนในบรษัท
160,000 หุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) คิดเปนรอยละ 0.013% ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
Education/Training:
• Bachelor of Accounting (Second Class Honors), Chulalongkorn University
Professional Experience:
• 2007 - present : Senior Executive Vice President, Accounting and Finance Division and Executive Consultant,
(Since Jan 2011) Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003 - 2006 : Executive Vice President, Accounting and Finance Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
• 2002 - 2003 : Senior Vice President, Accounting and Finance Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
160,000 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 0.013% of all shares with voting rights.
ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต (วิจัยดําเนินงาน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณทํางาน
• พ.ศ. 2550 - ปจจุบนั : ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ สายการตลาด บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - 2550 : ผูอ าํ นวยการอาวุโส สายการตลาด บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด
การถือหุนในบรษัท
-ไมมีEducation/Training:
• Master of Science (Operations Research), National Institute of Development Administration
• Bachelor of Science (Mathematics), Kasetsart University
Professional Experience:
• 2007 - present : Executive Vice President, Marketing Division, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003 - 2007 : Senior Vice President, Marketing Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
None.
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คณะผูบริหาร
Executive Officers

คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
<ผูชวยผูจัดการใหญ
สายการลงทุน>
Mr.Sanor Thampipattanakul
<Executive Vice President
Investment Division>
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ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน ที1่ 9/2549
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน ที่ 64/2549
• หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุน ที่ 4/2548
ประสบการณทาํ งาน
• พ.ศ. 2550 - ปจจุบนั : ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ สายการลงทุน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - ปจจุบนั : เลขานุการบริษทั บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - 2550 : ผูอ าํ นวยการอาวุโส สายการลงทุน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด
• พ.ศ. 2540 - 2546 : ผูอ าํ นวยการ ฝายลงทุน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด
การถือหุน ในบรษัท
-ไมม-ี
Education/Training:
• Master of Economics, Western Michigan University, USA.
• Bachelor of Business Administration, Kasetsart University
Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Audit Committee Program (ACP), Class of 19/2006
• Directors Accreditation Program (DAP), Class of 64/2006
• Effective Minutes Taking (EMT), Class of 4/2005
Professional Experience:
• 2007 - present : Executive Vice President, Investment Division, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2002 - present : Company Secretary, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003 - 2007 : Senior Vice President, Investment Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
• 1997 - 2003 : Vice President, Investment Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
None.

คุณโชน โสภณพนิช
<ผูชวยผูจัดการใหญ>
Mr.Chone Sophonpanich
<Executive Vice President>

ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรและความสัมพันธระหวางประเทศ Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (Upper Second Class Honours) University College London อังกฤษ
ประสบการณทาํ งาน
• ส.ค. 2553 - ปจจุบนั : ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• ก.ย. 2551 - ส.ค. 2553 : ผูอ าํ นวยการอาวุโส ฝายการตลาดสถาบันการเงิน
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543 - 2551 : Director-International Business บริษทั กรีนสปอต จํากัด
• พ.ศ. 2541 - 2543 : Senior Dealer, Foreign Exchange Dept. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2540 - 2541 : Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan Stanley, New York
การถือหุน ในบรษัท
-ไมม-ี
Education/Training:
• Master of Economics and International Relations, Johns Hopkins University, USA.
• Bachelor of Economics (Upper Second class Honors), University college London, England
Professional Experience:
• Aug 2010 - present : Executive Vice President, Bangkok Life Assurance Public Co.,Ltd.
• Sep 2008 - Aug 2010 : Senior Vice President, Financial Institutions Marketing Dept.,
Bangkok Life Assurance Public Co.Ltd.
• 2000 - 2008 : Director-International Business, Green Spot Co. Ltd.
• 1998 - 2000 : Senior Dealer, Foreign Exchange Dept., Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1997 - 1998 : Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan Stanley, New York
Shareholdings in the Company:
None.
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คณะผูบริหาร
Executive Officers

คุณฉันทนา วิมุกตานนท
<ผูอํานวยการอาวุโส
สายประกันชีวิต>
Mrs.Chantana Vimuktanon
<Senior Vice President,
Life Operation Division>

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประสบการณทํางาน
• พ.ศ. 2546 - ปจจุบนั : ผูอ าํ นวยการอาวุโส สายประกันชีวติ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
การถือหุนในบรษัท
75,000 หุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) คิดเปนรอยละ 0.00% ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
Education/Training:
• Master of Business Administration (MBA), National Institute of Development Administration
• Bachelor of Accounting, Chiang Mai University
Professional Experience:
• 2003 - present : Senior Vice President, Life Operation Division, Bangkok Life Assurance Public Co.,
Ltd.
Shareholdings in the Company:hareholdings in the Company:
75,000 shares (as of 31 December, 2010), equivalent to 0.00% of all shares with voting rights.

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท M.S. (Computer Science) Florida Institute of Technology, USA.
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณทํางาน
• พ.ศ. 2550 - ปจจุบนั : ผูอ าํ นวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษทั กรุป ลีส จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544 - 2550 : ผูอ าํ นวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด
การถือหุนในบรษัท
คุณฉัตรชัย โชตนาการ
-ไมมี<ผูอํานวยการอาวุโส
Education/Training:
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ>
• M.S. (Computer Science), Florida Institute of Technology, USA.
Mr.Chatchai Chotanakarn
• Master of Science (Agricultural Science), Kasetsart University
<Senior Vice President,
Information Technology Division> • Bachelor of Science (Agricultural Science), Kasetsart University
Professional Experience:
• 2007 - present : Senior Vice President, Information Technology Division, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Chairman of Audit Committee and Independent Director, Group Lease Public Co., Ltd.
• 2001 - 2007 : Vice President, Information Technology Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
None.
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Board Of Advisors

คุณชาตรี โสภณพนิช
<ประธานที่ปรึกษา>
Mr.Chatri Sophonpanich
<Chairman of the Board
of Advisors>

คุณชาติศิริ โสภณพนิช
<ที่ปรึกษา>
Mr.Chartsiri Sophonpanich
<Advisor>

คุณปติ สิทธิอํานวย
<ที่ปรึกษา>
Mr.Piti Sithi-Amnuai
<Advisor>

คุณเดชา ตุลานันท
<ที่ปรึกษา>
Mr.Deja Tulananda
<Advisor>

คุณสุวรรณ แทนสถิตย
<ที่ปรึกษา>
Mr.Suvarn Thansathit
<Advisor>

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คุณสุนทร อรุณานนทชัย
<ประธานกรรมการตรวจสอบ>
Mr.Sunthorn Arunanonchai
<Chairman of the Audit Committee>

คุณปราโมช พสุวัต
<กรรมการตรวจสอบ>
Mr.Pramote Pasuwat
<Member of the Audit Committee>

คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข
<กรรมการตรวจสอบ>
Mr.Pradit Rodloytuk
<Member of the Audit Committee>
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คณะกรรมการบริหาร
Executive Board Of Directors

คุณเชิดชู โสภณพนิช
<ประธานกรรมการบริหาร>
Mr.Choedchu Sophonpanich
<Chairman of the Executive
Board of Directors>
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คุณชาญ วรรธนะกุล
<กรรมการบริหาร>
Mr.Chan Vathanakul
<Executive Director>

คุณชัย นวพันธ
<กรรมการบริหาร>
Mr.Chai Navaphand
<Executive Director>

ดร.ศิริ การเจริญดี
<กรรมการบริหาร>
Dr.Siri Ganjarerndee
<Executive Director>

คุณสาวิตรี รมยะรูป
<กรรมการบริหาร>
Mrs.Savitri Ramyarupa
<Executive Director>

คุณนาโอกิ บัน
<กรรมการบริหาร>
Mr.Naoki Ban
<Executive Director>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คุณปราโมช พสุวัต
<ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง>
Mr.Pramote Pasuwat
<Chairman of Risk
Management Committee>

คุณนาโอกิ บัน
<กรรมการบริหารความเสี่ยง>
Mr.Naoki Ban
<Member of Risk
Management Committee >

คุณกัลยา มามณี
<กรรมการบริหารความเสี่ยง>
Mrs.Kallaya Mamani
<Member of Risk
Management Committee>

คุณเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล
<กรรมการบริหารความเสี่ยง>
Mr.Ruangsak Panyabodegun
<Member of Risk
Management Committee>

คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
<กรรมการบริหารความเสี่ยง>
Mr.Sanor Thampipattanakul
<Member of Risk
Management Committee>
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เจาหนาที่บริหาร
Management Team
กรรมการผูจัดการใหญ

President

ฝายคณิตศาสตร

Actuary Department

ที่ปรกษากรรมการผูจัดการใหญ

Adviser to the President

ฝายบัญช

Accounting Department

สายบัญชและการเงน

Accounting & Finance Division

สายการตลาด

Marketing Division

คุณชาญ วรรธนะกุล

Mr.Chan Vathanakul

คุณประสิทธิ์ บุญเจริญ
Mr.Prasit Boonchareon
SVP ทีป่ รึกษากรรมการผูจ ดั การใหญ SVP, Adviser to the President

คุณสมหมาย เลิศสิทธิพันธ
VP ผูบริหารฝายคณิตศาสตร
คุณจารุภา แจมวิถีเลิศ
VP ผูบริหารฝายบัญชี
ฝายการเงน

คุณกัลยา มามณี
Mrs.Kallaya Mamani
คุณกอบแกว มิ่งอรุณ
SEVP ผูบริหารสายบัญชีและการเงิน SEVP, Accounting & Finance Division VP ผูบริหารฝายการเงิน
คุณเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล
EVP ผูบริหารสายการตลาด
คุณพิมลพรรณ พัชรพงษพร
VP ผูชวยผูบริหารสายการตลาด
สายการลงทุน

คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
EVP ผูบริหารสายการลงทุน
คุณโชน โสภณพนิช
EVP ผูชวยผูจัดการใหญ

Mr.Ruangsak Panyabodegun
EVP, Marketing Division
Mrs.Pimonpan Patcharapongporn
VP, Marketing Division
Investment Division

Mr.Sanor Thampipattanakul
EVP, Investment Division
Mr.Chone Sophonpanich
Executive Vice President

สายประกันชวต

Life Operation Division

ศูนยบรการการแพทย

Medical Service Center

คุณฉันทนา วิมุกตานนท
SVP ผูบริหารสายประกันชีวิต
พญ.วาสนา ลือประสิทธิ์สกุล
SVP ผูบริหารศูนยบริการการแพทย
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mrs.Chantana Vimuktanon
SVP, Life Operation Division
Dr.Wasana Lueprasitsakul
SVP, Medical Service Center

ฝายผลประโยชนตัวแทน

คุณโชน โสภณพนิช
Mr.Chone Sophonpanich
EVP รักษาการผูบ ริหารฝายการตลาด EVP, Financial Institutions
สถาบันการเงิน
Marketing Department

Information Technology Department

สํานักกฎหมาย

Legal Office

ฝายธุรการ

Administration Department

คุณคมศร ชลสุวรรณวัฒน
VP ผูบริหารสํานักกฎหมาย
คุณไพโรจน ชูวิทย
VP ผูบริหารฝายธุรการ

ฝายบรหารทรัพยากรบุคคล

Mr.Komsorn Chonsuvanavat
VP, Legal Office

Mr.Pairoj Chuwitya
VP, Administration Department

Policy Owner Service Department

Mr.Pavat Narkkitikul
VP, Policy Owner Service Department
Internal Audit Department

Mr.Prathan Khachitviwat
VP, Internal Audit Department
Investment Department

Mr.Annop Udompanich
VP, Investment Department

Corporate Planning Department

Mrs.Sasitorn Thitipakaikaew
AVP,Corporate Planning Department
Human Resource
Management Department

คุณอุษณีย ยอดศรีมงคล
Mrs.Ussnee Yodsrimongkol
ผูชวยผูอํานวยการ
AVP, Human Resource
AVP ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล Management Department

ฝายบรหารงานตัวแทน
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Mr.Wasu Paisarnsri
VP, Agent & Customer
Relation Department

คุณอัจฉรชาติ วัฒนกุล
Mr.Ajcharachati Wattanakul
VP ผูบ ริหารฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ VP, Information Technology Department

คุณโสมอุษา ชิดชนกนารถ
AVP รักษาการผูบริหารฝาย
Agent Administration Department รับประกันและสินไหม
Mr.Rachot Ekarat
VP, Agent Administration Department

คุณรชฎ เอกรัตน
VP ผูบริหารฝายบริหารงานตัวแทน

Agent Compensation Department

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Group Insurance Department

Mr.Larsak Pranootnarapran
VP, Group Insurance Department

Mrs.Kobkaew Mingarun
VP, Finance Department

Agent & Customer Relation Department

คุณวสุ ไพศาลศรี
VP ผูบริหารฝายตัวแทน
และลูกคาสัมพันธ

ฝายประกันกลุม

คุณเลอศักดิ์ ประณุทนรพาล
VP ผูบริหารฝายประกันกลุม

Finance Department

ฝายตัวแทนและลูกคาสัมพันธ

ฝายบรหารงานกรมธรรม
Information Technology Division คุณภวัต นาคกิติกูล

Financial Institutions
Marketing Department

Mrs.Jarupa Jamvitilerd
VP, Accounting Department

คุณวิภา มาวัชชกิจ
Miss Wipa Mawatchakit
VP ผูบ ริหารฝายผลประโยชนตวั แทน VP, Agent Compensation Department

คุณฉัตรชัย โชตนาการ
Mr.Chatchai Chotanakarn
VP ผูบ ริหารฝายบริหารงานกรมธรรม
SVP ผูบ ริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ SVP, Information Technology Division ฝายตรวจสอบ
คุณประธาน ขจิตวิวัฒน
ฝายฝกอบรมและวชาการ
Training Department
VP ผูบริหารฝายตรวจสอบ
คุณลือพงศ เลอเลิศวิชยา
Mr.Luepong Lerlertvichaya
ฝายลงทุน
SVP ผูบ ริหารฝายฝกอบรมและวิชาการ SVP, Training Department
คุณอรรณพ อุดมพาณิชย
ฝายขายประเภทสะสมเงนเดือน
Salary Saving Department
VP รักษาการผูบริหารฝายลงทุน
คุณวิสิต สันติกุล
Mr.Visith Santikul
ฝายวางแผนธุรกิจ
SVP ผูบริหารฝายขาย
SVP, Salary Saving
คุณศศิธร ฐิติผกายแกว
ประเภทสะสมเงินเดือน
Department
AVP ผูบริหารฝายวางแผนธุรกิจ
ฝายการตลาดสถาบันการเงน

Mr.Sommai Lertsittipan
VP, Actuary Department

ฝายรับประกันและสินไหม

Underwriting & Claims Department

Mrs.Somusa Chidchanognart
AVP, Underwriting & Claims
Department

โครงสรางบริษัท
Organization Chart
ที่ปรกษาคณะกรรมการ
Adviser to Board of Directors

คณะกรรมการ
Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบรหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการบรหาร
Executive Board

ฝายตรวจสอบ
Internal Audit Dept.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Nominating and Remuneration Committee

กรรมการผูจัดการใหญ
President

ฝายวางแผนธุรกิจ
Corporate Planning Dept.

สายการตลาด
Marketing Div.

ฝายบรหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Dept.

ฝายคณิตศาสตร
Actuary Dept.

สํานักกฎหมาย
Legal Office

ฝายธุรการ
Administration Dept.

ศูนยบรการการแพทย
Medical Service Center

สายประกันชวต
Life Operation Div.

สายการลงทุน
Investment Div.

สายบัญชและการเงน
Accounting & Finance Div.

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Div.
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ตลอดเวลา 60 ป ของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีเจตนารมณที่จะมี
สวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมอยูเ สมอ ตัง้ แตในระดับผูบ ริหาร ลงมา
จนถึงระดับพนักงานและตัวแทน ทั้งในสํานักงานใหญและสาขาของ
บริษัทฯ ทั่วประเทศจะเขารวมทํากิจกรรมเพื่อสังคมในแตละพื้นที่ ทั่วทุก
ภูมภิ าคของประเทศ โดยใหความสําคัญกับทุกดานของการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมอยางตอเนื่อง
โครงการสงเสรมดานการศึกษา
กรุงเทพประกันชีวิต ตระหนักดีวาเด็กๆ คืออนาคตของชาติ ที่จะ
ชวยใหสังคมไทยมีพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงไดจัด
ทําโครงการสนับสนุนดานการศึกษาขึ้นเปนประจําทุกป ในชื่อ “โครงการ
สานฝนจากพี่สูนอง” มาตอเนื่องเปนปที่ 4 โดยในป 2553 ไดดําเนินการ
โครงการนี้ ณ โรงเรียนบานนาชุมชาง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย
จัดสรางอาคารเรียนขึ้นใหม 1 หลัง ปรับปรุงอาคารเรียนเดิม หองเรียน
หองสมุด หองพยาบาล หองน้ํา สนามเด็กเลน จัดทําสวนหยอม แปลง
ปลูกผัก และบอเลี้ยงปลา พรอมมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนทุกคน
บริษทั ฯ ไดมอบทุนการศึกษาใหกบั นักเรียนตามโรงเรียนตางๆ อยาง
ตอเนื่องทุกป รวมทั้งสนับสนุน สื่อการสอน คอมพิวเตอร อุปกรณกีฬา
เพื่อใหนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลน ไดมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
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Corporate social responsibility has always been an important
part of the Company all through 60 years of is business operation.
All employees and agents of every rank and position at our head
office and branches throughout the country have participated one
way or another in so many activities. We continue to devote our
attention and support to several ongoing social responsibility activities
at many provinces across all regions of the country.

• สนับสนุนสื่อการสอน คอมพิวเตอร อุปกรณกีฬา และทุนการศึกษา
ใหกับโรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา จ.ลําปาง, โรงเรียนบานแปะสามัคคี
จ.เชียงใหม, โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จ.พะเยา, โรงเรียนบานธารชะอม
จ.สุโขทัย, โรงเรียนบานเวียงคุก จ.หนองคาย, โรงเรียนบานนาซาว
จ.เลย, โรงเรียนบานลาดหอคํา จ.อุดรธานี, โรงเรียนบานเตาปูนหาย
จ.ระยอง, โรงเรียนบานปาไร จ.ปตตานี, โรงเรียนมัดรอซะฮนรู ลู ฮูดากีรอ
อาติลกรุอานนูลาการีม จ.ปตตานี, โรงเรียนวัดบางลึก จ.สงขลา, โรงเรียน
หนองยวน จ.ตรัง, โรงเรียนบานไทรงาม จ.เพชรบูรณ, และโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา, โรงเรียนพระยามน
ธาตุราชศรีพิจิตร, โรงเรียนวัดกก, โรงเรียนวัดยายรม

Support for Education
Well aware that children, our nation’s future, who can build a
strong, stable society, Bangkok Life Assurance has lent its support
every year for a wide array of education projects . One such project
is San Fan Jak Pi Su Nong (“Children, young and old -- make dreams
come true”), which has been implemented for the past four years. In
2010, the project was done at Ban Na Chum Chang School, Amphoe
Ratana Wapi in Nong Khai province. It involved the construction of
a new building, renovation of an old building, including classrooms,
library, nursing room, toilets and playground, building a small park
and a vegetable plot and awarding scholarships to all students.
Awarding scholarships for school students has been a
perennial undertaking of the Company. Instructional media,
computers and sports equipment have also been donated yearly to
improve educational opportunities for needy students in the country.
• Support for instructional medias, computers, sports equipment and
scholarships provided to schools in provinces throughout the country
include: Sob Mai Samakkhi Wittaya School, Lampang; Baan Pae
Samakkhi School, Chiang Mai; Chiang Kam Wittayakom School,
Phayao; Baan Tarn Cha-om School, Sukhothai; Baan Vieng Cook
School, Nong Khai; Baan Na Sao School, Loei; Baan Lard Hor Kham
School, Udon Thani; Baan Tao Poon Hai, Rayong; Baah Pa Rai
School, Pattani; Mudrosahnurulhudakiroatilkruannulakarim School,
Pattani; Wat Bang Luek School, Songkhla; Nong Yuan School,
Trang; Baan Sai Ngam, Petchaboon; and iBang Khun Tien Suksa,
Phraya Manathatrajsripijit, Wat Kok and Wat yai Rom schools under
Bangkok Metropolitan Administration.
• Support for musical instructional medias have been given to
Phattayakul Musical and Dancing Art School, Bangkok; Anantarak
Health Training School, Prachuab Kirikhan; Silpakorn University
Sanamchandra campus, Nakhon Pathom; Chumchon Bann Kham
That Wittaya, Nong Bua Lamphu and Nong Mak Kaew School, Loei

• สนั บ สนุ น สื่ อ การสอนด า นศิ ล ปะดนตรี ให กั บ โรงเรี ย นพาทยกุ ล
การดนตรีและนาฏศิลป กรุงเทพฯ, โรงเรียนอนันตรักษการบริบาล
จ.ประจวบคีรขี นั ธ, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จ.นครปฐม และโรงเรียนชุมชนบานขามธาตุวิทยา จ.หนองบัวลําภู,
โรงเรียนหนองหมากแกว จ.เลย
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ในสวนของพนักงาน บริษทั ฯ ไดสง เสริมใหพนักงานไดมโี อกาส รวมกันทําความดีใหแกสงั คมโดยสละเวลาและแรงงานรวมกันทํา
กิจกรรมจิตอาสา ในชือ่ โครงการ “BLA อาสาทําดี” ในปนอี้ าสาสมัครพนักงานของบริษทั ฯ ไดไปรวมกันสรางฝายชะลอน้าํ ทีห่ นวย
พิทกั ษปา ที่ 5 อุทยานแหงชาติแกงกระจาน อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี เพือ่ รักษาสิง่ แวดลอมตามธรรมชาติใหคงอยูก บั ชุมชน
อยางยั่งยืน และในภาวะที่เกิดภัยพิบัติขึ้นพนักงานก็จะรวมกันนําสิ่งของตางๆ ไปมอบใหกับประชาชนในทองที่ที่เกิดเหตุอยูเสมอ
BLA Asa Tham Dee (BLA volunteers do good deeds) project organized regularly by the Company provides its employees
the opportunity to devote selflessly their time and service for a social cause. This year, the Company’s employee
volunteer program entailed construction of a check dam at 5th Forest Protection Unit of Kaeng Krachan National Park,
Amphoe Nong Ya Plong, Petchburi province to help sustain conservation of natural environment of the community.
In case of any natural disaster, employees also brought with them many essential goods to donate to victims in the areas.

