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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เริ่มต้นจาก ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์ (อดีตนายกรัฐมนตรี)
พระยาศรีวิศาลวาจา คุณชิน โสภณพนิช และคหบดีผมู้ ีเกียรติอีกหลายท่านได้รว่ มกันก่อตัง้ บริษัทประกันชีวิต
ขึน้ โดยใช้ช่ือว่า "บริษัท กรุ งสยามประกันชีวิต จากัด" และได้เริ่มดาเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2494 เป็ นต้นมา โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เน้นไปในด้านสวัสดิการสงเคราะห์เป็ นส่วน
ใหญ่ จนกระทั่งถึงปี 2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาของบริษัทในขณะนัน้ ได้แนะนาให้บริษัท เริ่ม
พัฒ นาด้านประกันชีวิตอย่ างจริงจัง โดยได้มอบหมายให้คุณวัย วรรธนะกุล ผูซ้ ่ึงมากด้วยประสบการณ์และ
คุณ วุฒิ เป็ น ที่ ย อมรับ ทั้ง ภายในและต่ า งประเทศมาวางโครงสร้าง และจัด องค์ก ร การบริห ารโดยอาศั ย
คาแนะนาจาก Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันชีวิตของบริษัท สวิสรีอินชัวรันส์
คอมปะนี แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จากัด
ได้ท าการเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น "บริษั ท กรุ ง เทพประกัน ชี วิต จ ากัด " จากนั้ น บริษั ท ได้ เข้าจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เป็ นต้นมา
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงิน
อย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็ นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกั นเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การ
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับ ภัยเหล่านัน้ จะได้รบั
เงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่าย
ให้แก่ผปู้ ระสบภัย หรือผูร้ บั ผลประโยชน์
บริษัทจะนาเบีย้ ประกันภัยที่ได้รบั ไปลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน โดยจัดสรรสัดส่วนการลงทุน
ให้สอดคล้องกับหนีส้ ินตามสัญญาประกันภัยและนโยบายความเสี่ยงของบริษัท โดยได้รบั ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสอดคล้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์ท่บี ริษัทรับประกัน
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ให้ประชาชนเห็นประโยชน์การประกันชีวิต และทาประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและ
คุณค่าชีวิต”
ภารกิจ (Mission)
“บริษั ท มี ค วามมุ่ง มั่น ที่ จ ะเป็ น ผู้น าในการสร้างความมั่น คงทางการเงิ น ให้กับ ประชาชนทุ ก กลุ่ม
ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้คาแนะนาด้านการวางแผนทางการเงินและบริการที่ประทับใจ ผ่ านตัวแทน
ประกันชีวิต คู่คา้ และพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรูร้ ะดับแนวหน้าของประเทศ”
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1.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ในปี 2563 การดาเนินธุรกิจของบริษัทได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (โควิด-19) สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราดอกเบีย้ ที่
ปรับตัวลดลง ซึ่งทาให้บริษัทต้องทาการทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนพอร์ตผลิตภัณฑ์ และพอร์ทการลงทุนใหม่ ให้
เหมาะสม รวมทั้ ง การเตรี ย มความพร้อ มเพื่ อ รองรับ การก ากั บ จากหน่ ว ยงานภาครัฐ ผ่ า นประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและปฏิบตั ิหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต
และธนาคาร พ.ศ. 2561 (Market Conduct), การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ 17
การบังคับใช้พ ระราชบัญ ญั ติคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และ การดารงเงิ นกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC2) บริษัทจึงได้ทาการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในหลายด้านเพื่อเป็ น
การรักษาศักยภาพของบริษัทและเพื่อการเติบโตในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อาทิ
- พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ประกั นชีวิตแบบมี ส่วนร่วมในเงินปั นผล (Participating Product) และเตรียม
ความพร้อมการออกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)
- พัฒ นาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละช่องทาง โดยมุ่งเน้น การเสนอขายผลิต ภัณฑ์ท่ีเน้น
ความคุม้ ครอง เพิ่มสัดส่วนของการแนบสัญญาเพิ่มเติม และลดสัดส่วนการขายสินค้าระยะสัน้ ลง
รวมถึง การปรับ ปรุ ง กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ท่ี เสนอขายผ่านทางช่ องทางธนาคารใหม่ และการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์พร้อมแอปพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผ่าน BLA Healthy Life Application ซึ่ง