โครงการสนั บ สนุ น การสร า งและปรั บ ปรุ ง อาคารเรยน
สนามเด็กเลน
บริษทั ฯ ไดใหความสําคัญในเรือ่ งของสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
ไมวา จะเปนอาคารเรียน สนามเด็กเลน และอาคารตางๆ ทีจ่ ะอํานวยความ
สะดวกแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีอาคารเรียนที่มีมาตรฐานมากขึ้น
และมีสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนที่ดี บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการนี้เปน
ประจําทุกปและกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค
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• สรางและปรับปรุงอาคารในโรงเรียนตางๆ และสนามเด็กเลนใหกับ
โรงเรียนแมโมกข จ.สุราษฎรธานี, โรงเรียนบานควนแตน จ.ปตตานี,
โรงเรียนบานนากัน จ.สงขลา, โรงเรียนบานเนินพยอม จ.ประจวบคีรขี นั ธ,
โรงเรียนบานถ้ําผาลาด จ.พะเยา, โรงเรียนบานศาลาไกฟุบ จ.สุโขทัย,
โรงเรียนบานนาเพียงใหญ จ.หนองคาย, โรงเรียนบานหนองชางลง
จ.ปราจีนบุรี, โรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี, โรงเรียนเขาลอม จ.กระบี่,
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตึงงาม จ.เชียงราย, โรงเรียนวัดทายหาด
จ.สมุทรสงคราม, โรงเรียนหวยปลาใยผดุงวิทยา จ.สกลนคร

่อโครงการ
ด• าชืนการบรจาค
บริษทั ฯ ไดมอบเงินสนับสนุนใหมลู นิธแิ ละองคกรสาธารณกุศล เพือ่
เปนทุนทรัพยในการชวยเหลือสังคมดานตางๆ ตามวัตถุประสงคของแตละ
องคกร อาทิ
- สมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ (ตามพระราชอัธยาศัย) เพื่อ
เปนทุนการศึกษาสําหรับเด็กเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ใน
ถิ่นทุรกันดาร
- สมทบทุนสรางอาคารสมเด็จพระเทพรัตน โรงพยาบาลรามาธิบดี
- สมทบทุนเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ
- สมทบทุน ผา นโครงการประกั นภั ยเพื่อ สังคมไทยให กั บ มู ลนิธิ
มหาวชิราลงกรณ (กองทุนแขน-ขาเทียม) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
- สมทบทุนเพื่อกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ใหแกสาํ นักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- สมทบทุนมูลนิธวิ ชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ
- สมทบมูลนิธิบูรณะชนบท แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
- สมทบเขามูลนิธิประชารวมใจ
- สมทบทุนมูลนิธิเพื่อนชาง

Support for building and renovation of school buildings
and playgrounds
The Company always attaches importance to environmental
aspects of school buildings, playgrounds and other buildings that
provide students convenience, proper safety standards and a healthy
environment. The Company has supported every year numerous
activities for schools in every region of the country.
Construction and renovation of buildings and playgrounds
for schools in provinces includes; Mae Mok School, Surat Thani;
Baan Kuan Tan School, Pattani; Baan Na Kan School, Songkhla;
Baan Neun Payom School, Prachuab Kirikhan; Baan Tam Palard,
Phayao; Baan Sala Kaifub, Sukhothai; Baan Na Pieng Yai School,
Nong Khai; Baan Nong Chang Long School, Prachinburi; Wat Khok
Thong School, Ratchaburi ; Khao Lom School, Krabi; Baan Pa Tueng
Ngam Child Development Center, Chiangrai; Wat Tai Had School,
Samut Songkram ; and Huay Playai Padung Wittaya School, Sakol
Nakorn.

Donations
The Company has donated money to fund a host social
responsibility activities undertaken by foundations and non-profit
organizations. They include:
- Scholarship grants of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
for needy students in remote communities
- Somdech Phra Debaratana Building, Ramathibodi Hospital
- Chulabhorn Foundation
- Thai Society Project of Mahavachiralongkorn Foundation of
Phra Mongkut Klao Hospital (Artificial Arms and Limbs Fund)
- Empowerment of Persons with Disability Fund, National
Office for Empowerment of Persons with Disability
- Vajiravet Foundation under Royal Patronage
- Foundation for Thailand Rural Reconstruction Movement
under Royal Patronage
- People Unity Foundation
- Friends of the Asian Elephant Foundation
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนลายลักษณ
อักษร และประกาศใชเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนได
รับทราบและเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน เพื่อสรางวัฒนธรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีใหเกิดขึ้นในองคกร และเสริมสรางองคกรใหมีระบบการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันเปนพื้นฐานของการเติบโตทาง
ธุรกิจอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ผูบ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดมัน่ ในหลักสําคัญ
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 6 ประการ อันประกอบดวย
1. Accountability ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทํา
ของตนเอง และสามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได
2. Responsibility ความรับผิดชอบตอการปฏิบตั หิ นาที่ และภาระงาน
ตามที่ไดรบั มอบหมายดวยความรูค วามสามารถสูงสุด ดวยความรอบคอบ
ภายใตกฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชนสูงสุดขององคกร
3. Equitability การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปน
ธรรมตอทุกฝาย และมีคําอธิบายได
4. Transparency ความโปรงใสในการดําเนินงานทีต่ รวจสอบได และ
การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
5. Ethics การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใต
กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชนสงู สุดขององคกร และมีแนวประพฤติปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจที่ซื่อสัตย เปนมิตร และยุติธรรม
6. Corporate Social Responsibility การมีความรับผิดชอบตอสังคม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ มีเนือ้ หาครอบคลุม 5 หมวด
ไดแก
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. สิทธของผูถือหุน
บริษทั ไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถ อื หุน โดยไมกระทํา
การใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน รวมถึงสงเสริมให
ผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของ ผูถือหุน ไดแก การซื้อ
ขายหรือการโอนหุน การมีสว นแบงในกําไรของบริษทั การไดรบั ขาวสาร
ขอมูลของบริษทั ฯ อยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพือ่ ใชสทิ ธิออกเสียง
ในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ แตงตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แตงตัง้ ผูส อบบัญชี
และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน

Good Corporate Governance
The Company has produced and publicized a codified good
corporate governance policy so that all directors, executive officers
and employees are informed of the policy and use the policy as a
guideline for undertaking business operations. This is intended to
create a culture of good corporate governance within the Company
and build an organisation advocating an effective and efficient
management system, which would lay a solid foundation for
sustainable growth of the Company.
The Board of Directors, 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. Shareholders’ rights,
2. Equitable treatment of shareholders,
3. Stakeholders’ role,
4. Information disclosure and transparency, and
5. Responsibility of the Board of Directors.
Good Corporate Governance Principles
1. Shareholders’ Rights
The Company realises and places great importance on the
shareholders’ rights. The Company will refrain from acting in any
way that would infringe or reduce the rights of shareholders. We
also encourage shareholders to utilise their rights. The basic rights
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บริษัทมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอด
จนขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมแกผูถือ
หุนเปนการลวงหนา และแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการ
ประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และเปดเผยบนเว็บไซตของ
บริษัท (www.bla.co.th) เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลโดยสะดวกและ
รวดเร็ว บริษัทมีการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขา
รวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสใน
การแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯ ได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนาและมีโอกาส
เสนอวาระการประชุมกอนวันประชุม รวมถึงมีสิทธิมอบฉันทะใหผูอื่น
เขารวมประชุม
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม
ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ
และผูถ อื หุน สวนนอย และสรางความมัน่ ใจใหกบั ผูถ อื หุน วาคณะกรรมการ
และฝายจัดการไดดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม
ดวยเชื่อวาเปนปจจัยสําคัญตอความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ และ
ปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนในลักษณะที่
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และเปด
โอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท เปนการลวงหนาในเวลาอันสมควร รวมถึงเปดโอกาส
ใหผถู อื หุน ทีไ่ มสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสทิ ธิออกเสียงโดย
มอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกัน
การใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร และแจงแนวทางดังกลาวใหทุก
คนในองคกรถือปฏิบัติ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ตอบริษัท และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อใหเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
กลุมตางๆ และประสานประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม เพื่อใหผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุมมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครอง และปฏิบัติดวยดี
โดยไดกําหนดเปนแนวทางที่ตองปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไวอยางชัดเจนใน “จรรยาบรรณและขอพึง
ปฏิบัติทางธุรกิจ” พรอมทั้งเผยแพรและรณรงค ใหคณะกรรมการบริษัท
ฝายบริหาร ตลอดจนผูป ฏิบตั งิ าน ยึดถือเปนหลักปฏิบตั ิในการดําเนินงาน
และถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญของทุกคน
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of shareholders include the buying, selling or transfer of shares,
owning a share of the Company’s profit, access to sufficient news and
information of the Company, attendance of shareholders’ meetings
and using the right to vote for approval or removal of directors,
appointment of auditors and approval of any special measures.
The Company provides in advance information on shareholders’
meetings, including date, time, place and agenda as well as any other
information on the issues to be decided in the meetings. All information
is also posted on its website, www.bla.co.th, in order that shareholders
can have quick and convenient access to information. Moreover,
the Company informs shareholders about rules concerning meetings
and voting procedures and encourages them to participate actively,
expressing opinions and asking questions on issues concerning
the Company. The Company provides the opportunity for shareholders
to submit prior to a meeting any question or any issue for the agenda.
Shareholders also have the right, through a power of attorney, to
authorise others to attend the meetings on their behalf.
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 or a minority shareholder.
To ensure that the directors and the management utilise
shareholders’ capital appropriately, the Board of Directors has the
duty 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.
The Board of Directors has arranged the procedures of
shareholders’ meetings in such a way as to encourage the equitable
treatment of all shareholders and to create opportunities for minority
shareholders to propose candidates for the Company’s directorship
as long as the proposal is are submitted within a reasonable amount
of time before the meeting. The Board of Directors also provides the
opportunity for shareholders who are unable to attend the meeting to
confer their voting rights to their agent(s) through a power of attorney.
The Board of Directors has produced codified guidelines on the
maintenance and protection of insider information and has publicised
the guidelines for everyone in the organisation to follow.
Moreover, the Board of Directors insist upon all directors and
executives officers to declare their stake holdings and those of
others related to the Company, and any change in shareholding
at any time for compliance with the notice of the Capital Market
Supervisory Board.

นอกจากนี้ บริษัทมีชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอคณะ
กรรมการตรวจสอบไดโดยตรง ผานทาง E-mail address ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ใน website ของบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทํา
ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม
ภายใน ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานและสามารถแกไข
ปญหาไดอยางทันทวงที และเพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูใหขอมูล
การรักษาขอมูลของผูร อ งเรียนไวเปนความลับ ใหจาํ กัดเฉพาะผูท ร่ี บั ผิดชอบ
ที่ มี ห น า ที่ ต รวจสอบประเด็ น ที่ ร อ งเรี ย นเท า นั้ น ที่ จ ะเข า ถึ ง ข อ มู ล ได
และคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาสั่งการและรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษทั ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั
ทัง้ ขอมูลทางการเงินและขอมูลทีม่ ิใชขอ มูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบ
ถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางทีเ่ ขาถึงขอมูลไดงา ย มีความเทาเทียม
กันและนาเชื่อถือ
ดวยบริษัทเชื่อวาคุณภาพของรายงานทางการเงินเปนเรื่องที่ผูถือ
หุนและบุคคลภายนอกใหความสําคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงดูแลเพื่อ
ใหเกิดความมั่นใจวา ขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเปนผูรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้รายงานของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส อบบัญชี
มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผล
การปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระใน
การตัดสินใจเพือ่ ประโยชนสงู สุดของบริษทั และผูถ อื หุน โดยรวม จึงจัดใหมี
ระบบแบงแยกบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษทั
และฝายจัดการที่ชัดเจน และดูแลใหบริษัทมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่น
ไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชน
กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการที่เขมแข็ง

3. Stakeholders’ Role
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 manner. The Company has set up a 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.
Stakeholders can contact the Audit Committee directly through
the e-mail address posted on the Company’s website for any
concern related to violation of law and ethics, transparency in financial
reporting and internal controls for operating business, timeliness in
resolution to issues and problems, and the protection of confidentiality
of informants as well as information and its source. Only those
entrusted with the responsibility have access to such information,
and the Audit Committee will evaluate the information obtained and
report to the Board of Directors.
4. Information Disclosure and Transparency
The Company recognizes the importance of disclosure through
easy-to-access, unbiased and reliable channels of important
information, financial or otherwise, in an accurate, complete, timely
and transparent manner. The Company realizes the importance
shareholders and outsiders attach to the quality of financial reports.
The Board of Directors therefore takes thorough care to ensure
that the information in the financial reports is accurate, conforms
to widely accepted accounting standards and has been audited
by independent auditors. The Company has set up the Audit
Committee that consists of independent directors who are
responsible for the quality of financial reports and the internal control
system. The reports of the Board of Directors, the Audit Committee
and the auditors are published in all annual reports.
5. The Board of Directors’ Responsibility
The Board of Directors has an important role of overseeing
operation of business in the best interests of the Company.
The Board is responsible for the operating results, answerable to the
shareholders, and independent from the Company’s management.
The Directors possess leadership skills, vision and independence
in decision-making that serves the best interests of the Company and
its shareholders as a whole. Thus, there is a strict division of role, duty
and responsibility between the Board of Directors and Management.
The Board of Directors also ensures that the organizational structure
is properly and suitably set up for the Company to operate business
in accordance with all legal and ethical aspects .
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กระบวนการสรรหาผูด าํ รงตําแหนงกรรมการบริษทั เพือ่ ใหทปี่ ระชุมผู
ถือหุน เปนผูแ ตงตัง้ เปนไปอยางโปรงใส ปราศจากอิทธิพลของผูถ อื หุน ทีม่ ี
อํานาจควบคุมหรือฝายจัดการ และสรางความมัน่ ใจใหกบั บุคคลภายนอก
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทั จึงจัดใหมคี ณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ทําหนาทีช่ ว ยคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั หิ นาทีก่ าํ กับดูแลเกีย่ ว
กับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุม
ภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณตางๆ
เพื่อสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริษัททุกคนมีความเขาใจเปนอยางดีถึงหนาที่ความรับผิด
ชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท พรอมที่จะ
แสดงความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัย
อยูต ลอดเวลา กรรมการบริษทั มีการปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปน
ธรรมตอผูถือหุนทุกคน โดยไดรับขอมูลที่ถูกตองและครบถวน
การดูแลเร่องการใชขอ มูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใน
การนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้ง การ
ซื้อขายหลักทรัพย โดยไมใหเปดเผยหรือใชประโยชนจากขาวสารใดๆ ที่
เปนความลับของบริษทั และการไมใชตาํ แหนงหนาที่ในบริษทั หรือขอมูล
ที่ไดรับระหวางการปฏิบัติงานในบริษัท ไปแสวงหาผลประโยชนในทางมิ
ชอบ หรือทําใหประโยชนของบริษทั ลดลง โดยบริษทั จะใชบทลงโทษสูงสุด
หากพบวาผูบ ริหารและ/หรือพนักงานซึง่ อยูในหนวยงานทีร่ บั ทราบขอมูล
ภายในไดใชขอมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําให
บริษัทไดรับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย
นอกจากนี้ เมื่ อ มี การเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท
กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองแจงใหบริษัททราบ และรายงาน
การเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการ
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น
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The Board of Directors comprises directors with diverse
qualities in skills, experience and special talents that are beneficial
to the Company. The time and effort dedicated by the directors to
their work is not only important but essential for the Company in
maintaining a strong Board of Directors.
The selection process of the Company’s directors and their
appointment in the shareholders’ meetings is carried out transparently,
without the influence of shareholders with a controlling stake or the
management to assure outsiders have confidence in the Company.
To be able to perform effectively and efficiently, the Company’s
Board of Directors has set up the Audit Committee, The committee is
responsible for assisting the Board in overseeing the accuracy of financial
reports, efficiency of the internal control system and compliance
with legislations, regulations and ethical standards to ensure good
corporate governance within the Company.
All board 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 and fairness as well as distribution
of correct and complete information to all shareholders are preserved.
Control of the Use of Insider Information
The Company has a strict policy and maintains procedures that
protect the use of insider information by its directors, executive officers
or employees for their own benefit. This includes the unauthorised
buying and selling of securities by disclosing or utilizing confidential
information of the Company, taking advantage of the authority or
influence of a company employee, or making use illegally or
otherwise of information obtained for the Company’s business
operation or assignment. Severe punitive measures are imposed
against any executive officers or employees who make use of their
access to insider information in any way that is counterproductive to
the interests of the Company or damages its reputation.
Furthermore, directors and executive officers are required to
report and declare, within three days after execution of the transaction,
necessary details of any change in the Company’s securities holdings
to the Securities and Exchange Commission, thus complying with
Article 59 of the Securities and Exchange Act B.E.2535.

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได ใ ห ความสํ า คั ญ และกํ า กั บ ดู แ ลให บ ริ ษั ท ฯ
มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม ทําใหการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
และเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของบริษัทฯ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงคหรือเปาหมายการปฏิบตั งิ านในแตละระดับ ทัง้
ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานการรายงาน รวมทั้งดานการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติตางๆ จึงไดมอบหมายใหคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาที่ในการ
ทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อยางสม่ําเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย
คณะกรรมการบริษทั ไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งครอบคลุมในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก
องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติ
งานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารขอมูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ
บริษทั ฯ ไดจดั ตัง้ ฝายตรวจสอบ ซึง่ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพือ่ ทําหนาทีป่ ระเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในของระบบงานหรือกิจกรรมตางๆ ภายในบริษัทฯ รวม
ถึงระบบการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตาม
แผนการตรวจสอบประจําป โดยพิจารณาตามปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ ที่จะมี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
อยางสม่ําเสมอ
นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบงบ
การเงินประจํางวดบัญชี และใหความเห็นเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
ทางดานบัญชีการเงินของบริษัทฯ รวมถึงประเมินระบบ การตรวจสอบ
ภายในและระเบียบวิธปี ฏิบตั กิ ารลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ ของบริษทั ประกัน
ชีวติ เปนประจําทุกป ซึง่ เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Internal Control
Recognizing the importance of internal control, the Company
has implemented a system to adequately administer all business
operations. Doing so is crucial for ensuring effectiveness in
business undertakings and providing the impetus and stability
needed to help achieve objectives and aims of the Company’s
business in every aspect - be it strategic planning, operation,
reporting or compliance with policies, legislations, regulations and
guidelines, among other tasks. To this end, an Audit Committee,
comprising independent directors, has been appointed with the
task of reviewing the adequacy and effectiveness of internal control
systems and reporting on a regular basis their findings to the Board
of Directors.
In the Board of Directors’ meeting (no. 5/2553), convened on
9 November 2010 and with the Audit Committee in attendance,
the Board has evaluated the internal control systems of the
Company. The evaluation was made in conformity with the
guidelines of the Securities and Exchange Commission which
covers five areas: organisational control and environment measure,
risk management measure, management control activities,
information and communication measure and monitoring. The Board
concluded that the Company is adequately equipped with internal
control systems in undertaking business operations.
The Company has set up the Internal Audit Department,
reporting directly to the Audit Committee, to assess the adequacy
and effectiveness of the internal control systems of all business
operations and activities within the Company, including risk
management and corporate governance as laid out in the annual
audit plans. The Internal Audit Department is specifically tasked
with the evaluation of significant potential risks for the Company in
pursuit of its business goals. The annual audit plans was approved
by the Audit Committee and shall report to the Audit Committee
regularly.
Additionally, the Company’s external auditors have examined
the accounting year’s financial statements and have expressed
their opinion on the Company’s internal accounting control system.
The external auditors have also annually evaluated the company’s
internal control system and the procedural rules on investment in
non-insurance businesses. All of these activities are in accordance
with the regulations of the Office of Insurance Commission (OIC).
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การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
Risk Management and Important risk factors
การบรหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องคกร
บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงเปน
อยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมการดําเนินงานที่ผานมาอันไดแก
• การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• การกําหนดโครงสรางการบริหารความเสี่ยง และจัดตั้งสวนงาน
บริหารความเสี่ยง
• การประกาศนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
• การจัดการฝกอบรมใหความรู การสนับสนุนและสงเสริมใหมีการ
นํากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลทั้ง
ในระดับองคกรและหนวยงาน
• การกําหนดใหแนวทางการบริหารความเสีย่ งเชือ่ มโยงและสอดคลอง
กับการวางแผนองคกร

Enterprise Risk Management
The Company recognizes the importance of risk management.
This is evident from past activities undertaken as follows:
• Appointment of Risk Management Committee.
• Designation of a risk management structure and the formation
of Risk Management Unit.
• Announcement of Company’s risk management policies and
framework
• Organizing training on risk management, supporting and
promoting practical applications of the risk management
process at both organizational and work unit levels for
achieving efficiency.
• Implementing risk management guidelines in alignment and
conformity with Corporate Planning.

โครงสรางการบรหารความเสีย่ ง
Risk Management Structure
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝายตรวจสอบ
Internal Audit Dept.

คณะกรรมการบรษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบรหารความเสีย่ ง
Risk Management Committee

คณะกรรมการบรหาร
Executive Board of Directors

กรรมการผูจ ดั การใหญ
President

สวนบรหารความเสีย่ ง
Risk Management Section
Reporting Line
Communication Line
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บริษัทฯ ไดกําหนดใหแนวทางการบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับการวางแผนองคกร เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดพิจารณา
ถึงความเสี่ยงที่จะตองเผชิญในการเลือกกําหนดกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานตางๆ ไวอยางรอบคอบแลว ทั้งนี้ยังมีการจัดเตรียมแผนการ
บริหารความเสี่ยงไวรองรับ ทําใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทฯ จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย ภายใตระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได

The Company has set risk management guidelines to be
compatible with Corporate Planning, ensuring potential risks
can be effectively determined in the development of strategies
and operational plans. Moreover, a management plan has been
developed in anticipation of risks to ensure that the Company can
achieve objectives and goals under risk appetite level.

แนวทางการบรหารความเสี่ยงที่เช่อมโยงกับการวางแผนองคกร
Risk Management Guidelines in Sync with Corporate Planning
BLA’s Implementation

Corporate Planning

Risk Management
Vision & Mission

Risk Appetite

Goals

Enterprise Risk Management

Strategy (s)

ERM’s Plans

Business Unit’s Objectives

Business Unit’s Risk Management

Plans / Projects

RM’s Plans

Activities & Budget
Assessment & Report

การบริหารความเสี่ยง :
• ความเสี่ยงและดัชนีที่สําคัญของบริษัทฯ มีการประเมินผลและ
ติดตามทุกไตรมาส
• การรายงานความเสี่ยงของสายงานและแนวทางการบริหารจัดการ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• การรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเปนวาระ

Risk Management :
• Risks and key risk indicators of the Company are evaluated
and examined every quarter.
• Risks apparent at work and proposed preventive action by
the management are reported in the meetings of Risk
Management Committee.
• Risks that may have significant impact on the Company are
duly reported to the Risk Management Committee.
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การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
Risk Management and Important risk factors
การบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน :
• หนวยงานระดับฝายและระดับสวนงาน มีการวางแผนการบริหาร
ความเสี่ยงไปพรอมกับการวางแผนงานและงบประมาณประจําป
• ความเสี่ ย งของหน ว ยงานหรื อ กิ จ กรรมที่ มี นั ย สํ า คั ญ ต อ บริ ษั ท
จะพิจารณาเปนความเสี่ยงระดับองคกรและจะประเมินและติดตาม
ผลอยางใกลชิด
นโยบายการบรหารความเสี่ยง
“บริษัทฯ กําหนดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
อยางเปนระบบ และครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆ ดาน โดยจัดใหมีการ
ระบุปจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการประเมิน วิเคราะห จัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง มีการจัดการ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายเปนสําคัญ”
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญและแผนการดําเนินงานของบรษัทฯ
ป 2553 นับวามีการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตอยางตอเนื่องและ
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยตางๆ มากมาย ความทาทายของบริษัทฯ
จึ ง อยู ที่ ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การโอกาสจากป จ จั ย เชิ ง บวก
และการบริหารความเสี่ยงจากปจจัยเชิงลบใหอยูในขอบเขตที่ยอมรับได
อันจะสงผลตอผลการดําเนินงาน ชื่อเสียง ความเชื่อมั่นจากลูกคาและ
ผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
ความเสี่ยงดานตลาด
ปจจัยเสี่ยงจากชองทางการตลาด Bancassurance ของบริษัทฯ ที่
มีสัดสวนของเบี้ยปแรกคอนขางสูงกวาชองทางอื่นๆ อยูมาก การพึ่งพา
พันธมิตรคือธนาคารกรุงเทพเพียงแหงเดียว หากเกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของธนาคารกรุงเทพไปในทิศทางที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯ นอย
ลงหรือเพิม่ พันธมิตรกับบริษทั ประกันชีวติ อืน่ ๆ รวมดวยยอมไมสง ผลดีตอ
บริษทั ฯ แนวทางการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ คือการดําเนินนโยบาย
ดานการตลาดทีร่ อบคอบและชัดเจนไมสง ผลกระทบตอความสัมพันธหรือ
ขัดแยงในเชิงธุรกิจ นอกจากนีย้ งั เรงเพิม่ สัดสวนของเบีย้ ปแรกในชองทาง
อื่นๆ ใหเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน
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Business Unit’s Risk Management :
• Risk management is incorporated in the business plan and
annual budget planning of all sections and departments of
the Company.
• Risks that would significantly impact any unit or activity of the
Company are considered at the highest organizational level,
and are evaluated and monitored closely.
Risk Management Policy
“The Company has implemented a comprehensive enterprise
risk management process, covering all types of risks. The Company
has also classified risks inclusive of probable causes as well as
assessment, analysis and prioritization of risks. The Company
manages, monitors and evaluates risks so that its business
operations could perform at their optimum to achieve objectives
and set targets.”
Risk Factors and Operational Plans
In 2010, life assurance business recorded continued growth which
was consistent with that of Thai and global economy resulted from
various factor. The Company’s challenge lies in its capability to
manage not only positive aspects of business growth but also to control
negative risk factors to be within its risk appetite, thus beneficial
to overall operation, reputation and confidence of customers, and
stakcholders.
Market Risks
The Company sees a risk for its Bancassurance channel as
the First-Year Premium is rather high when compared with that
of other channels. It is dependent on Bangkok Bank, its sole
alliance. Changes in the bank’s policy, such as expanding its alliance
with other life assurance firms or reducing its support for the
Company, would have a negative impact. The Company has thus
pursued risk management by adopting a cautious yet clear-cut
marketing approach that would not strain business relations or
create conflicts. Moreover, raising the ratio of First-Year Premiums in
other channels would be accelerated.

สําหรับชองทางตัวแทนมีปจจัยเสี่ยงจากจํานวนตัวแทนที่ลดลงจาก
การเปลี่ยนแปลงเขาสูอาชีพอื่น บริษัทฯ จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพชองทางการขายผานตัวแทนใหมากขึ้น โดยมุงเนนการเพิ่ม
ตัวแทนคุณภาพดีเดนและทีป่ รึกษาทางการเงินใหมากขึน้ ควบคูไ ปกับการ
คัดเลือกและสรรหาตัวแทนใหมที่เขมขน
ดานผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงจากการที่ผลิตภัณฑแบบ High Saving
เปนตัวนําในการขยายตลาด อาจทําใหมคี วามเสีย่ งในเรือ่ งของผลตอบแทน
จากการลงทุน บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการพัฒนาสินคาและปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑอื่นๆ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะการลงทุนของบริษัท
ความเสี่ยงดานการลงทุน
ความเสี่ ย งด า นการลงทุ น ที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ฯ มี 3 ด า นได แ ก
ความเสีย่ งดานสภาพคลอง ความเสีย่ งดานเครดิต และความเสีย่ งดานตลาด
โดยสํ า หรั บ ความเสี่ ย งด า นสภาพคล อ ง บริ ษั ท ฯ ได ใ ห ความสํ า คั ญ
กับการลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพ และสภาพคลองสูง ทําใหสามารถ
เปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็ว นอกจากนี้ โดยปกติแลวบริษัทมีสภาพคลอง
คอนขางสูงตามลักษณะของธุรกิจประกันชีวติ ทีม่ เี งินสดรับจากเบีย้ ประกัน
เขามาอยางสม่ําเสมอ ทําใหสามารถชําระหนี้และรองรับภาระผูกพันเมื่อ
ครบกําหนดไดตลอดเวลา
ความเสีย่ งดานเครดิตซึง่ เปนความเสีย่ งทีค่ สู ญั ญาไมสามารถชําระหนี้
เมื่อถึงกําหนดสัญญา บริษัทฯ ลดความเสี่ยงดังกลาวโดยการจัดสรร
เงินลงทุนสวนใหญในตราสารระยะยาวที่ใหผลตอบแทนคงที่ของภาครัฐ
ซึง่ มีความเสีย่ งต่าํ สําหรับการลงทุนในตราสารของภาคเอกชน บริษทั ฯ จะ
เลือกลงทุนในตราสารของบริษทั ชัน้ นํา พรอมทัง้ วิเคราะหความสามารถใน
การชําระหนี้ ประวัติ ความสามารถและจริยธรรมของผูบริหาร รวมทั้งมี
การติดตาม ทบทวนผลการดําเนินงานของบริษทั ผูอ อกตราสารเปนประจํา

In the agency channel, the decreasing number of agents,
who are shifting to other occupations, presents a risk. The Company
has therefore taken the initiative to improve agency protentiality
by enhancing the quality agents and financial advisors, couple with
intensive recruitment of new agents.
For insurance products, saving policies with high returns
led market growth. This would probably be a risk for investment
earnings. The Company has set concrete measures for new product
development and other product improvements that would be most
compatible with and favorable for the Company’s investment.
Investment Risks
Risks for the Company’s investments are mainly in three
categories: Liquidity Risk, Credit Risk and Market Risk.
Liquidity Risk The Company emphasizes on high quality
investments and liquid assets which could quickly be converted to
cash. Moreover, the Company usually has a high level of liquidity as
life assurance business generates consistently cash from insurance
premiums, which enables to pay habilities and to fulfill obligations
in a timely manner.
Credit Risk arises from the inability of our contractual partners
to repay their liabilities. The Company therefore reduces such
risks by investing mostly in long-term debt securities of the public
sector with stable return at low risk. As for the private sector,
the Company invests only in leading companies after thorough
assessment of performance, solvency of the company, capacity
and ethies of its executives. A regular follow-up and review of overall
performance of the company is also a requisite for investment.
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การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
Risk Management and Important risk factors
สําหรับความเสี่ยงดานตลาดซึ่งเปนความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ
ราคาหลักทรัพยทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ที่สงผลกระทบตอรายได
มูลคาสินทรัพย และเงินกองทุนของบริษัทฯ บริษัทฯมีการจํากัดความ
เสี่ยงดังกลาว โดยการจัดสรรเงินลงทุนสวนใหญลงทุนในตราสารที่ให
ผลตอบแทนคงที่ระยะยาวที่มีความเสี่ยงต่ํา และถือจนครบกําหนดอายุ
ตราสารเพือ่ ใหสอดคลองกับภาระหนีท้ ม่ี ตี อ ผูถ อื กรมธรรมในอนาคต ดังนัน้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะมีผลกระทบตอมูลคาเงิน
ลงทุนคอนขางจํากัด สําหรับการลงทุนในสินทรัพยท่มี ีความเสี่ยงมากขึ้น
เชน หุนสามัญ บริษัทฯ เนนการลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่มีปจจัยพื้นฐาน
แข็งแกรงและใหผลตอบแทนในรูปเงินปนผลที่ดี ในระยะยาว สําหรับ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยตาง
ประเทศ บริษัทฯ ไดมีการทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ไวแลวทั้งจํานวน
นอกจากการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวขางตนแลว บริษัทฯ
ยังไดมีการบริหารความเสี่ยงดานสินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liabilities
Management : ALM) ซึ่งเปนความเสี่ยงสําคัญที่มีผลตอสัดสวนความ
เพียงพอของการดํารงเงินกองทุนตามกรอบ Risk Based Capital : RBC
ซึ่งจะมีผลบังคับใชในป 2554 นี้ ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยครอบคลุมตั้งแตกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ การจัดสรรเงินเงินลงทุน และการติดตามปจจัยเสี่ยง
ตางๆ อยางใกลชดิ ตลอดจนการรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
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Market Risk stems from fluctuations in the Value of
Investment Capital due to the volatility of interest rates and
securities prices in both the money and stock markets that may
affect the Company’s incomes, value of assets and capital.
Risks are restricted by diversifying investment into long-term debt
securities with low risk and holding onto them until the Maturity
Date to conform with future liabilities to policy holders. As a result,
changes in interest rates in the market would have minimal effect on
investment value. For investment in more risky assets such as common
stocks, the Company focuses on investing in companies which
have strong business fundamentals and yield good dividends in the
long term. Regarding risks in exchange rates derived from overseas
investment, the Company already has foreign exchange hedge.
In addition to the above risk management measures, the
Company takes into account risks from Asset and Liability
Management (ALM) which are crucial in influencing the ratio of capital
requirement under Risked Based Capital (RBC) to be enforced in
2011. The Company has specific procedures for managing these
risks. They cover processes in product design and development,
asset allocation, thorough monitoring of risk factors and timely
reports presented to the Risk Management Committee and Board
of Directors.

ความเสี่ยงดานปฎิบัติการ
ปจจัยเสี่ยงทั้งที่เกิดจากบุคลากร ระบบงาน เทคโนโลยี หรือปจจัย
ภายนอก บริษัทฯ ไดกําหนดใหแตละหนวยงาน บริหารความเสี่ยงภายใน
หนวยงานของตนเอง ซึง่ ใหดาํ เนินการไปพรอมกับการวางแผนงานประจําป
ของหนวยงาน โดยมีสว นบริหารความเสีย่ งคอยใหการสนับสนุนดานขอมูล
ความรู เทคนิคและวิธีการ และทําหนาที่รวบรวมจัดทําเปนฐานขอมูล
ความเสี่ยงของทั้งบริษัทฯ พรอมทั้งจัดทําเปนรายงานเพื่อนําเสนอให
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา

Operational Risks
To deal with risks that may come from people, work systems,
technology or external factors, the Company has assigned every
business unit to manage risk within their own units together with
their annual business planning. The Risk Management Section will
always them with knowledge, techniques and procedures and takes
charge in building of the Company and submits reports to the Risk
Management Committee.

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
การเกิดเหตุการณภัยพิบัติที่สําคัญอันไดแกการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ
ในหลายพื้นที่ รวมถึงการชุมนุมทางการเมืองที่ยาวนานในบริเวณพื้นที่
ชั้นในของกรุงเทพฯ ไดกอใหเกิดตัวอยางของการหยุดชะงักของกิจกรรม
ทางธุรกิจตางๆ อยางเปนรูปธรรม บริษัทฯ ไดพิจารณาเห็นวาหากมี
เหตุการณใดๆ เกิดขึ้นแลวสงผลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ ตองหยุด
ชะงักไป ยอมสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายอยางแนนอน ดังนัน้ เพือ่
เปนการปองกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยุด
ชะงักของธุรกิจ ทางบริษัทฯ จึงไดจัดตั้ง “คณะทํางานพิจารณาจัดเตรียม
แผนรองรับกรณีเหตุฉกุ เฉินทีส่ าํ นักงานใหญ” ทําหนาทีศ่ กึ ษาแนวทางการ
ดําเนินการและเตรียมแผนรองรับ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะสามารถ
ดําเนินธุรกิจและใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่อง ภายใตสถานการณ
ฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ ณ สํานักงานใหญ โดยมาตรการสําคัญที่ไดดาํ เนินการ
คื อ การจั ด เตรี ย มแผนการกู คื น ระบบจากความเสี ย หาย (Disaster
Recovery) ที่ครอบคลุมระบบงานที่สําคัญ เชน ระบบงาน IT ระบบงาน
ศูนย Call Center ระบบงานบริการลูกคา เปนตน

Business Discontinuity Risks
Major disasters such as heavy, widespread floods or prolonged
political rallies in Bangkok pose a serious risk to or even suspension
of businesses. The Company is well aware of such incident that
could adversely affect its business from achieving set goals.
To manage risk and minimize damage to the business, the Company has
appointed at its Head Office the “Taskforce for Business Continuity
Plan Preparation” to study scenarios and solutions and prepare
an effective plan. To ensure that the Company can continue doing
business and providing service to its customers during an emergency
situation. A critical operational measure undertaken is the preparation
of disaster recovery plan which covers IT, Call Center, Customer
Service and other essential systems.IT, Call Center, Customer
Service and other essential systems.
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
Shareholder and Management Structure
โครงสรางผูถ อื หุน
ผูถ อื หุน รายใหญ 10 อันดับแรกของบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 3 กันยายน 2553

Shareholder Structure
The following are the ten largest shareholders of our stock as
of 3 September, 2010

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก
10 Largest Shareholders
1. Nippon Life Insurance Company
2. บริษทั วัฒนโสภณพนิช จํากัด
3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
4. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร จํากัด
5. บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
6. คุณชาตรี โสภณพนิช
7. บริษทั จตุบตุ รโฮลดิง้ จํากัด
8. MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY
9. บริษทั เอ็มเอสไอ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จํากัด
10. คุณชัย โสภณพนิช

Nippon Life Insurance Company
Wattanasophonpanich Co., Ltd.
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
Thai NVDR Co., Ltd.
Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
Mr.Chatri Sophonpanich
Jatubhut Holding Co., Ltd.
MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY
MSI Holdings (Thailand) Co., Ltd.
Mr.Chai Sophonpanich

โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ประกอบดวย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยไดแก คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งถูกแตงตั้งจากคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ ชวยกลัน่ กรองงานทีม่ คี วามสําคัญ และตามความจําเปน
ที่ไดรบั มอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย

1. คณะกรรมการบริษัท
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 14 คน โดยจัดใหมีการประชุม 6 ครั้ง
เปนอยางนอยใน 1 ป
1. คุณเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. คุณชัย โสภณพนิช
กรรมการ
3. คุณชาญ วรรธนะกุล
กรรมการ
4. คุณสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ
5. คุณรัชนี นพเมือง
กรรมการ
6. คุณประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
7. คุณทาเคซิ ฟูรูอูชิ
กรรมการ
8. คุณเคนทาโร อิเดะ
กรรมการ
9. คุณนาโอกิ บัน
กรรมการ
10. คุณชัย นวพันธ
กรรมการอิสระ
11. ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ
12. คุณสุนทร อรุณานนทชัย
กรรมการอิสระ
13. คุณปราโมช พสุวัต
กรรมการอิสระ
14. คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข
กรรมการอิสระ
โดยมีคุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญ สายการลงทุน
เปนเลขานุการ
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สัดสวนการถือหุน (%)
Percentage of Shares
20.83
13.29
7.74
4.57
3.85
3.81
3.75
3.57
3.40
2.81

Management Structure
The management structure of Bangkok Life Assurance
Public Co., Ltd. comprises the Board of Directors and various
subcommittees, namely the Audit Committee, the Executive
Board of Directors, Risk Management Committee, Nomination
and Remuneration 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 follows.

Board of Directors and Subcommittees

1. The Board of Directors
The Board comprises 14 directors and holds at least 6 meetings
in a year.
1. Mr.Choedchu Sophonpanich
Chairman of the Board
2. Mr.Chai Sophonpanich
Director
3. Mr.Chan Vathanakul
Director
4. Mrs.Savitri Ramyarupa
Director
5. Mrs.Ruchanee Nopmuang
Director
6. Mrs.Prapaivan Limsong
Director
7. Mr.Takeshi Furuichi
Director
8. Mr.Kentaro Ide
Director
9. Mr.Naoki Ban
Director
10. Mr.Chai Navaphand
Independent Director
11. Dr.Siri Ganjarerndee
Independent Director
12. Mr.Sunthorn Arunanondchai
Independent Director
13. Mr.Pramote Pasuwat
Independent Director
14. Mr.Pradit Rodloytuk
Independent Director
Mr.Sanor Thampipattanakul, Executive Vice President of the
Investment Division, acts as Secretary.

กรรมการทีม่ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั
กรรมการซึง่ มีอาํ นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ “คุณเชิดชู โสภณพนิช,
คุณชัย โสภณพนิช, คุณชาญ วรรธนะกุล, คุณนาโอกิ บัน สองคน
ลงลายมือชือ่ รวมกัน”
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มีอาํ นาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ใหเปนไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของผูถ อื
หุน ทีช่ อบดวยกฎหมาย ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต และระมัดระวังรักษาผล
ประโยชนของบริษทั เปนสําคัญ
2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ของบริษทั ควบคุมกํากับดูแลกิจการบริหารและการจัดการ ใหเปนไปตาม
นโยบายที่ไดรบั มอบหมาย
3. พิจารณาโครงสรางการบริหาร แตงตัง้ คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการผูจ ดั การใหญ และคณะกรรมการ
อืน่ ตามความเหมาะสม
4. มีอํานาจพิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมี
อํานาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั และ/หรือการทํานิตกิ รรมตางๆ แทนบริษทั
พรอมทัง้ กําหนดเงือ่ นไขในการลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั ของกรรมการ
2. คณะกรรมการชุดยอย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการทัง้ หมด 3 คน โดยจัดใหมกี ารประชุม 4 ครัง้
เปนอยางนอยใน 1 ป
1. คุณสุนทร อรุณานนทชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปราโมช พสุวตั
กรรมการตรวจสอบ
3. คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข กรรมการตรวจสอบ/
ผูม คี วามเชีย่ วชาญในการ
สอบทานงบการเงินบริษทั
โดยมีคณุ ประธาน ขจิตวิวฒ
ั น ผูอ าํ นายการฝายตรวจสอบ เปนเลขานุการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เพียงพอ
2. สอบทานใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จารณาความเป น อิ ส ระ
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตัง้ โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน
อืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให บ ริ ษัท ปฎิ บัติตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
กับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อ
ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคล
ดังกลาว รวมทัง้ เขารวมประชุมกับผูส อบบัญชีโดยไมมฝี า ยจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมน่ั ใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสงู สุด
ตอบริษทั

Directors with Signing Authority
The Company’s authorized signatories are any two of the following:
Mr.Choedchu Sophonpanich, Mr.Chai Sophonpanich, Mr.Chan
Vathanakul and Mr.Naoki Ban.
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 organisational 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 Nomination and Remuneration 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.
2. Subcommittees
2.1 The Audit Committee
The Committee comprises 3 directors and holds at least 4
meetings in a year.
1. Mr. Sunthorn Arunanondchai Chairman of the Audit Committee
2. Mr.Pramote Pasuwat
Member of the Audit Committee
3. Mr.Pradit Rodloytuk
Member of the Audit Committee
/ Expert on auditing the Company’s
financial statements
Mr.Prathan Khachitviwat, Vice President of Internal Audit
Department, acts as Secretary.
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 offices as well as approving the transfer, appointment
and dismissal of managers of internal audit offices and other offices
with internal auditing responsibility.
3. Ensure that the Company complies with the Securities and
Exchange Act, 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
at least one meeting in a year with the external auditors when no
members of the Company’s management are present.
5. Review all relevant transactions and transactions with potential
conflicts of interest to comply with the Securities and Exchange
Act and regulations of the Stock Exchange of Thailand and ensure that
all transactions are rational and in the best interests of the Company.
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
7. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวย
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยกรรมการทัง้ หมด 6 คน โดยจัดใหมกี ารประชุม 12 ครัง้
เปนอยางนอยใน 1 ป
1. คุณเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณชัย นวพันธ
กรรมการบริหาร
3. ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการบริหาร
4. คุณสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการบริหาร
5. คุณนาโอกิ บัน
กรรมการบริหาร
6. คุณชาญ วรรธนะกุล
กรรมการบริหาร
โดยมีคณ
ุ เสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ สายการลงทุน
เปนเลขานุการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอํานาจหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค ขอบังคับ มติทป่ี ระชุม ผูถ อื หุน หรือนโยบายคําสัง่ ใดๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด และใหมีอํานาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก
การดําเนินการใดๆ ตามปกติและอันจําเปนแกการบริหารกิจการของบริษทั
เปนการทั่วไป นอกจากนั้นใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่พิจารณา
กลัน่ กรองขอพิจารณาตางๆ ทีจ่ ะไดมกี ารนําเสนอตอคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/พิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับหรือคําสั่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดําเนินการ
ตามคําสัง่ ของคณะกรรมการบริษทั เปนคราวๆ ไป
2. มีหนาที่ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ตามความจําเปนแกการ
ประกอบกิจการ โดยตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั หิ รือให
ความเห็นชอบ
2.1 นโยบาย เปาหมาย และวางแผนงานประจําปของบริษทั
2.2 งบประมาณประจําปของบริษทั
2.3 แนวทาง นโยบาย และเปาหมายการลงทุน เพื่อเปนกรอบการ
ดําเนินการใหแกฝา ยการจัดการนําไปถือปฎิบตั ิในการปฎิบตั งิ าน
2.4 โครงสรางอัตราคาจาง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทน
การทํางาน
3. มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการบรรจุ การแตงตัง้ การถอดถอน การเลือ่ นระดับ
หรือการลดระดับและ/หรือตําแหนง การตัดหรือลดคาจาง การพิจารณา
ความดี ความชอบ การลงโทษทางวินยั การใหรางวัล การจัดสรรโบนัส
ตลอดจนการเลิกจางพนักงานตั้งแตระดับและ/หรือตําแหนงผูอํานวยการ
ขึน้ ไป ยกเวนตําแหนงกรรมการผูจ ดั การใหญ
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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 to by the Audit Committee.
2.2 Executive Board of Directors
The Board comprises 6 directors and holds at least 12 meetings
in a year.
1. Mr.Choedchu Sophonpanich Chairman of the Executive Board
2. Mr.Chai Navaphand
Executive Director
3. Dr.Siri Ganjarerndee
Executive Director
4. Mrs.Savitri Ramyarupa
Executive Director
5. Mr.Naoki Ban
Executive Director
6. Mr.Chan Vathanakul
Executive Director
Mr.Sanor Thampipattanakul, Executive Vice President of the
Investment Division, acts as Secretary.
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 scrutinise 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:
2.1. Policies, objectives, and annual plans;
2.2. The Company’s annual financial budget;
2.3. Guidelines, policies and objectives of asset investments as
the framework for the management to use in their operations; and
2.4. Structure for employee salaries and perks commensurate
with the work undertaken
3. Employ, appoint, remove or transfer employees; promote or
demote the rank and/or position of an employee, reduce employee
salaries, deliberate on good behaviour 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 higher than Vice
President, except for President.
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4. มีอาํ นาจในการจัดซือ้ จัดจาง การเชาหรือการใหเชาทรัพยสนิ การ
บริจาคเพือ่ การกุศล ภายใตอาํ นาจของกรรมการผูจ ดั การใหญตามที่ไดรบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
5. กรรมการผูจัดการใหญตองรายงานขอมูลดังตอไปนี้ ตอคณะ
กรรมการบริหารเพือ่ ทราบ
• ผลประกอบการของบริษทั รายไตรมาสและรายป รวมถึงเปรียบเทียบ
เปาหมายของกิจการ
• ผลการดําเนินธุรกิจของบริษทั ในดานการลงทุน รวมถึงการประเมิน
ผลเปนรายเดือน
• ผลการดําเนินการอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
6. การอนุมัติเพื่อดําเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการ
ผูจ ดั การใหญใหดาํ เนินการเพือ่ เขาทํารายการ จะตองไมมลี กั ษณะเปนการ
ดําเนินการเพือ่ เขาทํารายการทีท่ าํ ใหกรรมการผูจ ดั การใหญ หรือผูร บั มอบ
อํานาจจากกรรมการผูจัดการใหญสามารถดําเนินการอนุมัติ เพื่อเขาทํา
รายการทีต่ นเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแยง มีสว นไดเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอน่ื ใดกับบริษทั ซึง่ การอนุมตั ดิ าํ เนินการเพือ่ เขาทํา
รายการในลักษณะดังกลาว จะตองเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ (ตามขอบังคับของบริษทั และ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด)
การสรรหาคณะกรรมการ และผูบ ริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เปนผูพ จิ ารณาและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม สมควรไดรับเลือกเปนกรรมการบริษัท โดยไดพิจารณาจาก
ผูท รงคุณวุฒิ มีความรูค วามสามารถและมีประสบการณทเ่ี ปนประโยชนตอ
การดําเนินธุรกิจ มีคณ
ุ สมบัตทิ ก่ี ฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อ
เสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เปนผูพ จิ ารณาเลือกตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงกรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งใหกรรมการจํานวนหนึ่งเปนกรรมการ
ตรวจสอบทีม่ คี วามเปนอิสระ โดยมีสดั สวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมด และมี 1 ทานทีม่ คี วามรูค วามเขาใจหรือมีประสบการณดา นบัญชี
และ/หรือการเงินเปนอยางดี และเปนผูท ม่ี คี ณุ สมบัตเิ ปนกรรมการอิสระตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั แตงตัง้ ใหกรรมการจํานวนหนึง่ เปนคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการ
บริษทั กําหนด ใหกรรมการผูจ ดั การใหญเปนกรรมการโดยตําแหนง และ
ใหคณะกรรมการบริหารแตงตัง้ พนักงานตําแหนงผูบ ริหารจํานวน 1 คน ทํา
หนาทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
การสรรหาผูบ ริหาร
การสรรหาผูบริหารมาดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการใหญข้นึ ไป คณะ
กรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณทเ่ี หมาะสมมาดํารงตําแหนง สําหรับตําแหนงรองลงมา คณะ
กรรมการบริหารเปนผูพ จิ ารณาสรรหา

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.
5. Report the following information to the Executive Board of
Directors:
• The Company’s quarterly and annual operating results compared
with the Company’s set objectives;
• The Company’s investment results, including a monthly
evaluation; and
• 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, interests or potential
conflicts of interest 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).
Selection and Appointment of Directors and Executive Officers
Selection and Appointment of the Company’s Board of Directors
The Company’s Board of Directors deliberates and proposes the
name(s) of candidate(s) with appropriate qualifications to act as the
Company’s Director (s) at a shareholders’ meeting. The Board selects
such candidate(s) who possess knowledge, expertise and experience
that would be beneficial to the Company’s business operations and who
meet the provisions legislated by the Public Limited Companies Act and
the Securities and Exchange Act. The shareholders’ meetings elect and
appoint candidate(s) for the position of Director.
Selection and Appointment of the Audit Committee
The Board of Directors appoints a number of Directors as
independent members of the Audit Committee. These directors of the
Audit Committee must make up one third of the total number of directors
of the Board and must meet the qualifications of an Independent Director
as specified by the Capital Market Supervisory Board. At least one
Member of the Audit Committee must possess substantial expertise
and/or experience in accounting and/or finance.
Selection and Appointment of the Executive Directors
The Board of Directors appoints a number of Directors as Executive
Directors with the authority to manage the Company’s business operations
as prescribed by the Board of Directors. The Chairman of the Executive
Board of Directors shall be an ex officio Director. The Executive Board
of Directors shall appoint one of the Company’s executive officers to act
as the secretary to the Executive Board of Directors.
Selection and Appointment of the Executive Officers
For the position of executive vice president or higher, the Board
of Directors will select and appoint a candidate who has the required
knowledge, expertise and experience. Candidates for more junior positions
are selected and appointed by the Executive Board of Directors.
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
Risk Management and The Company’s risk factors
การเขาประชุมของคณะกรรมการขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บรษัท กรุงเทพประกันชวต จํากัด (มหาชน)
Meeting Attendance of Information Committee on 31 December 2010 at Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
รายชื่อ
Director

ตําแหนง
Position

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั
บริหาร
ตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง
Board of Executive Board Audit Risk Management
Directors of Directors Committee Committee

คุณเชิดชู โสภณพนิช
Mr.Choedchu Sophonpanich
คุณชัย โสภณพนิช
Mr.Chai Sophonpanich

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
Chairman/Chairman of the Executive Board of Directors
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Directors/Executive Director of Nomination
and Compensation Committee
คุณรัชนี นพเมือง
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Mrs.Ruchanee Nopmuang Director/Executive Director of Nomination
and Compensation Committee
คุณประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ
Mrs.Prapaivan Limsong Director
คุณโยชิคาซึ ทาเคดะ*
กรรมการ
Mr.Yoshikazu Takeda*
Director
คุณทาเคชิ ฟูรูอิชิ**
กรรมการ
Mr.Takeshi Furuichi**
Director
คุณเคนทาโร อิเดะ
กรรมการ
Mr.Kentaro Ide
Director
คุณสุนทร อรุณานนทชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
Mr.Sunthorn Arunanondchai Chairman of the Audit Committee/Independent Director
คุณปราโมช พสุวัต
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Mr.Pramote Pasuwat
Chairman of the Risk Management Committee/
Independent Director/Member of the Audit Committee
คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Mr.Pradit Rodloytuk
Independent Director/Member of the Audit Committee
ดร.ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร
Dr.Siri Ganjarerndee
Chairman of Nomination and Compensation Committee/
Independent Director/Executive Director
คุณนาโอกิ บัน
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Mr.Naoki Ban
Director/Executive Director/Member of the Risk
Management Committee/Executive Director
of Nomination and Compensation Committee
คุณชัย นวพันธ
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร
Mr.Chai Navaphand
Independent Director/Executive Director
คุณสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ/กรรมการบริหาร
Mrs.Savitri Ramyarupa Director/Executive Director
คุณชาญ วรรธนะกุล
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ
Mr.Chan Vathanakul
Director/Executive Director/President
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 53
* ลาออกเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 53
** เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 53
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1. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1.1 คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในฐานะกรรมการ โดยเปนคา
เบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการใน ป 2553 รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
9,440,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1. คุณเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการ/
1,720,000
ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณชัย นวพันธ
กรรมการอิสระ/
890,000
กรรมการบริหาร
3. คุณชัย โสภณพนิช
กรรมการ/กรรมการสรรหา 590,000
และพิจารณาคาตอบแทน
4. คุณสุนทร อรุณานนทชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 770,000
กรรมการอิสระ
5. คุณสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ/
770,000
กรรมการบริหาร
6. ดร.ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการสรรหา
1,040,000
และพิจารณาคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร
7. คุณโยชิคาซึ ทาเคดะ*
กรรมการ
30,000
8. คุณรัชนี นพเมือง
กรรมการ
590,000
9. คุณทาเคซิ ฟูรอู ชิ *ิ *
กรรมการ
500,000
10. คุณเคนทาโร อิเดะ
กรรมการ
530,000
11. คุณประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ
530,000
12. คุณนาโอกิ บัน***
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
13. คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข กรรมการอิสระ/
650,000
กรรมการตรวจสอบ
14. คุณปราโมช พสุวตั
ประธานกรรมการ
830,000
บริหารความเสี่ยง/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
15. คุณชาญ วรรธนะกุล*** กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผูจ ดั การใหญ
*ลาออก เมือ่ วันที่ 31 มี.ค. 53
**ไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการ เมือ่ วันที่ 31 มี.ค. 53
***คุณชาญ วรรธนะกุล และคุณนาโอกิ บัน ไมมคี า ตอบแทนในฐานะ
กรรมการ เนือ่ งจากเปนพนักงานของบริษทั

1.2 คาตอบแทนผูบ ริหาร
คาตอบแทนรวมทีเ่ ปนตัวเงินในรอบบัญชี 2553 ของคณะผูบ ริหาร
จํานวน 7 ราย ซึง่ ประกอบดวย เงินเดือนและโบนัส เทากับ 40,688,300 บาท
2. คาตอบแทนอื่น
2.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแก
พนักงาน โดยพิจารณาจากความเปนอาวุโส ตําแหนง และหนาที่ความ
รับผิดชอบ ทัง้ นี้ สัดสวนใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรใหแกผบู ริหาร คิดเปน
รอยละ 15 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรทัง้ หมด
2.2 กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
(อยูในหนาที่ 116 หมายเหตุประกอบงบการเงิน)

1. Directors and Executive Officers’ Remunerations
1.1 Directors’ Remunerations
All Company Directors, Members of the Audit Committee, Executive
Directors, Members of the Risk Management Committee, Members
of the Nomination and Remuneration Committee are remunerated by
the Company for their work as directors. Attendance fees and bonuses
paid to directors in 2010 amounted to Baht 9,440,000. Remuneration
details are as follows.
1. Mr.Choedchu Sophonpanich Chairman/
1,720,000
Chairman of the Executive
Board of Directors
2. Mr.Chai Navaphand
Independent Director/ 890,000
Executive Director
3. Mr.Chai Sophonpanich
Director/Member of the 590,000
Nomination and
Remuneration Committee
4. Mr.Sunthorn Arunanondchai Chairman of the Audit 770,000
Committee/Independent Director
5. Mrs.Savitri Ramayarupa Director/
770,000
Executive Director
6. Dr.Siri Ganjarerndee
Chairman of the
1,040,000
Nomination and Remuneration
Committee Independent Director/
Executive Director
7. Mr.Yoshikazu Takeda*
Director
30,000
8. Mrs.Ruchanee Nopmuang Director
590,000
9. Mr.Takeshi Furuichi**
Director
500,000
10. Mr.Kentaro Ide
Director
530,000
11. Mrs.Prapaivan Limsong Director
530,000
12. Mr.Naoki Ban***
Director/Executive
Director/Member of the
Risk Management Committee/
Member of the Nomination
and Remuneration Committee
13. Mr.Pradit Rodloytuk
Independent Director/ 650,000
Member of the Audit Committee
14. Mr.Pramote Pasuwat
Chairman of the Risk 830,000
Management Committee/
Independent Director/
Member of the Audit Committee
15. Mr.Chan Vathanakul*** Director/Executive Director/ President
*Resigned on March 31, 2010
**Nominated on March 31, 2010
***Mr.Chan Vathanakul and Mr.Naoki Ban do not received
directors’ compensation as they are salaried employees.
1.2 Executive Officers’ Remunerations
The financial remunerations for 6 executive officers in the accounting
year 2010 comprise salaries and bonuses amounting to Baht 40,688,300
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 per cent of all stock option documents.
2.2. Pension Fund
(See details in the Notes to Financial Statements on page 116)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2553
Report of the Audit Committee for 2010
เรียน ทานผูถือหุนบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งทุกทาน
มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชี
และการเงินเปนอยางดี โดยไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ดวยความรู ความสามารถ ประกอบกับ
ความรอบคอบ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ โดยไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูลทั้งจากผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ
ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน
ในรอบป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้นจํานวน 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุม
ครบทุกครัง้ โดยไดรว มประชุมกับผูบ ริหาร ผูต รวจสอบภายใน และผูส อบบัญชี เพือ่ รวมเสนอขอมูล หารือ และแลกเปลีย่ นขอคิดเห็น
ในวาระที่เกี่ยวของ สามารถสรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป โดยมีผบู ริหารทีเ่ กีย่ วของและผูส อบบัญชีของบริษทั เขารวมประชุมดวย
เพื่อใหมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกตอง เชื่อถือได และเปดเผยขอมูลที่สําคัญครบถวน
เพียงพอ และทันเวลา เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไปและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยจํานวน 1 ครั้ง
2. สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอและมีประสิทธิผล สนับสนุนใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค
3. สอบทานใหบริษทั มีระบบการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
ของฝายตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของฝายตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ
4. สอบทานการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ การดําเนินธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตัง้ บริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูส อบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ การพิจารณา
เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2554 นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
6. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหการ
เขาทํารายการดังกลาวเปนไปตามประกาศ ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปน
ไปดวยความเปนธรรม และเพื่อผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ เชนเดียวกับที่ทํากับบุคคลภายนอกทั่วไปดวยราคาที่สมเหตุสมผล
รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตอง และครบถวน
นอกจากนี้ ยังมีชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอคณะกรรมการตรวจสอบไดโดยตรง ผานทาง E-mail address ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ใน website ของบริษทั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบ
การควบคุมภายใน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานและสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
โดยสรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัท ตลอดจนผูบริหารของบริษัท มีจริยธรรมและความมุงมั่นใน
การปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทอยางมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใต
ระบบการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปรงใส และเชื่อถือได รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ

(สุนทร อรุณานนทชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
21 กุมภาพันธ 2554
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Dear Fellow Shareholders of Bangkok Life Assurance,
The Audit Committee, whose members were appointed by the Company’s Board of Directors, comprises 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 skillfully, 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 benefit
of all stakeholders with no discrimination.
In 2010, the Audit Committee met 4 times with all its members who attended all 4 meetings. The meetings allowed the Committee to
meet with executive officers, members of the Internal Audit Department and the company’s auditor 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 in a meeting attended by all relevant executive officers and
the Company’s auditors. We ensured that the Company’s accounting system and financial reports are correct and reliable. We also
ascertained that the Company discloses important financial information completely and sufficiently in a timely manner and in accordance
with widely accepted accounting standards and relevant rules and regulations. Additionally, the Audit Committee also had one meeting
with the auditors without the presence of the Company’s management.
2. The Committee reviewed the sufficiency of the Company’s internal control system to ensure that the Company’s internal control is
appropriate, efficient and supports the fulfilment of the Company’s aims and objectives.
3. The Committee reviewed the Company’s internal auditing system to ensure that it is appropriate and efficient. We approved the
audit plans of the Internal Audit Department and followed up 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.
4. The Committee reviewed the Company’s operations to ensure compliance with the Securities and Exchange Act, regulations of the
Stock Exchange of Thailand, and all legislations pertaining to the Company’s business operations.
5. The Committee discussed, selected and proposed the appointment of Ernst & Young Office Ltd. as the Company’s auditor and
proposed the auditors’ remunerations for the year 2011 to the Board of Directors pending the approval from a shareholders’ meeting.
6. The Committee reviewed and provided its opinions on the connected transactions or the transactions that may lead to 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 all information is sufficiently,
accurately and fully disclosed.
Moreover, stakeholders have direct access to the Audit Committee via the E-mail address posted on the Company’s website.
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 timeliness in the prevention or resolution of problems.
Overall, the Audit Committee is of the opinion that the Company and its executive officers are ethical and possess great determination
to carry out their duties to fulfill Company’s objectives diligently and professionally. The Company and its executive officers have placed
great importance on operating under efficient, transparent and credible regulatory system and corporate governance, and the internal
control system is sufficiently stringent.

(Sunthorn Arunanondchai)
Chairman of the Audit Committee
21 February, 2011
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
Report of Independent Auditor
รายงานของผูสอบบัญชรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและ
งบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรบั ผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ปนสาระสําคัญซึง่ ผูบ ริหารเปนผูจ ดั ทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ
ที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสนิ้ สุด
วันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นงลักษณ พุมนอย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ 2554
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Report of Independent Auditor
To the Shareholders of Bangkok Life Assurance Public Company Limited
I have audited the balance sheets of Bangkok Life Assurance Public Company Limited as at 31 December 2010 and 2009
and the related statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended. These financial
statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and the completeness of the presentation.
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform
the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing
the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement
presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my 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 2010 and 2009, and the result of its operations and its cash flows for the
years then ended in accordance with generally accepted accounting principles.

Nonglak Pumnoi
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172

Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 23 February 2011
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งบดุล
Balance Sheets
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 / As at 31 December 2010 and 2009
หมายเหตุ
Note
สินทรัพย
เงินลงทุนในหลักทรัพย
พันธบัตร
ตั๋วเงิน
หุนทุน
หุนกู
หนวยลงทุน
หลักทรัพยอื่น
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
โดยมีทรัพยสินจํานองเปนประกัน
อื่นๆ
รวมเงินใหกูยืม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืม - สุทธิ
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยคางรับ
รายไดจากการลงทุนคางรับ - สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพย ไมมีตัวตน - สุทธิ
อื่นๆ
รวมสินทรัพย

Assets
Investments in securities
Bonds
Notes
Stocks
Debentures
Unit trusts
Other securities
Total investments in securities
Loans
Policy loans
Mortgage loans
Other loans
Total loans
Less: Allowance for doubtful accounts
Loans - net
Cash and deposits at financial institutions
Property, buildings and equipment - net
Due from reinsurers
Premium due and uncollected
Accrued investment income - net
Other assets
Intangible assets - net
Others
Total assets

15, 16

6, 8, 9

7, 8
8, 9
10
11
12
8, 13

(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553
2552
2010
2009

56,702,139,790 42,951,296,082
7,205,000,000 4,695,637,979
7,862,975,428 4,445,579,430
8,654,585,745 7,763,767,603
2,421,906,623 2,269,930,337
14,719,539
82,846,607,586 62,140,930,970
1,517,437,651
626,471,566
14,202,922
2,158,112,139
(66,408)
2,158,045,731
859,532,959
339,047,772
42,349,480
1,310,540,738
987,293,818

1,216,888,712
677,767,038
12,030,737
1,906,686,487
(2,605,722)
1,904,080,765
1,718,064,852
334,147,684
45,348,126
1,135,273,000
858,651,795

23,214,418
17,818,746
179,420,170
185,151,748
88,746,052,672 68,339,467,686

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

80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 / As at 31 December 2010 and 2009
หมายเหตุ
Note
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สิน
เงินสํารองประกันชีวิต
เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยคางจาย
เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับลวงหนา
หนี้สินอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
อื่นๆ
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,220,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 1,200,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองทั่วไป
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น
ภาระผูกพัน

Liabilities and shareholders’ equity
Liabilities
Life policy reserve
Unpaid policy benefits
Due to reinsurers
Premium received in advance
Other liabilities
Corporate income tax payable
Others
Total liabilities
Shareholders’ equity
Share capital
Registered
1,220,000,000 ordinary
shares of Baht 1 each
Issued and fully paid-up
1,200,000,000 ordinary
shares of Baht 1 each
Share premium
Unrealised gains
Surplus on changes in
values of investments
Retained earnings
Appropriated
Statutory reserve
General reserve
Unappropriated
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity
Off-balance sheet items - commitments
Commitments

(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553
2552
2010
2009

8
8

69,203,161,141 53,557,935,366
5,460,749,586 4,680,399,644
40,518,164
45,651,989
1,280,894,375 1,417,205,548

8, 14

501,204,734
223,692,406
1,342,820,602 1,182,988,811
77,829,348,602 61,107,873,764

17

6

19

24

1,220,000,000

1,220,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

2,699,821,268

2,699,821,268

2,340,704,225

1,033,412,251

122,000,000
122,000,000
400,000,000
400,000,000
4,154,178,577 1,776,360,403
10,916,704,070 7,231,593,922
88,746,052,672 68,339,467,686
119,944,493

153,102,373

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบกําไรขาดทุน
Income Statements
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 / For the years ended 31 December 2010 and 2009
หมายเหตุ
Note
รายได
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
กําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย
รายไดอื่น
กําไรจากการขายทรัพยสิน
อื่นๆ
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการรับประกันภัย
เงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน

Revenues
Net premiums written
Net investments income
Gains on investments in securities
Other income
Gains on sales of assets
Others
Total revenues
Expenses
Underwriting expenses
Life policy reserve increase
from the previous year
เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยที่เกิดขึ้น
Benefit payments to life policies
ระหวางป
during the year
เงินปนผลตามกรมธรรมประกันภัย
Dividends to policyholders
คาจางและคาบําเหน็จ
Commissions and brokerages
คาใชจายในการสงเสริมการขาย
Sales promotion expenses
Other underwriting expenses
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
Total underwriting expenses
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย
Operating expenses
คาใชจายในการดําเนินงาน
Personnel expenses
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
Premises and equipment expenses
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
Taxes and duties
คาภาษีอากร
Directors’ remuneration
คาตอบแทนกรรมการ
Operating expenses - branches
คาใชจายในการดําเนินงานสาขา
เงินสมทบจายใหแกสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ Contribution to the Office of Insurance
Commission
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
Contribution to the life assurance fund
เงินสมทบจายกองทุนประกันชีวิต
Other operating expenses
คาใชจายในการดําเนินงานอื่น
Total operating expenses
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
Losses on exchange
รวมคาใชจาย
Total expenses
กําไรกอนภาษีเงินได
Income before income tax
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
Corporate income tax
กําไรสุทธิสําหรับป
Net income for the year
กําไรตอหุน
Earning per share
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
Basic earnings per share
กําไรสุทธิ
Net income
กําไรตอหุนปรับลด
Diluted earnings per share
กําไรสุทธิ
Net income

8
8
6

8
8
8

8

8

20

(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553
2552
2010
2009
25,982,068,832
3,465,087,525
450,833,269

19,632,050,136
2,760,070,096
235,960,575

3,633,010
18,414,388
29,920,037,024

4,374,712
21,988,620
22,654,444,139

15,645,225,775

11,666,241,625

6,366,432,231

5,437,183,044

40,711,000
2,701,496,515
301,603,224
15,328,362
25,070,797,107

11,135,000
2,501,520,450
324,663,960
12,901,935
19,953,646,014

618,272,755
138,811,472
94,251,096
9,440,000
62,662,748

551,037,322
121,335,060
80,403,906
10,820,000
59,601,795

51,153,104
26,351,943
228,316,913
1,229,260,031
29,424,950
26,329,482,088
3,590,554,936
794,070,558
2,796,484,378

38,061,979
28,178,225
222,161,601
1,111,599,888
11,679,703
21,076,925,605
1,577,518,534
391,826,959
1,185,691,575

2.330

1.119

2.318

1.119

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
Cash Flow Statements
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 / For the years ended 31 December 2010 and 2009
(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553
2552
2010
2009
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายไดอน่ื
เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยทีเ่ กิดขึน้ ระหวางป
เงินปนผลตามกรมธรรมประกันภัย
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจา ยในการรับประกันภัยอืน่
คาใชจา ยในการดําเนินงาน
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมาจาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกยู มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใชไปใน
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกยู มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ออกหุน สามัญเพิม่ ทุน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ ป
(หมายเหตุ 9)
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย
สวนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลคาเงินลงทุน

Cash flows from operating activities
Net premiums written
Net investments income
Other income
Benefit payments to life policies during the year
Dividends to policyholders
Commissions and brokerages
Other underwriting expenses
Operating expenses
Corporate income tax
Net cash from operating activities
Cash flows from investing activities
Cash flows from
Investments in securities
Loans
Deposits at financial institutions
Property, building and equipment
Net cash from investing activities
Cash flows used in
Investments in securities
Loans
Deposits at financial institutions
Property, building and equipment
Net cash used in investing activities
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Share capital issued
Dividend paid
Net cash from (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year
(Note 9)
Supplemental cash flows information
Non-cash item
Surplus on changes in values of investments

25,490,017,827
3,880,234,113
18,414,388
(5,637,080,256)
(40,711,000)
(2,645,158,944)
(307,254,390)
(1,092,526,045)
(516,558,231)
19,149,377,462

19,243,317,260
2,787,578,664
21,988,620
(4,726,062,282)
(11,135,000)
(2,356,617,628)
(275,882,208)
(895,891,257)
(280,579,688)
13,506,716,481

158,388,075,564 55,506,505,098
452,948,453
389,169,725
405,000,000 1,700,000,000
4,548,070
4,772,344
159,250,572,087 57,600,447,167
(181,397,855,425) (63,823,710,346)
(542,665,807) (389,068,317)
- (405,000,000)
(75,714,994)
(67,235,056)
(182,016,236,226) (64,685,013,719)
(22,765,664,139) (7,084,566,552)
(418,666,204)
(418,666,204)
(4,034,952,881)
9,393,806,076
5,358,853,195

2,624,821,268
(314,804,760)
2,310,016,508
8,732,166,437
661,639,639
9,393,806,076

1,307,291,974

717,116,626

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของสวนผูถือหุน
Statement of Changes in Shareholders’ equity
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 / For the years ended 31 December 2010 and 2009
(หนวย : บาท / Unit : Baht)

หมายเหตุ
Note

ทุนเรือนหุน
ที่ออก
และชําระแลว
Issued and
Paid-Up
Share Capital

กําไรสะสม
สวนเกินทุน
Retained
Earnings
จากการ
จัดสรรแลว
สวนเกิน เปลี่ยนแปลง
Appropriated
มูลคาหุน มูลคาเงินลงทุน
ยังไมได
Premiums on Surplus on
จัดสรร
สํารอง สํารองทั่วไป
Share Capital Changes in ตามกฎหมาย
Unappropri
ated
Values of
General
Statutory
Investments Reserve
Reserve

รวม
Total

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
Balance as at 1 January 2009
1,000,000,000 275,000,000 316,295,625 77,085,216 400,000,000 950,388,372 3,018,769,213
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
Income recognised directly in equity
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
Investments in available-for-sale securities
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
- 678,211,139
Gains recognised in shareholders’ equity
- 678,211,139
สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย
- 38,905,487
Transferred to profit or loss due to disposal
- 38,905,487
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
- 717,116,626
Net income recognised directly in equity
- 717,116,626
กําไรสุทธิสําหรับป
Net income for the year
- 1,185,691,575 1,185,691,575
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
- 717,116,626
Total income for the year
- 1,185,691,575 1,902,808,201
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน
Share capital issued
17 200,000,000 2,424,821,268
- 2,624,821,268
เงินปนผลจาย
Dividend paid
- (314,804,760) (314,804,760)
23
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
เปนสํารองตามกฎหมาย
Unappropriated retained earnings
transferred to statutory reserve
19
- (44,914,784)
- 44,914,784
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
1,200,000,000 2,699,821,268 1,033,412,251 122,000,000 400,000,000 1,776,360,403 7,231,593,922
Balance as at 31 December 2009
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 / For the years ended 31 December 2010 and 2009
(หนวย : บาท / Unit : Baht)

หมายเหตุ
Note

ทุนเรือนหุน
ที่ออก
และชําระแลว
Issued and
Paid-Up
Share Capital

กําไรสะสม
สวนเกินทุน
Retained
Earnings
จากการ
จัดสรรแลว
สวนเกิน เปลี่ยนแปลง
Appropriated
มูลคาหุน มูลคาเงินลงทุน
ยังไมได
Premiums on Surplus
จัดสรร
สํารอง สํารองทั่วไป
Share Capital on Changes ตามกฎหมาย
Unappropri
ated
in Values of Statutory
General
Investments Reserve
Reserve

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
Balance as at 1 January 2010
1,200,000,000 2,699,821,268
รายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน
Income and expenses recognised directly in equity
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
Investments in available-for-sale securities
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
Gains recognised in shareholders’ equity
สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย
Transferred to profit or loss due to disposal
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
Net income recognised directly in equity
กําไรสุทธิสําหรับป
Net income for the year
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
Total income for the year
เงินปนผลจาย
Dividend paid
23
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
Balance as at 31 December 2010
1,200,000,000 2,699,821,268

รวม
Total

1,033,412,251 122,000,000 400,000,000 1,776,360,403 7,231,593,922
1,327,605,084

-

-

- 1,327,605,084

(20,313,110)

-

-

- (20,313,110)

1,307,291,974

-

-

- 1,307,291,974

-

-

- 2,796,484,378 2,796,484,378

1,307,291,974

-

- 2,796,484,378 4,103,776,352

-

-

- (418,666,204) (418,666,204)

2,340,704,225 122,000,000 400,000,000 4,154,178,577 10,916,704,070

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทคือ
การรับประกันชีวิต และมีบริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุนเปนผูถือหุนใหญ ที่อยูตามที่จดทะเบียนของ
บริษทั ฯ อยูที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ
มีสาขารวมทั้งสิ้น 74 สาขา (2552: 71 สาขา)
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงน
งบการเงินฉบับนีจ้ ดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานบัญชีทกี่ าํ หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทําขึน้ ตามวิธกี ารบัญชีเกีย่ วกับการประกัน
ชีวิตในประเทศไทยและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ”) และการ
แสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในคําสั่งนายทะเบียนลงวันที่ 6 มีนาคม 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ.2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชใหม
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมตามรายละเอียดขางลางนี้
(ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เวนแตแมบทการบัญชีซึ่งมีผล
บังคับใชทันที)
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
รายได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
สวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การดอยคาของสินทรัพย
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For the years ended 31 December 2010 and 2009
1. General information
Bangkok Life Assurance Public Company Limited (“the Company”) is a public 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 23/115-121, Royal City Avenue, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang,
Bangkok. As at 31 December 2010, the Company has 74 branches (2009: 71 branches)
2. Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting Profession Act
B.E. 2547, and where applicable 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 order
of the Registrar dated 6 March 2002, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
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 Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.
3. Adoption of new accounting standards
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new accounting standards as
listed below.
(a) Accounting standards that are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2011 (except Framework for the Preparation
and Presentation of Financial Statements, which is immediately effective):
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009)
TAS 1 (revised 2009)
Presentation of Financial Statements
TAS 2 (revised 2009)
Inventories
TAS 7 (revised 2009)
Statement of Cash Flows
TAS 8 (revised 2009)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 10 (revised 2009)
Events after the Reporting Period
TAS 11 (revised 2009)
Construction Contracts
TAS 16 (revised 2009)
Property, Plant and Equipment
TAS 17 (revised 2009)
Leases
TAS 18 (revised 2009)
Revenue
TAS 19
Employee Benefits
TAS 23 (revised 2009)
Borrowing Costs
TAS 24 (revised 2009)
Related Party Disclosures
TAS 26
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
TAS 27 (revised 2009)
Consolidated and Separate Financial Statements
TAS 28 (revised 2009)
Investments in Associates
TAS 29
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TAS 31 (revised 2009)
Interests in Joint Ventures
TAS 33 (revised 2009)
Earnings per Share
TAS 34 (revised 2009)
Interim Financial Reporting
TAS 36 (revised 2009)
Impairment of Assets
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
สินทรัพย ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
(ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี
ดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ที่ฝายบริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินในปที่นํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อกิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดย
เฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ และหนี้สินจากโครงการผลประโยชนอื่น
ที่ใหกับพนักงาน โดยใชการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ รับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ
จากการประเมินของฝายบริหาร การนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติในป 2554 จะมีผลทําใหกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ลดลงประมาณ 108 ลานบาท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชี
และภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
4. นโยบายการบัญชที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายได
(ก) เบี้ยประกันชีวิต
เบีย้ ประกันชีวติ บันทึกเปนรายไดเมือ่ คําขอผานการพิจารณารับประกันแลว คาเบีย้ ประกันทีย่ งั เก็บเงินไมไดซงึ่ มีอยู ณ วันสิน้ ป รับรูเ ปนรายได
เฉพาะเบี้ยประกันของกรมธรรมที่มีผลบังคับใชอยู
(ข) ดอกเบี้ย และเงินปนผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯ มีสิทธิใน
การรับเงินปนผล
(ค) ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกูยืมโดยคํานวณจากยอดเงินตนที่คงคาง ยกเวนรายไดดอกเบี้ยที่คางชําระเกิน
กวา 6 เดือน ใชเกณฑเงินสด
88

TAS 37 (revised 2009)
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
TAS 38 (revised 2009)
Intangible Assets
TAS 40 (revised 2009)
Investment Property
TFRS 2
Share-Based Payment
TFRS 3 (revised 2009)
Business Combinations
TFRS 5 (revised 2009)
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
TFRS 6
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
TFRIC 15
Agreements for the Construction of Real Estate
(b) Accounting standards that are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2013:
TAS 12
Income Taxes
TAS 20 (revised 2009)
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
TAS 21 (revised 2009)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
The Company’s management believes that these accounting standards will not have any significant impact on the financial statements
for the year when they are initially applied, except for the following accounting standards which management expects the impact on the
financial statements in the year when they are adopted.
TAS 19 Employee Benefits
This accounting standard requires employee benefits to be recognised as expense in the period in which the service is performed by
the employee. In particular, an entity has to evaluate and make a provision for post-employment benefits and liabilities arising from other
defined benefit plans using actuarial techniques. Currently, the Company accounts for such employee benefits when they are incurred.
From the management’s evaluation, the impact on the financial statements when this standard is adopted in the year 2011 will decrease
the retained earnings as at 1 January 2011 approximately Baht 108 million.
TAS 12 Income Taxes
This accounting standard requires an entity to identify temporary differences, which are differences between the carrying amount of an
asset or liability in the accounting records and its tax base, and to recognise deferred tax assets and liabilities under the stipulated guidelines.
At present, the management is evaluating the impact on the financial statements in the year when this standard is adopted.
4. Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
(a) Premium income
Premium income is recognised as income when underwriting of the insurance is approved. Premium due and uncollected at the
end of year is recognised as revenue only if the policy is still in force.
(b) Interest and dividends income on investments
Interest is recognised on accrual basis based on the effective interest rate. Dividends are recognised as income when the right to
receive the dividend is established.
(c) Interest incomes on loans
Interest is recognised over the term of the loans based on the amount of principal outstanding, except for interest of past due over
six months recognised based on cash basis.
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4.2 เงนจายตามกรมธรรมประกันชวต
เงินจายตามกรมธรรมประกันชีวิตบันทึกเมื่อไดรับแจงหรือเมื่อกรมธรรมครบกําหนด
4.3 คาจางและคาบําเหน็จ
คาจางและคาบําเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในปบัญชีที่เกิดรายการ
4.4 เงนสํารองประกันชวต
(ก) เงินสํารองประกันชีวติ เปนยอดเงินสํารองสะสมตัง้ แตเริม่ ทําประกันถึงวันที่ในงบดุล สําหรับกรมธรรมทมี่ ผี ลบังคับอยูซ งึ่ คํานวณเงินสํารอง
ประกันชีวิตตามวิธีของคณิตศาสตรประกันภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย คปภ. ซึ่งประมาณจากขอสมมติที่กําหนดตั้งแตวันเริ่มรับ
ประกันภัย
ขอสมมติหลักทีใ่ ชเกีย่ วของกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด บริษทั ฯ ใชตารางมรณะและตารางการเจ็บปวยทีป่ ระกาศ
โดย คปภ. ปรับเพิ่มดวยความเสี่ยง
(ข) เงินสํารองเพื่อการเสี่ยงภัยสําหรับการประกันภัยและการประกันภัยกลุมคํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 40 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิสําหรับป
4.5 เงนลงทุนในหลักทรัพย
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คาแสดงตามมูลคายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลคายุตธิ รรมของหลักทรัพยบนั ทึกเปนกําไรหรือขาดทุนใน
งบกําไรขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพื่อคา เมื่อมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกล
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผือ่ ขายแสดงตามมูลคายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลคายุตธิ รรมของหลักทรัพยดงั กลาวบันทึกเปนรายการแยก
ตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะครบกําหนดชําระในหนึง่ ป รวมทัง้ ทีจ่ ะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธรี าคาทุนตัดจําหนาย บริษทั ฯ ตัดบัญชี
สวนเกิน/รับรูสวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับ
ดอกเบีย้ รับ ตราสารหนีจ้ ดั เปนประเภททีจ่ ะถือจนครบกําหนดเมือ่ บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจแนวแนและมีความสามารถทีจ่ ะถือไวจนครบกําหนด
ไถถอน
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
มูลคายุตธิ รรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันทําการสุดทายของป สวนมูลคายุตธิ รรม
ของตราสารหนีค้ าํ นวณโดยใชอตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย มูลคายุตธิ รรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคา
สินทรัพยสุทธิ
บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
ในกรณีทมี่ กี ารโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึง่ ไปเปนอีกประเภทหนึง่ บริษทั ฯ จะปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใช
มูลคายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนไดบนั ทึกเปนรายการ
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเปนสวนเกิน (ต่าํ กวา) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลคาในสวนของผูถ อื หุน แลวแตประเภทของ
เงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมือ่ มีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิง่ ตอบแทนสุทธิที่ไดรบั กับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจา ย
ในงบกําไรขาดทุน
4.6 เงนใหกูยืมและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมแสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณในการเก็บหนี้
การวิเคราะหอายุหนี้ การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้ และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แตละรายในปจจุบัน
4.7 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบีย้ ประกันภัยคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิทคี่ าดวาจะไดรบั โดยบริษทั ฯ ตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากจํานวนทีค่ าดวาจะเรียกเก็บไมไดจากเบีย้
ประกันภัยคางรับทั้งสิ้นที่มีอยู โดยประมาณจากประสบการณการเรียกเก็บหนี้ในอดีตและตามสถานะปจจุบันของเบี้ยประกันภัยคางรับ ณ วัน
ที่ในงบดุล
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4.2 Benefit payments to life policies
Benefit payments to life policies are recorded when notices of the claims are received or when policies reach maturity.
4.3 Commissions and brokerages
Commission and brokerage fees are expended when incurred.
4.4 Life premium reserve
(a) Life assurance policy reserve represents the accumulated total liability for policies in force on the balance sheet date. Life
assurance policy reserve in compliance with the OIC’s Notifications. The liability is based on assumptions established at
inception of the contract.
The main assumptions used relate to mortality, morbidity, longevity and discount rates. The Company bases mortality and
morbidity tables announced by the OIC which reflect historical experiences.
(b) For other insurance and group insurance, unearned premium reserve is set aside at the rate of 40% of net premium written for
the year.
4.5 Investments in securities
(a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded as gains
or losses in the income statement. Investments are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in
the near term.
(b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded as a
separate item in shareholders’ equity, and will be recorded as gains or losses in the income statement when the securities
are sold.
(c) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at amortised cost. The
premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted amount
persented as an adjustment to the interest income. The debt securities are classified as held to maturity when the Company has the
positive intention and ability to hold them to maturity.
(d) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, 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. The fair value of debt
instruments is determined based on yield rates quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trusts is deter
mined from their net asset value.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
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 difference between the carrying amount of the investments and the fair value on the date
of reclassification are recorded as gains or losses in the income statement or recorded as surplus (deficit) from changes in the
value of investments in shareholders’ equity, depending on the type of investment that is reclassified.
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment is recognised
as income or expenses in the income statement.
4.6 Loans and allowance for doubtful accounts
Loans are presented at their net realisable value. The Company provides allowance for doubtful accounts on the basis of collection
experience, analysis of debtor aging, a review of current status of the loan receivables and the appraisal value of the collateral of
each debt.
4.7 Premium due and uncollected and allowance for doubtful accounts
Premium due and uncollected is carried at its net realisable value. The Company sets up an allowance for doubtful accounts based
on the estimated loss that may incur in collection of the premium due, on the basis of collection experience and a review of current
status of premium due as at the balance sheet date.
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4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรอกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดย
ทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกันยังหมายรวมถึงบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึง่ ทําใหมอี ทิ ธิพลอยางเปนสาระ
สําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณคาํ นวณจากราคาทุนของสินทรัพยนนั้ โดยวิธเี สนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยหรืออายุ
ของสัญญาเชาดังตอไปนี้
อาคาร
20 ป
อาคารชุด
20 ป
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ตามอายุของสัญญาเชา
เครื่องตกแตงและติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
3 ป และ 5 ป
ยานพาหนะ
5 ป
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ
จําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
4.10 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
บริษัทฯ จะบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพย ไมมีตัวตนแสดงมูลคาตาม
ราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯ ตัดจําหนายสินทรัพย ไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และ
จะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการ
ตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
คาตัดจําหนายของโปรแกรมคอมพิวเตอรคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยนั้นโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน 3 ป 5 ป และ 10 ป
4.11 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชา
การเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทเี่ ชาหรือมูลคาปจจุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีต่ อ งจายตาม
สัญญาเชาแลวแตมลู คาใดจะต่าํ กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจา ยทางการเงินจะบันทึกเปนหนีส้ นิ ระยะยาว สวนดอกเบีย้ จายจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
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4.8 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.
4.9 Property, buildings 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 of assets (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
20 years
Condominium
20 years
Building improvements
Period of lease
Furniture and fixtures and office equipment
3 years and 5 years
Motor vehicles
5 years
Depreciation is included in determining 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 (calculated as the difference between the net disposal proceeds
and the carrying amount of the asset) is included in the income statement when the asset is derecognised.
4.10 Intangible assets and amortisation
Intangible assets initially acquired are recognised at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less
any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses.
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the 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 expense is charged to the income statement.
The useful lives of intangible assets with finite useful lives which are computer software are expected to generate economic benefit
within 3 years, 5 years and 10 years.
4.11 Long-term lease
Leases of property, buildings or equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership 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 the income statements over the lease period. The property, building or equipment acquired under finance leases
is depreciated over the useful life of the asset.
Operating lease payments are recognised as an expense in the income statement on a straight line basis over the lease term.
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4.12 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพย ไมมีตัวตนหากมีขอบงชี้วาสินทรัพย
ดังกลาวอาจดอยคา บริษทั ฯ รับรูข าดทุนจากการดอยคาเมือ่ มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของสินทรัพยมมี ลู คาต่าํ กวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนนั้
ทัง้ นีม้ ลู คาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน หมายถึง มูลคายุตธิ รรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสนิ ทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการ
ประเมินมูลคาจากการใชสนิ ทรัพย บริษทั ฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การคาดวาจะไดรจั ากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบนั
โดยใช อั ต ราคิ ด ลดก อ นภาษี ที่ ส ะท อ นถึ ง การประเมิ น ความเสี่ ย งในสภาพตลาดป จ จุ บั น ของเงิ น สดตามระยะเวลาและความเสี่ ย ง
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคา
ที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย
โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมี
ความเกี่ยวของกัน บริษัทฯ จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนไดหมดไป
หรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อ
มีการเปลีย่ นแปลงประมาณการที่ใชกาํ หนดมูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนภายหลังจากการรับรูผ ลขาดทุนจากการดอยคาครัง้ ลาสุด โดยมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปน หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไ ปยังงบกําไรขาดทุนทันที
4.13 ภาษีเงนได
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่
กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
4.14 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯ รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
4.15 เงนตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยู
ในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.16 เงนสดและรายการเทียบเทาเงนสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคลองสูงซึง่ มีกาํ หนดจายคืนภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
4.17 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ ในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปได
คอนขางแนนอนวาบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นได
อยางนาเชื่อถือ
4.18 ตราสารอนุพันธ - สัญญาซ้อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปบัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไม
เกิดขึน้ จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดทีเ่ กิดขึน้ จากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนาย
ดวยวิธีเสนตรงตามสัญญา
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4.12 Impairment of assets
At each reporting date, 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 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 determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax
discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining
fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based
on information available, reflects the amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length
transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal.
An impairment loss is recognised in the income statement.
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 the income statement in which case the reversal.
4.13 Income tax
Income tax is 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.
4.14 Employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are recognised as expenses
when incurred.
4.15 Foreign currencies
Foreign currency transactions are translated into Baht at the exchange rates ruling on the transaction dates. Monetary assets
and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates ruling on the balance sheet date. Gains
and losses on exchange are included in determining income.
4.16 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include cash on hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of
3 months or less and not subject to withdrawal restrictions.
4.17 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.
4.18 Derivatives - Forward exchange contracts
Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates of exchange ruling on
the balance sheet. Gains and losses from the translation are included in determining income. Premium and discounts on forward
exchange contracts are amortised on a straight-line basis over the contract periods.

95

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements
5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอน
เสมอ การใชดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกลาวนีส้ ง ผลกระทบตอจํานวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและตอขอมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา เพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคาง และสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อการดอยคาของเงนลงทุนในตราสารทุน
บริษทั ฯ จะตัง้ คาเผือ่ การดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผือ่ ขาย และเงินลงทุนทัว่ ไป เมือ่ ฝายบริหารใชดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาวามูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุน
ดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใชงานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของ
อาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหาก
คาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณ
รายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมตี วั ตน ณ วันทีไ่ ดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปน
ตองประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะไดรบั ในอนาคตจากสินทรัพย รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบนั ของ
กระแสเงินสดนั้นๆ
เงนสํารองประกันชวต
เงินสํารองประกันชีวิตคํานวณตามวิธีของคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งประมาณจากขอสมมติปจจุบันหรือขอสมมติที่กําหนดตั้งแตวันเริ่มรับ
ประกัน โดยสะทอนถึงการประมาณการที่ดีที่สุดตามระยะเวลา ซึ่งสะทอนการประมาณอยางดีที่สุดในเวลานั้น และปรับเพิ่มดวยความเสี่ยงและคา
การเบี่ยงเบน โดยขอสมมติหลักที่ใชจะเกี่ยวของกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บปวย อายุ และอัตราคิดลด
ผลประโยชนของพนักงานหลังการเลิกจางงาน
ผลประโยชนของพนักงานหลังการเลิกจางงาน ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการ
ประมาณการนั้น เชน จํานวนเงินเดือนที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคตและอัตราคิดลด เปนตน
คดีฟองรอง
บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึง่ ฝายบริหารไดใชดลุ ยพินจิ ในการประเมินผลของคดีทถี่ กู ฟองรองแลว
และเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงิน
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5. Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles 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:
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.
Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, 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.
Impairment of equity investments
The Company treats available-for-sale equity investments and other investments as 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.
Property, buildings and equipment/Depreciation
In calculating depreciation of buildings and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and
salvage values of the Company’s buildings and equipment and to reviews estimated useful lives and salvage 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 in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount.
This requires judgements regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
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.
Life insurance premium reserve
Life insurance premium reserve is calculated under 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.
Employee retirement benefits
Employee retirement benefit costs are based on actuarial calculations. Inherent within these calculations are assumptions as
to salary increases and discount rate, among others.
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 balance sheet date.
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6. เงนลงทุนในหลักทรัพย
Investments in securities

(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2552 / 2009

2553 / 2010

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหนาย
Cost/
Amortised cost

หลักทรัพยเพื่อคา
ตราสารทุน
หุนสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน
รวมหลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน
หุนสามัญ
หนวยลงทุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
จากอัตราแลกเปลี่ยน
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน

Trading securities
Equity securities
Ordinary shares
Warrants
Surplus on changes in values
of investments
Total trading securities
Available-for-sale securities
Equity securities
Ordinary shares
Unit trusts
Unrealised losses on exchange
Surplus on changes in values
of investments

Debt securities
ตราสารหนี้
Bonds - net
พันธบัตร - สุทธิ
Debentures - net
หุนกู - สุทธิ
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง Surplus on changes in values
of investments
มูลคาเงินลงทุน
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
พันธบัตร - สุทธิ
ตั๋วเงิน
หุนกู
หัก: คาเผื่อการดอยคา
หุนกู - สุทธิ
รวมตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
หุนสามัญ
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย
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Total available-for-sale securities
Held-to-maturity debt securities
Bonds - net
Notes
Debentures
Less: Allowance for impairment
Debentures - net
Total held-to-maturity
debt securities
Other investments
Ordinary shares
Total other investments
Total investments in securities

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหนาย
Cost/
Amortised cost

มูลคายุติธรรม
Fair Value

มูลคายุติธรรม
Fair Value

388,975,003
-

391,114,010
-

4,010,700
-

5,200,000
14,719,539

2,139,007
391,114,010

391,114,010

15,908,839
19,919,539

19,919,539

5,327,590,054
2,241,935,329
(17,764,182)

7,442,273,588 3,461,386,897 4,410,791,600
2,421,906,623 2,213,300,894 2,269,930,337
(1,559,783)
- 1,007,593,929

-

2,312,419,010
9,864,180,211

9,864,180,211 6,680,721,937 6,680,721,937

2,974,326,525
50,000,316

2,999,568,272 1,240,374,194 1,261,253,943
53,043,785 100,000,688 104,939,261

25,818,322
28,285,216
3,052,612,057 3,052,612,057 1,366,193,204 1,366,193,204
12,916,792,268 12,916,792,268 8,046,915,141 8,046,915,141
53,702,571,518
7,205,000,000
8,609,041,960
(7,500,000)
8,601,541,960
69,509,113,478

41,690,042,139
4,695,637,979
7,666,328,342
(7,500,000)
7,658,828,342
54,044,508,460

29,587,830
29,587,830
82,846,607,586

29,587,830
29,587,830
62,140,930,970

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีระยะเวลาครบกําหนดดังนี้
Investments in debt securities as at 31 December 2010 and 2009 will be due as follows:
(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553 / 2010
ครบกําหนดภายใน / Due within
1 - 5 ป
1 - 5 Years

1 ป
1 Year

หลักทรัพยเผือ่ ขาย
พันธบัตร - สุทธิ
หุน กู - สุทธิ

Available-for-sale securities
Bonds - net
Debentures - net

ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกําหนด
พันธบัตร - สุทธิ
ตัว๋ เงิน - สุทธิ
หุน กู - สุทธิ

Held-to-maturity debt securities
Bonds - net
Notes
Debentures - net

รวม

Total

-

711,855,809
53,043,785
764,899,594

เกิน 5 ป
Over 5 Years

รวม
Total

2,287,712,463
2,287,712,463

2,999,568,272
53,043,785
3,052,612,057

2,678,476,713 8,354,369,647 42,669,725,158 53,702,571,518
395,000,000 3,790,000,000 7,205,000,000
3,020,000,000
260,555,725 3,066,625,523 5,274,360,712 8,601,541,960
5,959,032,438 11,815,995,170 51,734,085,870 69,509,113,478
5,959,032,438 12,580,894,764 54,021,798,333 72,561,725,535

(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2552 / 2009
ครบกําหนดภายใน / Due within
1 ป
1 Year

หลักทรัพยเผือ่ ขาย
พันธบัตร - สุทธิ
หุน กู - สุทธิ

Available-for-sale securities
Bonds - net
Debentures - net

ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกําหนด
พันธบัตร - สุทธิ
ตัว๋ เงิน - สุทธิ
หุน กู - สุทธิ

Held-to-maturity debt securities
Bonds - net
Notes
Debentures - net

รวม

Total

51,637,820
51,637,820
6,752,476,873
2,750,637,979
296,402,466
9,799,517,318
9,851,155,138

1 - 5 ป
1 - 5 Years

53,301,441
53,301,441

เกิน 5 ป
Over 5 Years

รวม
Total

1,261,253,943
1,261,253,943

1,261,253,943
104,939,261
1,366,193,204

6,907,146,636 28,030,418,630 41,690,042,139
395,000,000 1,550,000,000 4,695,637,979
2,136,939,977 5,225,485,899 7,658,828,342
9,439,086,613 34,805,904,529 54,044,508,460
9,492,388,054 36,067,158,472 55,410,701,664
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บริษัทฯ ไดวางพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจํานวน 13,146.02
ลานบาท (2552: 10,486.8 ลานบาท) เปนเงินสํารองประกันชีวิตและ
หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 15 และ 16
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช
เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งจัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กําหนดซึ่งแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนายจํานวนรวม
1,700 ลานบาท (2552: 700 ลานบาท) ตั๋วเงินดังกลาวออกโดย
ธนาคารพาณิ ช ย ใ นประเทศและสาขาของธนาคารพาณิ ช ย
ตางประเทศมีอายุที่เหลือประมาณ 6-11 ป และมีเงื่อนไขของ
สิ ท ธิ ใ นการชํ า ระคื น ก อ นกํ า หนดหรื อ เรี ย กเงิ น ฝากเพิ่ ม โดย
ผูออกตราสาร
(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช
เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งจัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กําหนดซึ่งแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนายจํานวนรวม
1,090 ลานบาท (2552: 850 ลานบาท) ตัว๋ เงินดังกลาวออกโดยสาขา
ของธนาคารพาณิ ช ย ต า งประเทศ มี อ ายุ ที่ เ หลื อ ประมาณ
6 ป และมีเงือ่ นไข โดยบริษทั ฯจะไดรบั เงินตนพรอมดอกเบีย้ เมือ่
ครบกําหนดตามสัญญา
(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช
เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งจัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กําหนดซึง่ แสดงมูลคาตามวิธรี าคาทุนตัดจําหนายจํานวนรวม 600
ลานบาท ตั๋วเงินดังกลาวออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตาง
ประเทศ มีอายุทเี่ หลือประมาณ 9 ป และมีเงือ่ นไขของสิทธิในการรับ
ดอกเบีย้ อางอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (CMT Index)
(ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช
เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งจัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กําหนดซึ่งแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนายจํานวนรวม
400 ลานบาท ตัว๋ เงินดังกลาวออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศ มีอายุที่เหลือประมาณ 10 ป และมีเงื่อนไขของการ
เวนคืนตั๋ว เมื่อเกิด Credit Event กับหลักทรัพยอางอิง
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินดังกลาวมีองคประกอบ
ของอนุพันธแฝงซึ่งไมมีความสัมพันธ ใกลชิดกับตราสารหลักยกเวนเงิน
ลงทุนตาม (ข)
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The Company has pledged government and state enterprise
bonds of Baht 13,146.02 million (2009: Baht 10,486.80 million) as
life assurance policy reserve and assets pledged with the Registrar
in accordance with the Life Assurance Act as mentioned in Notes
15 and 16.
(a) As at 31 December 2010, the Company has investments of
Baht 1,700 million (2009: Baht 700 million) in promissory notes
and bills of exchange, which have been classified as held-tomaturity investments and are presented at amortised cost.
Such notes were issued by local banks and branches of foreign
commercial banks, have remaining lives of 6 - 11 years, and
contain conditions related to early redemption rights or put
options obliging the Company to purchase additional notes
released by issuers.
(b) As at 31 December 2010, the Company has investments
of Baht 1,090 million (2009: Baht 850 million) in promissory
notes and bills of exchange, which have been classified as
held-to-maturity investments and are presented at amortised
cost. Such notes were issued by branches of foreign
commercial banks, have remaining lives of 6 years, and
contain conditions whereby settlement of principal and interest
is to be received on the maturity date per the agreement.
(c) As at 31 December 2010, the Company has investments
of Baht 600 million in promissory notes and bills of exchange,
which have been classified as held-to-maturity investments
and are presented at amortised cost. Such notes were issued
by branches of foreign commercial banks, have remaining lives
of 9 years, and contain conditions whereby settlement of
principal and interest is to be received based on the rate
of return of government bond (CMT Index).
(d) As at 31 December 2010, the Company has investments of
Baht 400 million in promissory notes and bills of exchange,
which have been classified as held-to-maturity investments and
are presented at amortised cost. Such notes were issued by
branches of foreign commercial banks, have remaining lives of
10 years, and contain conditions whereby settlement of principal
is based on the credit event.
The promissory notes and bills of exchange contain embedded
derivatives that are not closely related to the host contract instruments,
except for one structured note as described in (b).

บริษัทฯ บันทึกกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย ในระหวางปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 โดยรวมรายการดังตอไปนี้

The Company recorded gains from investments in securities
during the years ended 31 December 2010 and 2009 by included
the following
(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553 / 2010

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการขายหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาหลักทรัพย
รวม

Unrealised gains from trading securities
Gains from sales of trading securities
Gains from sales of available-for-sale securities
Gains from sales of held-to-maturity securities
Unrealised gains on foreign exchange contracts
Reversal of impairment loss
Total

7. เงนใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืม
และดอกเบี้ยคางรับโดยจําแนกอายุตามเงินตนและดอกเบี้ยที่คางชําระ
แสดงไดดังนี้

2552 / 2009

2,139,007
202,615,935
225,873,311
4,000,000

15,039,539
62,387,202
38,322,340
84,070,775

16,200,000
5,016
450,833,269

11,150,000
24,990,719
235,960,575

7. Loans and accrued interest
As at 31 December 2010 and 2009, the balances of loans and
accrued interest are aged by principal and accrued interest as follows:

(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553 / 2010
ระยะเวลาคางชําระ
Outstanding Period

กรมธรรมประกันภัย
เปนประกัน
Policy Loans
เงินตน
Principal

ดอกเบี้ย
คางรับ
Accrued
Interest

ทรัพยสินจํานอง
เปนประกัน
Mortgage Loans
เงินตน
Principal

ดอกเบี้ย
คางรับ
Accrued
Interest

รวม
Total

อื่นๆ
Other Loans
เงินตน
Principal

ยังไมถงึ กําหนดชําระ
Current
1,517,437,651 108,983,658 623,913,961 2,691,501 14,090,179
เกินกวากําหนดชําระ
Overdue:
นอยกวา 6 เดือน
- 1,270,928
Less than 6 months
มากกวา 12 เดือน
79,478 112,743
- 1,286,677
Over 12 months
รวม
Total
1,517,437,651 108,983,658 626,471,566 2,770,979 14,202,922
หัก: คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
Less: Allowance
- (66,408) (79,478)
for doubtful accounts
เงินใหกยู มื และ
ดอกเบีย้ คางรับ - สุทธิ
Loans and accrued
interest - net
1,517,437,651 108,983,658 626,405,158 2,691,501 14,202,922

ดอกเบี้ย
คางรับ
Accrued
Interest

เงินตน
Principal

ดอกเบี้ย
คางรับ
Accrued
Interest

รวม
Total

- 2,155,441,791 111,675,159 2,267,116,958

-

1,270,928

-

1,270,928

3,353

1,399,420

82,831

1,482,251

3,353 2,158,112,139 111,757,990 2,269,870,137
-

(66,408)

(79,478)

(145,886)

3,353 2,158,045,731 111,678,512 2,269,724,251
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(หนวย : บาท / Unit : Baht)

2552 / 2009
ระยะเวลาคางชําระ
Outstanding Period

กรมธรรมประกันภัย
เปนประกัน
Policy Loans
เงินตน
Principal

ดอกเบี้ย
คางรับ
Accrued
Interest

ทรัพยสินจํานอง
เปนประกัน
Mortgage Loans
เงินตน
Principal

ดอกเบี้ย
คางรับ
Accrued
Interest

เงินตน
Principal

ยังไมถงึ กําหนดชําระ
Current
1,216,888,712 88,566,671 670,430,505 2,874,655 11,909,960
เกินกวากําหนดชําระ
Overdue:
นอยกวา 6 เดือน
10,354
- 1,741,387
Less than 6 months
6 - 12 เดือน
15,896
- 495,793
6 - 12 months
มากกวา 12 เดือน
- 5,099,353 340,006 120,777
Over 12 months
รวม
Total
1,216,888,712 88,566,671 677,767,038 3,240,911 12,030,737
หัก: คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
Less: Allowance
- (2,605,722) (340,006)
for doubtful accounts
เงินใหกยู มื และ
ดอกเบีย้ คางรับ - สุทธิ
Loans and accrued
interest - net
1,216,888,712 88,566,671 675,161,316 2,900,905 12,030,737

เงินใหกยู มื แกพนักงานตามโครงการสวัสดิการ กําหนดวงเงินกูย มื กรณี
บุคคลค้ําประกันไมเกิน 100,000 บาท กรณีมีหลักทรัพยค้ําประกันไมเกิน
50 เทาของเงินเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 และรอยละ 5 ตอป ตาม
ลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินใหกูยืมแกพนักงานและตัวแทนมี
จํานวนเงิน 55.91 ลานบาท (2552: 42.76 ลานบาท)
8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันแตละ
รายการ บริษัทฯ คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทาง
กฎหมาย
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รวม
Total

อื่นๆ
Other Loans
ดอกเบี้ย
คางรับ
Accrued
Interest

เงินตน
Principal

ดอกเบี้ย
คางรับ
Accrued
Interest

รวม
Total

- 1,899,229,177 91,441,326 1,990,670,503

-

1,741,387

10,354

1,751,741

-

495,793

15,896

511,689

4,886

5,220,130

344,892

5,565,022

4,886 1,906,686,487 91,812,468 1,998,498,955
-

(2,605,722)

(340,006) (2,945,728)

4,886 1,904,080,765 91,472,462 1,995,553,227

Loans provided to employees are in accordance with employee’s
benefits plan under a credit line of Baht 100,000 or less for personal
guarantee loans. In case of secured loans, the credit line is not to
exceed 50 times the employee’s salary. The interest rates for the
loans charge at the rates of 6% and 5% per annum, respectively.
As at 31 December 2010, loans to employees and agents totaled
Baht 55.91 million (2009: Baht 42.76 million).
8. Related party transactions
In considering each possible related party relationship, attention
is directed to the substance of the relationship, and not merely the
legal form.

ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกัน
สามารถสรุปไดดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน
Name of Related Parties

The relationship between the Company and its related parties
are summarized below:

ประเภทกิจการ
Type of Business

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.

ธนาคาร
Banking

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
Bangkok Insurance PCL.

ประกันภัย
Insurance

บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)
Thai Reinsurance PCL.
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด

ประกันภัย
Insurance
ประกันชีวิต

Thaire Life Assurance Co., Ltd.
บริษัท สรชัยวิวัฒน จํากัด
Sorachai Vivatn Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
Bumrungrad Hospital PCL.

Life assurance
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
Property development
การแพทย
Health care services

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด
The Phyathai 1 Hospital Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด
The Phyathai 2 Hospital Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด
The Phyathai 3 Hospital Co., Ltd.
บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด
Rajburi Sugar Co., Ltd.
บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด

การแพทย
Health care services
การแพทย
Health care services
การแพทย
Health care services
อุตสาหกรรม
Industry
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

Narai Ruamphiphat Co., Ltd.

Property development

บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จํากัด
Bangkok Business Building (1987) Co., Ltd.

ใหเชาทรัพยสิน
Rental of assets

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
Relationship with the Company
การถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
Shareholding and related by way of common
directors
การถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
Shareholding and related by way of common
directors
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
Related by way of common directors
เปนบริษัทยอยของบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ
จํากัด (มหาชน)
Subsidiary of Thai Reinsurance Pcl.
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
Related by way of common directors
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
Related by way of common directors
and shareholders
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
Related by way of common directors
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
Related by way of common directors
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
Related by way of common directors
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
Related by way of common directors
ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัทฯ
Holding by an individual related to the
major shareholder of the Company
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
Related by way of common directors
and shareholders
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รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน
Name of Related Parties
บริษัท โรแยลคลีฟ บีช โฮเต็ล จํากัด
Royal Cliff Beach Hotel Co., Ltd.

ประเภทกิจการ
Type of Business

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
Relationship with the Company

ทองเที่ยวและสันทนาการ ถือหุน โดยบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับกรรมการของบริษทั ฯ
Tourism & Leisure
Holding by an individual related to a director
of the Company
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
ธุรกิจบริการ
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
Tris Corporation Ltd.
Services
Shareholding and related by way
of common directors
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม
มีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
Union Textile Industries PCL.
Industry
Related by way of common shareholders
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจการเกษตร
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
Charoen Pokphand Foods PCL.
Agriculture
Related by way of common directors
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
จํากัด (มหาชน)
รายใหญของบริษัทฯ
TICON Industrial Connection PCL.
Property development Holding by an individual related to the major
shareholder of the Company
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ มีกรรมการบางสวนรวมกัน
Indorama Ventores PCL.
Petrochemical
Related by way of common directors
บริษัท อาเซียคลังสินคา จํากัด
ใหเชาทรัพยสิน
ถือหุนโดยผูถือหุนรายใหญของบริษัท
Asia warehouse Co., Ltd.
Rental of assets
Holding by the major shareholder of the Company
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
พาณิชย
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
Ex-chai Distribution System Co., Ltd.
Commercial
Related by way of common directors
บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด จัดการกองทุน
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
BBL Asset Management Co., Ltd.
Asset management
Related by way of common directors
and shareholders
บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)
หลักทรัพย
เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
Bualuang Securities PCL.
Securities
Subsidiary of the major shareholder
of the Company
คุณพนิต ปญญาบดีกุล
ตัวแทน
บุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารบริษัทฯ
Khun Panit Panyabordekul
Agent
Related by way of the Company’s management
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ในระหวางป บริษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีส่ าํ คัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่
ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และกิจการเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดดังนี้

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:
(หนวย : บาท / Unit : Baht)

2553 / 2010 2552 / 2009
เบี้ยประกันภัยรับ
Premiums Written
เบี้ยประกันภัยตอ
Premiums ceded

นโยบายการกําหนดราคา
Pricing Policy

3,875,200

3,834,023 เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
Normal commercial terms for underwriting
2,695,005 2,607,209 เปนปกติทางการคาของการประกันภัยตอตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญาประกันตอ
Normal commercial terms for reinsurance depending
on type of insurance and reinsurance contract
คาจางและคาบําเหน็จ
1,212,770,112 1,000,549,011 อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปนอัตรารอยละตอ
Commissions and brokerages
เบี้ยประกันภัยรับ
At a mutually agreed percentage of premiums written
คาสินไหมจายและคาตรวจสุขภาพ
74,096,851 65,172,611 เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
Claims payments and diagnosis charges
Normal commercial terms for underwriting
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝาก
17,325,292 35,444,610 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ธนาคาร ตั๋วสัญญา ใชเงินและหุนกู
คิดใหกับลูกคาทั่วไป
Interest income - deposits at banks,
Same rates as those offered by financial institutions
promissory notes and debentures
and related companies to general customers
ดอกเบี้ยรับ - เงินใหกูยืม
7,834,080 9,830,711 อัตราเดียวกับอัตราที่บริษัทฯ คิดใหกับผูกูยืมทั่วไปที่มี
โดยมีหลักทรัพย จํานองเปนประกัน
หลักทรัพยจํานอง
Interest income - mortgage loans
Same rates as the Company charged to general
borrowers who mortgage assets as collateral
เงินปนผลรับ
98,609,805 70,023,966 ตามที่ประกาศจาย
Dividend income
The declared amount
คาธรรมเนียมธนาคาร
61,135,516 52,481,435 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
Bank charges
คิดใหกับลูกคาทั่วไป
Same rates as those charged by financial institutions
and related companies to general customers
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขายหุน
- 37,369,600 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินคิดใหกับลูกคาทั่วไป
(แสดงรวมอยูในสวนเกินมูลคาหุน)
Same rates as those charged by financial institutions
The expenses incurred in making
and related companies to general customers
the offering (including in premium
on share capital)
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2553 / 2010
คาเบี้ยประกันภัยจาย
Insurance premium
คาเชาอาคารและคาบริการ
Building space rental and services

2552 / 2009

นโยบายการกําหนดราคา
Pricing Policy

1,040,141

1,342,542 เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
Normal commercial terms for underwriting
72,655,332 71,045,867 สําหรับอาคารสํานักงานใหญคา เชาตารางเมตรละประมาณ
90 บาทตอเดือน และตั้งแต 1 สิงหาคม 2553 คาบริการ
ตารางเมตรละประมาณ 29 บาทต อ เดื อ น (ก อ น 1
สิงหาคม 2553 คิดคาบริการตารางเมตรละประมาณ
20 บาทตอเดือน) ตามสัญญาเชาระยะยาว และคาเชา
ตารางเมตรละประมาณ 44 บาท 138 บาทตอเดือน และ
คาบริการตารางเมตรละประมาณ 91 บาท 307 บาทตอเดือน
สําหรับอาคารเชาของสาขาคาเชาตารางเมตรละประมาณ
100 บาท 150 บาท 188 บาทและ 315 บาทตอเดือน
และคาบริการตารางเมตรละประมาณ 342 บาท และ
200 บาทตอเดือน
Head office building: Rental fee of approximately
Baht 90 per square meter per month and service fee
of Baht 29 per square meter per month since 1 August
2010 (before 1 August 2010: fee of Baht 20 per square
meter) for long-term agreement and approximately
Baht 44, Baht 138 per square meter per month and
service fees approximately Baht 91, 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.

เบี้ยประกันภัยรับจากชองทางการจัดจําหนาย Bancassurance
สําหรับป 2553 และ 2552 มีจํานวนโดยประมาณรอยละ 56.38 และรอย
ละ 43.75 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ตามลําดับ
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For the years ended 2010 and 2009, the premium generated from
the Bancassurance distribution channel represented approximately
56.38% and 43.75% of total net premium written, respectively.

บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสินทรัพยและหนี้สินที่
เกี่ยวของกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ดังนี้

As at 31 December 2010 and 2009, The Company had the
following significant balances of assets and liabilities with its related
parties:
(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553 / 2010
2552 / 2009
ราคาทุน
Cost

เงินลงทุนในหุนทุนในตลาดหลักทรัพย
Investments in listed stocks
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
Bangkok Insurance PCL.
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)
Thai Reinsurance PCL.
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
Bumrungrad Hospital PCL.
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
TICON Industrial Connection PCL.
เงินลงทุนในหุนทุนนอกตลาดหลักทรัพย
Investments in non-listed stocks
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
Tris Corporation Co., Ltd.
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน)
Union Textile Industries PCL.
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
BBL Asset Management Co., Ltd.
เงินลงทุนในหลักทรัพย - ใบสําคัญแสดงสิทธิ
Investments in securities - warrant
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
TICON Industrial Connection PCL.
เงินลงทุนในหลักทรัพย - หนวยลงทุน
Investments in securities - unit trusts
กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส
Bualuang Thanasanplus Fund
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ไทคอน
TICON Property Fund
เงินลงทุนในหลักทรัพย - หุนกู
Investments in securities - debenture
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods PCL.
เงินลงทุนในหลักทรัพย - หุนกูตางประเทศ
Investments in securities - debenture in foreign curre
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.
เงินลงทุนในหลักทรัพย - ตั๋วเงิน
Investments in securities - note
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.

มูลคายุติธรรม
Fair Value

ราคาทุน
Cost

มูลคายุติธรรม
Fair Value

384,338,080

624,750,000

275,467,784

404,250,000

52,135,522

167,452,200

49,866,522

108,912,000

37,667,275

105,304,248

41,677,975

92,117,792

22,197,195

78,908,275

21,189,853

72,275,000

113,994,710
610,332,782

114,581,115
1,090,995,838

98,759,042
486,961,176

63,290,880
740,845,672

1,000,000

1,000,000

166,700

166,700

10,000,000
11,166,700

10,000,000
11,166,700

-

-

-

3,252,448

842,860,038

927,596,110

1,078,921,092

1,142,734,625

625,643,394
1,468,503,432

697,373,385
1,624,969,495

488,260,554
1,567,181,646

490,121,220
1,632,855,845

100,000,000

110,000,000

1,046,231,974

-

-

5,000,000
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(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553
2552
2010
2009
เงินฝากสถาบันการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยจํานองเปนประกัน
บริษัท สรชัยวิวัฒน จํากัด
คาเชาอาคารจายลวงหนา (รวมอยูในสินทรัพยอื่น)
บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด
คาสินไหมคางจาย
(รวมอยูในเงินจายตามกรมธรรมประกันภัยคางจาย)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด

Deposits at financial institution
Bangkok Bank PCL.
Mortgage loan
Sorachai Vivatn Co., Ltd.
Prepaid office rental (including in other assets)
Narai Ruamphiphat Co., Ltd.
Claim payables
(including in unpaid policy benefits)
Bumrungrad Hospital PCL.
The Phyathai 1 Hospital Co., Ltd.
The Phyathai 2 Hospital Co., Ltd.
The Phyathai 3 Hospital Co., Ltd.

Due to reinsurer
Thaire Life Assurance Co., Ltd.
Accrued commission and brokerage
expenses (including in other liabilities)
Bangkok Bank PCL.
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
คาเชาอาคารและคาบริการคางจาย (รวมอยูในหนี้สินอื่น) Accrued office rental and services charge
(including in other liabilities)
Bangkok Insurance PCL.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
Sorachai Vivatn Co., Ltd.
บริษัท สรชัยวิวัฒน จํากัด
Rajburi Sugar Co., Ltd.
บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด
Narai Ruamphiphat Co., Ltd.
บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด
Bangkok Business Building (1987) Co., Ltd.
บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จํากัด
Bumrungrad Hospital PCL.
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
The Phayathai 1 Hospital Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด
The Phayathai 2 Hospital Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด
The Phayathai 3 Hospital Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด
เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด
คาจางและคาบําเหน็จคางจาย (รวมอยูในหนี้สินอื่น)
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519,816,930 1,039,639,970
99,678,834

128,645,874

117,029,112

128,822,494

4,350,683
2,044,893
4,349,956
3,128,216
13,873,748

3,715,348
2,084,270
3,494,984
1,653,957
10,948,559

1,265,420

864,248

282,449,788

209,796,568

67,083
9,210
63,788
77,139
66,780
284,000

69,086
128
60,024
62,390
62,454
184,835
10,800
73,080
40,930
563,727

คาตอบแทนกรรมการและผูบรหาร
ในป 2553 บริษัทฯ มีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุม
เงินบําเหน็จ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ สมทบใหและ
อื่นๆ ของกรรมการและผูบริหาร เปนจํานวน 53.53 ลานบาท (2552: 50
ลานบาท)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ จํานวน 20 ลานหนวย ใหแกพนักงานของบริษัทฯ รายละเอียด
ของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดแสดงไวในหมายเหตุ 18

Directors and management’s remuneration
In 2010 the Company paid salaries, meeting allowances,
bonuses, contributions to the provident fund and others to their
directors and management totaling Baht 53.53 million (2009: Baht
50 million).
In addition, the Company has allocated 20 warrants to its
employees without charge. The details of the warrants are presented
in Note 18.

9. เงนสดและรายการเทียบเทาเงนสด
Cash and cash equivalents
(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553
2552
2010
2009
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทไมกาํ หนดระยะเวลาจายคืน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจายคืนเมือ่ สิน้ กําหนด
ระยะเวลาและบัตรเงินฝาก
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก: เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ รี ะยะเวลาครบกําหนด
เกินกวา 3 เดือน
เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ รี ะยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

Cash
4,934,607
4,882,043
Deposits at banks with no fixed maturity date
554,598,352 888,182,809
Deposits at banks with fixed maturity date and
300,000,000 825,000,000
negotiable certificates of deposits
859,532,959 1,718,064,852
Total cash and deposits at financial institutions
Less: Deposits at financial institutions
(300,000,000) (705,000,000)
with maturity of more than 3 months
Short-term investment with original maturity within 3 months 4,799,320,236 8,380,741,224
5,358,853,195 9,393,806,076
Cash and cash equivalents

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินฝากออมทรัพย เงินฝาก
ประจํา และตั๋วเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.25 ถึง 6.10 ตอป

As at 31 December 2010 and 2009, bank deposits in saving
accounts, fixed deposits and short-term investment carried interests
between 0.25 and 6.10 percent per annum.
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
Property, buildings and equipment

ที่ดิน
Land

เครื่องตกแตง
อาคารและ
ติดตั้งและ
สวนปรับปรุง อาคารชุด
อุปกรณ
ยานพาหนะ
อาคาร Condominium สํานักงาน
Buildings
Furniture and Vehicles
and buildings
fixtures and
improvements
office
equipment

ราคาทุน / Cost:
31 ธันวาคม 2552
31 December 2009
77,326,800 306,710,572 36,632,960 359,506,638 30,762,565
ซื้อเพิ่ม
Purchases
- 15,067,941
- 55,562,190
ปรับปรุง
Adjust
519,862
จําหนาย/ตัดจําหนาย
Disposals/written-off
(816,581)
- (23,243,570) (8,805,000)
โอนเขา (โอนออก)
Transfer in (out)
- 3,085,000
690,000
31 ธันวาคม 2553
31 December 2010
77,326,800 324,046,932 36,632,960 393,035,120 21,957,565
คาเสื่อมราคาสะสม / Accumulated depreciation:
31 ธันวาคม 2552
31 December 2009
- 187,598,508 11,295,999 259,475,173 18,457,171
คาเสื่อมราคาสําหรับป
Depreciation for the year
- 22,339,989 1,831,648 41,951,426 3,776,783
คาเสื่อมราคา - จําหนาย/
ตัดจําหนาย
Depreciation - disposals/
written-off
(816,503)
- (22,328,659) (8,804,930)
31 ธันวาคม 2553
31 December 2010
- 209,121,994 13,127,647 279,097,940 13,429,024
มูลคาสุทธิตามบัญชี / Net book value:
31 ธันวาคม 2552
31 December 2009
77,326,800 119,112,064 25,336,961 100,031,465 12,305,394
31 ธันวาคม 2553
31 December 2010
77,326,800 114,924,938 23,505,313 113,937,180 8,528,541
คาเสื่อมราคาสําหรับปซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุน / Depreciation charged in income statements for the year
2552 / 2009
2553 / 2010
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(หนวย : บาท / Unit : Baht)
งาน
ระหวาง
กอสราง
Construction
in progress

รวม
Total

35,000 810,974,535
4,565,000

75,195,131

-

519,862

- (32,865,151)
(3,775,000)

-

825,000 853,824,377
- 476,826,851
-

69,899,846

- (31,950,092)
- 514,776,605
35,000 334,147,684
825,000 339,047,772
57,297,883
69,899,846

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณจาํ นวนหนึง่
ซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคา
เสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพยดงั กลาวมีจาํ นวนเงินประมาณ 264.47 ลาน
บาท (2552: 272.06 ลานบาท)

As at 31 December 2010, certain of the buildings and equipment
items of the Company have been fully depreciated but are still in
use. The cost before deducting accumulated depreciation of those
assets amounted to Baht 264.47 million (2009: Baht 272.06 million).

11. เบี้ยประกันภัยคางรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของเบีย้ ประกันภัย
คางรับจําแนกตามระยะเวลาผอนผันตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย
แสดงไดดังนี้

11. Premium due and uncollected
As at 31 December 2010 and 2009, the balances of premium
due and uncollected are classified in relation to the grace period
granted on the condition of the policy, as follows:
(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553
2552
2010
2009

คางรับไมเกินระยะเวลาผอนผัน
คางรับเกินระยะเวลาผอนผัน
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ

1,257,197,632
53,343,106
1,310,540,738

Grace period not exceeded
Grace period exceeded
Total premium due and uncollected

12. สินทรัพยไมมีตัวตน
Intangible assets
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
Software
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น
ปรับปรุง
โอนเขา / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2553
คาตัดจําหนายสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
คาตัดจําหนายสําหรับปซึ่งรวมอยู
ในงบกําไรขาดทุน
2552
2553

Cost
31 December 2009
Increase
Adjust
Transfer in (out)
31 December 2010
Accumulated amortisation
31 December 2009
Amortisation charged for the year
31 December 2010
Net book value
31 December 2009
31 December 2010
Amortisation charged in income
statements for the year
2009
2010

1,099,993,818
35,279,182
1,135,273,000

(หนวย : บาท / Unit : Baht)
ระบบงาน
ระหวางติดตั้ง
รวม
System
Total
development
in progress

39,793,548
8,838,601
(519,862)
764,378
48,876,665

749,378
4,440,888
(764,378)
4,425,888

40,542,926
13,279,489
(519,862)
53,302,553

22,724,180
7,363,955
30,088,135

-

22,724,180
7,363,955
30,088,135

17,069,368
18,788,530

749,378
4,425,888

17,818,746
23,214,418
5,297,354
7,363,955
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13. สินทรัพยอื่น
Other assets
(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553
2552
2010
2009
คาเชาอาคารจายลวงหนา
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
คาใชจายจายลวงหนา
เงินมัดจํา
อื่นๆ
รวม

Prepaid rental expenses
Accounts receivable from sales of investments
Prepaid expenses
Deposits
Others
Total

117,029,111
8,258,080
24,960,298
18,077,292
11,095,389
179,420,170

128,822,493
4,909,350
25,290,230
16,827,141
9,302,534
185,151,748

14. หนี้สินอื่น
Other liabilities
(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553
2552
2010
2009
คาบําเหน็จคางจาย
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
เบี้ยประกันภัยที่ไดรับเงินแลว
แตกรมธรรมยังไมอนุมัติ
เงินรับรอการโอนบัญชี
เจาหนี้กรณียกเวนเบี้ย
เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา
อื่นๆ
รวม
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Accrued commission expenses
Accrued expenses
Withholding tax payable
Premium received for policies
not yet approved
Amounts received awaiting transfer
Unpaid benefits to life policies
exempted premium
Forward contracts payables
Others
Total

604,751,763
329,831,421
19,716,519
76,962,715

548,414,193
286,264,491
31,589,219
82,233,741

125,158,636
89,503,128

83,861,356
86,317,389

39,487,950

15,354,900

57,408,470
1,342,820,602

48,953,522
1,182,988,811

15. หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ไดวางหลักทรัพย
ประกันไวกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตดังนี้

15. Assets pledged with registrar
As at 31 December 2010 and 2009, the following assets
have been pledged with the Registrar in accordance with the
Life Assurance Act.
(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553
2552
2010
2009

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

State enterprise bond

16. ทรัพยสนิ ทีจ่ ดั สรรไวเปนเงนสํารองวางไวกบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ไดวางหลักทรัพย ไว
เปนเงินสํารองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต
ดังตอไปนี้

20,000,000

20,000,000

16. Assets reserved with registrar
As at 31 December 2010 and 2009, the following assets have
been pledged as life assurance policy reserve with the Registrar in
accordance with the Life Assurance Act.

(หนวย : บาท / Unit : Baht)
2553
2552
2010
2009
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม

Government bonds
State enterprise bonds
Total

17. ทุนจดทะเบียน
เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2552 บริษทั ฯ ไดรบั เงินจากการขายหุน สามัญ
ตอประชาชนเปนการทัว่ ไปจํานวน 200 ลานหุน ในราคาหุน ละ 13.50 บาท
เปนเงินทัง้ สิน้ 2,700 ลานบาท โดยมีสว นเกินมูลคาหุน (สุทธิจากคาใชจา ย
ที่เกี่ยวของกับการขายหุน) จํานวน 2,424.82 ลานบาท บริษัทฯ ได
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเปน 1,200 ลานบาท กับกระทรวง
พาณิชยแลวเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552

4,780,291,574
8,345,723,786
13,126,015,360

4,516,546,937
5,950,251,426
10,466,798,363

17. Share capital
On 14 September 2009, the Company issued an initial public
offering of 200 million ordinary shares at the price of Baht 13.50 per
share. Total proceed from the Company’s newly share offering was
Baht 2,700 million, with a share premium of Baht 2,424.82 million, net
of related expenses incurred in making the offering. The Company
registered the change in its paid-up share capital to be Baht 1,200
million with the Ministry of Commerce on 22 September 2009.
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18. ใบสําคัญแสดงสิทธ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2
ของบริษทั ฯ ไดมมี ติอนุมตั ิใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชอื่ และโอน
เปลี่ยนมือไมไดเพื่อการเสนอขายแกพนักงานจํานวน 20 ลานหนวย โดย
บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวใหแกพนักงานของบริษัทฯ
ดังนี้

18. Warrants
On 23 November 2007, Extraordinary General Meeting No. 2
of the Company’s shareholders passed a resolution approving the
issuance of 20 million registered and non-transferrable warrants
to subscribe to the Company’s ordinary shares, to be allotted to
employees as follow:

(หนวย : บาท / Unit : Baht)
อนุมัติโดย
Approved by
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
The Executive Board of Directors of the Company, on 29 May 2008
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2552
The Board of Directors of the Company, on 11 August 2009

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร
Allocated warrants
11.50 ลานหนวย
11.50 million units
1.35 ลานหนวย
1.35 million units

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ
Unallocated warrants
8.50 ลานหนวย
8.50 million units
7.15 ลานหนวย
7.15 million units

ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิหรือเมื่อพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทฯ โดยมี
อัตราใชสทิ ธิคอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสทิ ธิซอื้ หุน สามัญไดจาํ นวน
1 หุน ในราคาใชสิทธิเทากับราคาหุนที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป

These warrants expire 5 years from the issue date or on the
termination date of employment, if earlier. The exercise ratio is 1
warrant to 1 new ordinary share and the exercise price is the public
offering price.

19. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปน
ทุนสํารองไมนอ ยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหกั ดวยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจาย
เงินปนผลได
ในป 2552 บริษัทฯ ไดจัดสรรกําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 44.9 ลานบาท

19. 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% of its net income after deducting accumulated
deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10% of the
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend
distribution.
In 2009, the Company transferred net income amounting to
Baht 44.9 million to the statutory reserve.
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20. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุน ขัน้ พืน้ ฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสาํ หรับปดว ยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวม
ของจํานวนหุน สามัญถัวเฉลีย่ ถวงน้าํ หนักทีอ่ อกอยูในระหวางปกบั จํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุน
สามัญเทียบเทาปรับลดทัง้ สิน้ ใหเปนหุน สามัญ โดยสมมติวา ไดมกี ารแปลง
เปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แสดงการคํานวณไดดังนี้

20. Basic earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing the net
income for the year by the weighted average number of ordinary
shares in issue during the year.
Diluted earnings per share is calculated by dividing net income
for the year by the weighted average number of ordinary shares in
issue during the year 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 year or on
the date the potential ordinary shares were issued.
Basis earning per share and diluted earnings per share for
the years ended 31 December 2010 and 2009 were calculated as
follows:
(หนวย : บาท / Unit : Baht)

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก (พันหุน)
Weighted average number
of shares (Thousand shares)
2552 / 2009 2553 / 2010 2552 / 2009

กําไรสุทธิ (พันบาท)
Net income
(Thousand Baht)

2553 / 2010
กําไรตอหุน ขัน้ พืน้ ฐาน
Basic earnings per share
กําไรสุทธิ
Net income
ผลกระทบของหุน สามัญเทียบเทา
ปรับลด
Dilutive effect of warrants
กําไรตอหุน ปรับลด
Diluted earnings per share
กําไรสุทธิทเ่ี ปนของผูถ อื หุน สามัญ
สมมติวา มีการแปลงเปนหุน สามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิทธิ
Net income of ordinary
shareholder assuming the
conversion of warrants to
ordinary shares

2,796,484

1,185,692

1,200,000

1,059,180

-

-

6,199

-

2,796,484

1,185,692

1,206,199

1,059,180

21. การเสนอขอมูลทางการเงนจําแนกตามสวนงาน
บริษทั ฯ ดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจประกันชีวติ
และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น
รายได กําไรและสินทรัพยทงั้ หมดทีแ่ สดงในงบการเงินจึงเกีย่ วของกับสวน
งานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว

กําไรตอหุน (บาท)
Earnings
per share (Baht)

2553 / 2010

2552 / 2009

2.330

1.119

2.318

1.119

21. Financial information by segment
The Company’s operations involve a single industry segment
in life insurance and are carried on in the single geographic area
in Thailand. As a result, all of the revenues, operating profits and
assets as reflected in these financial statements pertain to the
aforementioned industry segment and geographic area.
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22. กองทุนสํารองเลี้ยงชพ
บริ ษั ท ฯ และพนั ก งานได ร ว มกั น จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ
พนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 โดยที่
พนักงานจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึง 8 ของ
เงินเดือน และเงินทีบ่ ริษทั ฯ จายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนเปนจํานวน
ไมเกินรอยละ 5 ถึง 8 ของเงินเดือนพนักงานที่จายเขากองทุนขึ้นอยูกับ
อายุการทํางานของพนักงาน และจะจายใหพนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออก
จากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2553 บริษัทฯ
จายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวน 23.07 ลานบาท (2552: 21.69 ลาน
บาท) ซึ่งรวมอยูในคาใชจายของบริษัทฯ

22. Provident fund
The Company and its employees jointly established a provident
fund in accordance with the Provident Fund Act. B.E. 2530. Such fund
is monthly contributed to both by the employees at rates ranging from
5% to 8% of their basic salaries and the Company at rates ranging
from 5% to 8% of the employees’ basic salaries, based on length
of service. The fund will be paid to the employees upon termination
in accordance with the rules of fund. During 2010, a total of Baht
23.07 million (2009: Baht 21.69 million) has been contributed to the
fund and recorded as expenses by the Company.

23. เงนปนผลจาย
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ นเรื่ อ งการจ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ผู ถื อ หุ น ในอั ต ราหุ น ละ
0.20 บาท รวมเปนเงิน 200 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯไดรับความเห็นชอบ
จาก คปภ. ใหจายเงินปนผลดังกลาวได ในอัตราหุนละ 0.135 บาท
รวมเปนเงิน 135 ลานบาท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ไดจาย
เงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหแกผูถือหุนเรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ
มีมติอนุมตั จิ า ยเงินปนผลใหแกผถู อื หุน ในอัตราหุน ละ 0.15 บาท รวมเปน
เงิน 180 ลานบาท ซึง่ ไดรบั ความเห็นชอบใหจา ยเงินปนผลจาก คปภ. เมือ่
วันที่ 22 เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวัน
ที่ 26 พฤษภาคม 2553 เรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติอนุมตั จิ า ยเงินปนผลใหแกผถู อื หุน ในอัตราหุน ละ 0.20 บาท รวมเปน
เงิน 240 ลานบาท ซึ่งไดรับความเห็นชอบใหจายเงินปนผลจาก คปภ.
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนใน
วันที่ 16 กันยายน 2553 เรียบรอยแลว

23. Dividends paid
On 17 April 2009, the Annual General Meeting of the
shareholders approved the payment of dividend of Baht 0.20 per
share to the Company’s shareholders, a total of Baht 200 million.
However, the OIC approved a dividend payment of Baht 0.135 per
share, or a total of Baht 135 million. On 15 July 2009, the Company
already made the dividend payment.
On 27 April 2010, the Annual General Meeting of shareholders
approved the payment of dividend of Baht 0.15 per share to the
Company’s shareholders, a total of Baht 180 million with the
approval of the OIC on 22 April 2010. On 26 May 2010, the Company
already made the dividend payment.
On 11 August 2010, the Meeting of Board of directors approved
the payment of dividend of Baht 0.20 per share to the Company’s
shareholders, a total of Baht 240 million with the approval of the
OIC on 8 September 2010. On 16 September 2010, the Company
already made the dividend payment.

24. ภาระผูกพัน
บริษทั ฯ ไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับการเชาพืน้ ทีใ่ น
อาคาร รถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ ประมาณ
3 ถึง 24 ป สําหรับการเชาพืน้ ที่ในอาคาร และประมาณ 1 ถึง 5 ป สําหรับ
การเชารถยนตและอุปกรณ สัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได

24. Commitments
The Company has entered into several lease agreements in
respect of the lease of office building space, motor vehicles and
equipments. The terms of the agreements are generally between 3
and 24 years for lease of building space and are generally between
1 and 5 years for lease of motor vehicles and equipments. Operating
lease agreements cannot be cancelled.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ตองจาย
ในอนาคตดังตอไปนี้

As at 31 December 2010, the Company has outstanding
commitments as follows:

1 ป
1 year
สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาบริการ
รวม

Operating lease agreements
Services agreements
Total

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ตองจาย
ในอนาคตดังตอไปนี้

22.59
23.82
46.41

Operating lease agreements
Services agreements
Total

25. หนี้สินที่อาจจะเกิดข้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีคดีถกู ฟองรองเรียกคาเสียหาย
จํานวนประมาณ 33.78 ลานบาท (2552: 25.83 ลานบาท) จากการเปน
ผูร บั ประกันภัย ซึง่ ผลของการพิจารณาคดีดงั กลาวยังไมสนิ้ สุด บริษทั ฯ จึง
ยังไมไดตั้งสํารองสําหรับความเสียหายขางตน เนื่องจากความไมแนนอน
เกี่ยวกับผลของการพิจารณาคดี
26. เคร่องมือทางการเงน
26.1 นโยบายการบรหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงินใหกูยืม
และเบีย้ ประกันภัยคางรับไมมสี าระสําคัญ เนือ่ งจากผูก ยู มื และผูเ อาประกัน
ภัยของบริษทั ฯ กระจายอยูในอุตสาหกรรมทีแ่ ตกตางกันและภูมภิ าคตางๆ
ในประเทศ และมูลคาสูงสุดของความเสีย่ งคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ดังกลาวตามที่แสดงไวในงบดุล

14.53
32.20
46.73

4.70
22.10
26.80

41.82
78.12
119.94

As at 31 December 2009, the Company has outstanding
commitments as follows:

1 ป
1 year
สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาบริการ
รวม

(หนวย : บาท / Unit : Baht)
จายชําระภายใน / Pay within
รวม
เกิน 5 ป
1 - 5 ป
Total
5 years
1 - 5 years

28.87
33.17
62.04

(หนวย : บาท / Unit : Baht)
จายชําระภายใน / Pay within
รวม
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
Total
1 - 5 years
5 years
25.60
41.05
66.65

5.64
18.78
24.42

60.11
93.00
153.11

25. Contingent liabilities
As at 31 December 2010, the Company has been sued for
damaged totaling approximately Baht 33.78 million (2009: Baht
25.83 million) as insurer. The outcomes of these causes have not
yet been finalised due to uncertainty of these causes.
26. Financial instruments
26.1 Financial risk management
Credit risk
Concentrations of the credit risk with respect to loans and
premiums due and uncollected are insignificant due to the large number
of customers comprising the customer base and their dispersion
across different industries and geographic regions in Thailand.
The maximum exposure to credit risk is the book value of assets as
presented in balance sheet.
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ความเสีย่ งซึง่ เกิดขึน้ จากเงินใหกยู มื โดยมีกรมธรรมเปนประกันไมมี
สาระสําคัญ เนือ่ งจากบริษทั ฯ ใหผเู อาประกันกูย มื เปนจํานวนเงินทีน่ อ ยกวา
มูลคาเงินสดตามกรมธรรมที่มีกับบริษัทฯ และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจาก
เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองเปนประกันมีมูลคาสูงสุดเทากับมูลคา
ของเงินกูยืมหักดวยมูลคาที่บริษัทฯ สามารถรับชําระคืนจากสินทรัพยที่
นํามาจํานอง
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ าํ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงิน
ฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย และเงินใหกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้

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 2010 financial assets classified by type of
interest rate are summarised in the table below:

(หนวย : บาท / Unit : Baht)

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
Balance as at 31 December 2010
อัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด
Floating interest rate

อัตราดอกเบี้ยคงที่
Fixed interest rate

233,386,717

326,146,242

300,000,000

233,386,717

44,375,042
370,521,284

56,702,139,790
7,205,000,000
8,654,585,745
2,113,670,689
74,975,396,224

ไมมีดอกเบี้ย
No interest
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ
พันธบัตร
ตัว๋ เงิน
หุน กู
เงินใหกยู มื - สุทธิ
รวม
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Deposits at financial institutions
Investments in securities - net
Bonds
Notes
Debentures
Loans - net
Total

As at 31 December 2010, the financial assets that carry fixed
interest rates further classified based on the maturity date, or the
repricing date if this occurs before the maturity date as follows:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ ส ามารถแยกตามวั น ที่ ค รบกํ า หนดหรื อวั น ที่ มี การกํ า หนดอั ต รา
ดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้

ภายใน 1 ป
Within 1 year
เงินฝากสถาบันการเงิน
Deposits at financial institutions
เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ
Investments in securities - net
พันธบัตร
Bonds
ตั๋วเงิน
Notes
หุนกู
Debentures
เงินใหกูยืม - สุทธิ
Loans - net
รวม
Total

-

1 - 5 ป
1 - 5 years

300,000,000

(หนวย : บาท / Unit : Baht)
อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
รวม
Average
Total
interest rate
(รอยละตอป)
(% p.a.)

เกิน 5 ป
Over 5 years

-

300,000,000

5.35

2,678,476,713 9,066,225,456 44,957,437,621 56,702,139,790

4.61

3,020,000,000

395,000,000 3,790,000,000 7,205,000,000

3.87

260,555,726 3,119,669,308 5,274,360,711 8,654,585,745

5.57

1,112,974

16,594,534 2,096,963,181 2,113,670,689

6.70-8.00

5,960,145,413 12,897,489,298 56,118,761,513 74,975,396,224

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ าํ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับ
การลงทุนในพันธบัตรและหนวยลงทุนทีเ่ ปนสกุลเงินตางประเทศ และการ
ทําประกันภัยตอกับบริษัทประกันชีวิตในตางประเทศ บริษัทฯ ไดตกลง
ทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยง

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 utilises forward exchange contracts to
manage the risk.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย
ทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังนี้

สกุลเงิน
Foreign currency

As at 31 December 2010, the balances of financial assets
denominated in foreign currencies are summarised below.

สินทรัพยทางการเงิน
Financial assets
(ลาน / Million)

เหรียญสหรัฐอเมริกา / US dollar

99.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราตาง
ประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
Foreign currency

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ /
Baht per 1 foreign currency unit)
30.01

Foreign exchange contracts outstanding at 31 December 2010
are summarized below.

จํานวนที่ซื้อ
Bought amount

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ของจํานวนที่ซื้อ
Contractual exchange rate bought

(ลาน / Million)

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ /
Baht per 1 foreign currency unit)
29.80 - 41.00

เหรียญสหรัฐอเมริกา / US dollar

26.2 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลก
เปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการ
แลกเปลีย่ นและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมี
ความเกี่ยวของกัน
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลคายุตธิ รรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุดหรือกําหนดขึน้ โดย
ใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
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อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
Average exchange rate as
at 31 December 2010

99.50

26.2 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.

บริษทั ฯ ใชวธิ กี ารและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุตธิ รรมของ
เครื่องมือทางการเงินดังนี้

The following methods and assumptions were used by the
Company in estimating the fair values of financial instruments:

เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่
ซื้อขายกันในตลาด
เงินลงทุนทัว่ ไป มูลคายุตธิ รรมไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสม
จึงไมมีการเปดเผย
เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุนกูและตั๋วเงิน ซึ่งมี
ระยะเวลาครบกําหนดไมเกิน 90 วัน มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่แสดง
ในงบดุล สวนที่เกิน 90 วันประมาณโดยวิธีการหาสวนลดกระแสเงินสด
โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ
ตราสารอนุพนั ธทางการเงินแฝง มูลคายุตธิ รรมถือตามราคาทีค่ าํ นวณ
โดยผูออกตราสาร

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,
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.

เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
ถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ราคาตามบัญชีของเครือ่ งมือทางการเงิน
ของบริษทั ฯ ทีแ่ ตกตางไปจากราคายุตธิ รรมอยางมีสาระสําคัญมีดงั ตอไปนี้

Policy loans
The fair value of policy loan is based on the amount presented
in the balance sheet.
As at 31 December 2010, the aggregate carrying values of the
Company’s financial instruments which are significantly different from
their aggregate fair values can be defined as follows:
(หนวย : บาท / Unit : Baht)
ราคาตามบัญชี
Carrying value

ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกําหนด
พันธบัตร - สุทธิ
หุน กู - สุทธิ
เงินลงทุนในตัว๋ เงินตามหมายเหตุ 6 (ก)
(ไมรวมเงินฝากเพิม่ ในอนาคต)
เงินลงทุนในตัว๋ เงินตามหมายเหตุ 6 (ข)
เงินลงทุนในตัว๋ เงินตามหมายเหตุ 6 (ค)
เงินลงทุนในตัว๋ เงินตามหมายเหตุ 6 (ง)

Held-to-maturity debt securities
Bonds - net
Debenture - net
Investments in notes in Note 6 (a)
(exclusion of put option)
Investments in notes in Note 6 (b)
Investments in notes in Note 6 (c)
Investments in notes in Note 6 (d)

บริษัทฯ ยังคงบันทึกพันธบัตร หุนกูและตั๋วเงินขางตนในราคาตาม
บัญชี เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งใจจะถือเงินลงทุนจนครบกําหนด

มูลคายุติธรรม
Fair value

53,702,571,518
8,601,541,960
1,700,000,000

58,800,600,467
9,143,725,439
1,672,178,849

1,090,000,000
600,000,000
400,000,000

1,493,426,290
634,290,000
377,960,000

The Company has recorded the above bonds, debentures and
notes at their book values because the Company intends to hold
the investments to maturity.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements
เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 6 (ก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ อาจตองฝากเงินในอนาคตตาม
สัญญาเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินซึ่งสามารถสรุปไดดัง
ตอไปนี้

จายภายใน

Within

ภายใน 1 ป
1 - 3 ป
รวม

Within 1 year
1 - 3 years
Total

27. การบรหารจัดการทุนของบรษัทประกันชวต
วัตถุประสงค ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ การจัดให
มีโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมการดํารงไวซึ่งความสามารถในการ
ดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง และการดํารงเงินกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนด
ของ คปภ.
28. การอนุมัติงบการเงน
งบการเงิ น นี้ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห อ อกโดยคณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554
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Investments in notes as Note 6 (a)
As at 31 December 2010, the Company may need to deposit
additional amounts in the future under the promissory notes and bills
of exchange agreements, as summarised below.

หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht
1,100
500
1,600

27. 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 Notifications
of the OIC.
28. Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the
Board of Directors on 23 February 2011.

รายการระหวางกัน
Connected Transactions
ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทมีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกัน
โดยการถือหุน หรือการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการบางสวนรวมกัน
โดยในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
นั้น บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธที่แทจริงมากกวาที่เปนไป
ตามรูปแบบตามกฎหมาย หรือสัญญาที่กําหนดใหเปนรายการสวนใหญ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขที่เปนปกติธุรกิจและเปนไปตามราคาที่คิดใน
อัตราทัว่ ไป ซึง่ ไดมกี ารเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแลว
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันทีผ่ สู อบบัญชีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินนัน้ เพือ่ ชวยสนับสนุนการดําเนิ นงานของบริษทั เปนการรักษาและ
ขยายฐานลูกคาของบริษัท และชวยเสริมสรางธุรกิจของบริษัท ใหมีความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคง และในดานความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหวางกันก็เปนรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเงื่อนไขการคาที่เปนมาตรฐาน
ดวยราคาที่เปนธรรมตามราคาตลาด โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสําคัญ
ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหวางกัน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
นโยบายในการดําเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ดําเนินการกับกิจการอืน่ ทัว่ ไป เพือ่ มิให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ในการทํารายการระหวางกัน บริษัท
ปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยรายการ
ระหวางกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี หาก
แตวามีรายการระหวางกันเกิดขึ้นก็จะเปนไปตามเงื่อนไขที่เปนปกติธุรกิจ
และเปนไปตามราคาตลาด โดยบริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
ทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการดวย
นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่บริษัทจะมีตอไปในอนาคต
เปนไปตามความจําเปน และความสมเหตุสมผลที่ไดอธิบายไวขา งตน และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียด ความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และขอ
บังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
กําหนดไวเกีย่ วกับเรือ่ งดังกลาว รวมถึงการปฏิบตั ติ ามขอกําหนดเกีย่ วกับ
การเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และเปดเผยรายการ
ระหวางกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
อยางไรก็ตาม บริษัทมุงดําเนินธุรกิจดวยความชัดเจน โปรงใส และ
ยุติธรรมตอลูกคา คูคา ผูถือหุน ตลอดจนรักษาผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสําคัญ

The Characteristics of Connected Transactions
The Company occasionally has commercial dealings with
connected organisations, which may be linked to the Company through
shareholding or having a common shareholder(s) or director(s).
The Company uses de facto relationships in determining whether a
transaction is connected to the Company through individuals and/or
organisations, as opposed to using legal and contractual definitions.
Most connected transactions are made according to normal commercial
terms and prices as disclosed in the notes to the financial statements.
The Essentials and Rationale of Connected Transactions
The connected transactions disclosed by the auditors in the notes
to the financial statements are aimed at improving the operations,
maintaining as well as expanding customer base and promoting
sustainable growth of the Company. In rationale aspect, connected
transactions that are undertaken conform to standard business
practices. In doing so, the Company abides by all rules and regulations
of the Office of Insurance Commission and normal commercial terms,
and applies fair market prices with due regard to serving the best
interests of the Company.
Approval Procedures of Connected Transactions
The company has many levels of internal control that can be
implemented depending on the nature of connected transaction
undertaken. Internal control is also applicable to the inspection of
business operations to meet the laws, rules and business policies
in dealing with other companies to prevent conflicts of interest in
connected transactions. The Company abides by the security law,
regulations, notices, orders and requests of the Stock Exchange
of Thailand and declares connected transactions in compliance
with accounting standards issued by the Federation of Accounting
Professions. In the case of a connected transaction, everything will
be carried out in accordance with usual business conditions and
market prices, and with suitability and reasonability of the transaction
considered by the Audit Committee.
Policy on Future Connected Transactions
All of the Company’s future transactions with connected
parties will be carried out according to the aforementioned
essentials and rationale. The Audit Committee will assess all
details as necessary, and the Company will abide by all relevant
securities laws and other relevant rules, regulations, orders
and announcements of the Stock Exchange of Thailand and
the Securities and Exchange Commission. The Company will
also adhere to all regulations on the disclosure of information
as well as the declaration of connected transactions in
accordance with accounting standards of the Federation of
Accounting Professions. Above all, the Company will conduct
business with transparency and fairness to all our customers, business
partners, and shareholders, striving at all times to sustain the utmost
the business interests of the Company.
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ทําเนียบสาขา
Branch Network
สํานักงานใหญ : 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถ.พระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2777-8888
โทรสาร 0-2777-8899
Call Center 0-2777-8000
ช่อสาขา
กรุงเทพฯ และปรมณฑล

ปทุมธานี
ศรีนครินทร
สีลม
อโศก
เอกมัย
ภาคกลาง

กาญจนบุรี

สถานที่ติดตอ

380 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปต ย
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
4/43-44 หมู 10 สีแ่ ยกลาซาล ถ.ศรีนครินทร
แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
302 อาคารเอ็ส แอนด เอ ชัน้ 6-7 ถ.สีลม
แขวงสุรยิ วงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
54 อาคาร บี.บี.บิลดิง้ ชัน้ 10-11 หองเลขที่ 1101-2
ถ.สุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
23 / 66-73 อาคารสรชัย ชัน้ 19-20
ซ.สุขมุ วิท 63 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

28/1-3 หมู 9 ถ.อูท อง ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ชัยนาท
88/33-34 ถ.พหลโยธิน ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
นครปฐม
194 หมู 1 ถ.ทรงพล ต.ลําพยา
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
บานโปง
114/32-33 ถ.แสงชูโต ต.บานโปง
อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110
ประจวบคีรขี นั ธ 27/56 ซ.หมูบ า นบอฝาย ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ 77110
พระนครศรีอยุธยา 3/37-39 หมู 1 ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชยั
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เพชรบุรี
116 หมู 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไรสม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ราชบุรี
26/15-16 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ลพบุรี
256/13-15 หมู 2 ต.ทาศาลา
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
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โทรศัพท

โทรสาร

0-2567-1414-6

0-2567-4729

pathumthani@bla.co.th

0-2383-4591-3
0-2758-8002
0-2233-0099

0-2758-8001

srinakarin@bla.co.th

0-2233-4114

silom@bla.co.th

0-2261-7766

0-2261-7755

asoke@bla.co.th

0-2726-9777

0-2726-9676

eakamai@bla.co.th

0-34515-574
0-34621-616
0-5641-4645-6

0-34515-578

kanchanaburi@bla.co.th

0-5641-4647

chainat@bla.co.th

0-3421-8582-3

0-3421-8584

nakhonpathom@bla.co.th

0-3234-4389-91
0-3220-0444
0-3254-7354-5

0-3220-1251

banpong@bla.co.th

0-3252-2805

prachuap@bla.co.th

0-3532-2001-4

0-3532-2005

ayuthaya@bla.co.th

0-3242-4190-1
0-3242-4409
0-3241-9842
0-3231-3152
0-3233-7517
0-3231-3434
0-3642-4304
0-36424-256
0-3642-4361,612-448

E-mail

pethchaburi@bla.co.th
ratchaburi@bla.co.th
lopburi@bla.co.th

ช่อสาขา
ภาคกลาง

สถานที่ติดตอ

สมุทรสงคราม 134/16-17 ถ.ทางเขาเมือง ต.แมกลอง
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสาคร
สระบุรี
สุพรรณบุรี
อางทอง
ภาคตะวันออก

กบินทรบรุ ี

จันทบุรี

931/108-109 ถ.พระรามที่ 2 ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
179/4 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
292/7-10 หมู 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
82 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง
อ.เมือง จ.อางทอง 14000
102 หมู 16 ต.เมืองเกา
อ.กบินทรบรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25240
29/10-11 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

ฉะเชิงเทรา

456, 458, 460 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ชลบุรี

112/132-135 หมู 1 ถ.พระยาสัจจา
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

นครนายก

149/5-6 หมู 7 ถ.สุวรรณศร ต.บานใหญ
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
107/32 หมู 2 ต.เพ
อ.เมือง จ.ระยอง 21160
62/3-4 หมู 5 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
83, 85, 87 ซ.6 ถ.ราษฎรบาํ รุง ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21000

บานเพ
พัทยา
ระยอง
ภาคเหนือ

กําแพงเพชร
เชียงคํา
เชียงราย

631/3 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
25 หมู 10 ต.หยวน
อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110
208/3-4 หมู 16 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เชียงใหม

119/3 ถ.ชางเผือก ต.ศรีภมู ิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

ตาก

5/2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง
อ.เมือง จ.ตาก 63000

โทรศัพท

โทรสาร

E-mail

0-3471-1620
0-3471-1315
0-3471-1774
0-3471-5894
0-34810-276-7

0-3471-4845

samutsongkram@bla.co.th

0-3487-0907

samutsakhorn@bla.co.th

0-3630-8202
0-3630-8205-6
0-3621-2632
0-3550-1158-9
0-3550-1160
0-3562-6396-7
0-3561-1334

0-3623-0460

saraburi@bla.co.th

0-3550-0566

supanburi@bla.co.th

0-3562-6395

angthong@bla.co.th

0-3720-2533-4

0-3728-2930

kabinburi@bla.co.th

0-3931-3251
0-3931-3870
0-3930-2927
0-3851-5805-7
0-3881-3028
0-3881-2454
0-3878-4261,3
0-3878-4389
0-3878-4198
0-3732-0939
0-3732-0482
0-3865-2937-8

0-3932-3782

chanthaburi@bla.co.th

0-3851-3859

chachoensoa@bla.co.th

0-3878-4262

chonburi@bla.co.th

0-3732-0940

nakhonnayok@bla.co.th

0-3865-2939

banphe@bla.co.th

0-3836-8064-5

0-3836-8066

pattaya@bla.co.th

0-3861-5015
0-3880-0449
0-3880-0184

0-3861-7152

rayong@bla.co.th

0-5571-4105-6

0-5571-4107

kamphaeng@bla.co.th

0-5445-4258-9

0-5445-4260

chiangkham@bla.co.th

0-5375-8767
0-5375-8543
0-5375-8794
0-5340-5318-9
0-5340-5374-6
0-5328-7251-3
0-5554-0601
0-5554-0625

0-5371-1243

chiangrai@bla.co.th

0-5328-7250

chiangmai@bla.co.th

0-5554-0683

tak@bla.co.th
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ทําเนียบสาขา
Branch Network
ช่อสาขา
ภาคเหนือ

สถานที่ติดตอ

ตะพานหิน

324/42-43 หมู 3 ถ.ตะพานหิน-บางมูลนาก
ต.หวยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร 66110

เถิน

6/2-3 หมู 11 ถ.เถินบุรี ต.ลอมแรด
อ.เถิน จ.ลําปาง 52160
36/6-8 ถ.โกสียใต ต.ปากน้าํ โพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000
556/4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
2/256 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจติ ร 66000
401/131 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
6/7- 8 ถ.สามัคคีชยั ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000
236/9 หมู 1 ถ.ลําปาง-เชียงใหม ต.ปงแสนทอง
อ.เมือง จ.ลําปาง 52100

นครสวรรค
พะเยา
พิจติ ร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
ลําปาง
สวรรคโลก

90/7,9 หมู 3 ถ.จรดวิถถี อ ง ต.ยานยาว
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ
ขอนแกน
ชัยภูมิ
ชุมแพ
นครพนม
นครราชสีมา

246/16-17 ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000
31/31-32 ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
270/9-11 หมู 6 ถ.ชัยภูม-ิ สีคว้ิ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
1212-1213 หมู 15 ถ.มะลิวลั ย ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 40130
175/3-4 ถ.บํารุงเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
549/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

นครราชสีมา 2 2727/7-9 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
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โทรศัพท

โทรสาร

E-mail

0-5662-1333
0-5662-2223
0-5662-3323
0-5433-3494
0-5433-3493
0-5622-8742-4

0-5662-1800

taphanhin@bla.co.th

0-5433-3493

thoen@bla.co.th

0-5622-8745

nakhonsawan@bla.co.th

0-5448-2112-3
0-5448-0220
0-5665-1361-2

0-5448-0281

phayao@bla.co.th

0-5665-1363

phichit@bla.co.th

0-5524-2552

phitsanulok@bla.co.th

0-5672-0164

phetchabun@bla.co.th

0-5435-2624

lampang@bla.co.th

0-5564-1807

sawankhalok@bla.co.th

0-4381-3126

kalasin@bla.co.th

0-4324-4537

khonkhan@bla.co.th

0-4483-7074

chaiyaphum@bla.co.th

0-4338-5043-4

0-4338-5045

chumpae@bla.co.th

0-4252-0603
0-4252-1205
0-4252-0371
0-4424-3734
0-4426-1736-7
0-4426-1815
0-4427-8688-9
0-4427-8690

0-4252-0604

nakhonphanom@bla.co.th

0-4424-6221

korat@bla.co.th

0-4427-8724

korat2@bla.co.th

0-5522-1566-8
0-5524-6658
0-5672-2838
0-5674-3592
0-5435-2623
0-5422-6063
0-5422-7063
0-5564-1507
0-5564-1218
0-4381-3435
0-4382-1673
0-4324-4033
0-4324-3534
0-4324-3826
0-4483-7072-3

ช่อสาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

น้าํ โสม
บานผือ
บุรรี มั ย
พิมาย
โพนพิสยั

สถานที่ติดตอ

95-95/1 หมู 1 ต.ศรีสาํ ราญ อ.น้าํ โสม
จ.อุดรธานี 41210
79 หมู 4 ถ.พลับผือ ต.บานผือ
จ.อุดรธานี 41160
129/3-4 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรรี มั ย 31000
677/2-3 หมู1 ถ.สระแกว ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
2/4-5 ม.1 ต.จุมพล อ.โพนพิสยั
จ.หนองคาย 43120

มหาสารคาม

1112/291-292 ถ.ริมคลองสมถวิล
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
รอยเอ็ด
38/8-9 ถ.สันติสขุ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000
เลย
29/8 ถ.รวมใจ ต.กุดปอง
อ.เมือง จ.เลย 42000
ศรีสะเกษ
1420/8-9 ถ.อุบล ต.เมืองใต
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
สกลนคร
241/4 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
สุรนิ ทร
511-513 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรนิ ทร 32000
หนองคาย
924/7 หมู 14 ถ.ประจักษ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
หนองบัวลําภู 63 หมู 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000
อุดรธานี

94/2 หมู 7 ซ.บานโนนยาง ถ.ทหาร
ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

อุบลราชธานี

188,190 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท

โทรสาร

E-mail

0-4228-7314
0-4228-7351

0-4228-7315

namsom@bla.co.th

0-4228-1525-6
0-4461-4427-8

0-4228-1523
0-4461-4417

banphue@bla.co.th
buriram@bla.co.th

0-4428-5411-2

0-4492-8328

phimai@bla.co.th

0-4240-5681
0-4240-5723
0-4247-1383
0-4371-1789

0-4247-1025

phonphisai@bla.co.th

0-4371-2025

mahasarakham@bla.co.th

0-4352-0172
0-4352-0098
0-4281-2198

0-4351-3833

roiet@bla.co.th

0-4281-2020

loei@bla.co.th

0-4562-0304-5

0-4564-3571

srisaket@bla.co.th

0-4271-1834
0-4273-0394
0-4452-0247
0-4452-0427
0-4241-3890-1

0-4271-2861

sakonnakhon@bla.co.th

0-4451-2092

surin@bla.co.th

0-4241-3892

nongkhai@bla.co.th

0-4231-2303

nongbualamphu@bla.co.th

0-4224-9440

udon@bla.co.th

0-4524-4429

ubonratchathani@bla.co.th

0-4231-2897-8
0-4236-0193
0-4236-0287
0-4224-9439
0-4224-9775-6
0-4224-9894
0-4524-4491
0-4526-4093
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ทําเนียบสาขา
Branch Network
ช่อสาขา
ภาคใต

กระบี่

สถานที่ติดตอ

305/6 ถ.มหาราช ต.ปากน้าํ
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
181 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ทาตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
59/61 ถ.หวยยอด ต.ทับเทีย่ ง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

ชุมพร
ตรัง

นครศรีธรรมราช 471 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบตง
24 ถ.คชฤทธิ์ ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
ปตตานี
400/53-54 หมู 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
ภูเก็ต
3/1 หมู 3 ถ.เทพกษัตรีย ต.รัษฎา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ยะลา
317 ถ.สิโรรส ต.สะเต็ง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ระนอง
130/260 ถ.ทาเมือง ต.เขานิเวศน
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
สุราษฎรธานี 4/26-27 หมู 1 ถ.เลีย่ งเมือง ต.บางกุง
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
หาดใหญ
830 อาคารบริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ชัน้ 3, 4, 5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
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โทรศัพท

โทรสาร

E-mail

0-7561-2142
0-7561-2838
0-7750-1871
0-7757-1775
0-7521-1054
0-7521-8826
0-7521-3875
0-7536-0201-3

0-7563-2866

krabi@bla.co.th

0-7750-2727

chumphon@bla.co.th

0-7521-1247

trang@bla.co.th

0-7536-0204

nakhonsi@bla.co.th

0-7323-0114
0-7324-5262
0-7331-9068
0-7331-9168
0-7623-6810-7

0-7324-5262

betong@bla.co.th

0-7331-9068

pattani@bla.co.th

0-7623-6818

phuket@bla.co.th

0-7321-3622
0-7321-3825
0-7783-2956
0-7783-5903
0-7722-5275-6

0-7321-5239

yala@bla.co.th

0-7783-2594

ranong@bla.co.th

0-7722-5277

suratthani@bla.co.th

0-7446-4056-9

0-7446-4060

hatyai@bla.co.th