เป็ นแอปพลิเคชั่นที่สนันสนุนให้ลูกค้าออกกาลังกาย และสะสมคะแนนเพื่อนาไปแลกสิทธิพิ เศษ
ต่างๆ ได้
- พัฒ นาคุณ ภาพตัวแทนประกัน ชีวิตและการสร้างที ม ที่ ปรึกษาทางการเงินที่มี คุณ ภาพ มี ความ
เชี่ยวชาญ ปรับปรุ งโครงสร้างการบริหารตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน ออกแบบโครงการเพื่อ
สรรหาตัวแทนใหม่ และพัฒ นาหลักสูตรการอบรมให้ค วามรู ด้ ้านต่าง ๆ เพื่ อผลักดัน ศัก ยภาพ
บุคลากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด
- สรรหาพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ เพื่อสร้างความสมดุลให้กบั ช่องทางการขาย
- เพิ่ ม ฟั ง ก์ช่ ัน การใช้ง าน BLA Happy Life Mobile Application ซึ่ง เป็ น แอปพลิ เคชั่น บนมื อ ถื อ ที่
ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทได้ครอบคลุมมากขึน้ ไม่ว่ าจะเป็ นการตรวจสอบ
ข้อมูลโรงพยาบาล การค้นหาแบบประกันที่เหมาะสม การชาระเบีย้ ประกันภัย รวมถึงการรับสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของลูกค้า และส่งเสริมการใช้บริการทางดิจิทัลมากขึน้ เพื่ อให้ลูกค้าได้รบั บริการ
อย่ า งสะดวกรวดเร็ว เช่ น บริก ารรับ กรมธรรม์รู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Policy), บริก ารรับ
ใบเสร็จ รับ เงิ น เบี ้ย ประกัน ภัย รู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Receipt), บริก ารเปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2
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กรมธรรม์แบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Pos), บริการเรียกร้อ งสิ น ไหมแบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-Claim),
บริการชาระเบีย้ ประกันภัยแบบไร้เงินสด (Non-cash payment)
นอกจากนีย้ ังมุ่งเน้นการเพิ่มการใช้งานการจัดทาใบคาขออิเล็กทรอนิกส์ (Smart App) ที่ช่วยอานวย
สะดวกตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินในการขายได้ครบถ้วนทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ การเสนอขาย จัดทาใบคาขอ
ไปจนถึงการชาระเบีย้ ประกัน และการปรับระบบการจัดทาใบคาขออิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการเสนอขายแผน
ประกันภัยแบบ Digital face to face ตามประกาศคปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และการดาเนินการของตัวแทนประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
นายหน้าประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และธนาคาร เพื่อลดอุปสรรค และเพิ่มประสิทธิภาพของการเสนอขาย
ประกันชีวิตในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (โควิด-19)
1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ขยายความสามารถในการเสนอขายสินค้าและบริการ ให้มี
ความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านการประกันภัยให้ร อบด้าน และถือเป็ นการ
สนับสนุนให้ตวั แทนประกันชีวิตของบริษัทเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ครบวงจร บริษัทจึงร่วมลงทุนในบริษัท
บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย โดยจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โดยถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 99 มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้วทัง้ สิน้ 24 ล้านบาท
1.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
โปรดศึกษารายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มเติม หน้า 79-82
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
บริษัทพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายในแต่ละ
ช่วงวัย และก่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด โดยให้ผลประโยชน์กบั ผูเ้ อาประกันภัยในสองรูปแบบหลัก คือ
ผลประโยชน์ทางด้านความคุม้ ครองชีวิตเพื่อเป็ นหลักประกัน และผลประโยชน์ทางด้า นการออมทรัพย์เพื่อ
สร้างฐานะ โดยบริษั ทจะช าระเงินค่าความคุ้ม ครองชี วิตให้กับ ผู้รบั ประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยเสียชี วิต
สาหรับประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์ ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั เงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของ
สัญญาประกันภัย และได้รบั ทุนประกันบวกเงินโบนัสพิเศษตามเงื่อนไขกรมธรรม์เมื่อครบอายุ
ทัง้ นีบ้ ริษัทดาเนินธุรกิจประกันชีวิตโดยมีแหล่งเงินทุนจากการชาระเบีย้ ประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภั ย
และบริษัทสารองเงินประกันชีวิตไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายชดเชยตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ตาม
กรมธรรม์ อาทิ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์หากกรมธรรม์ครบกาหนด เงินเวนคืนกรมธรรม์ ค่าสินไหม
ทดแทนอันเนื่องจากการเสี ย ชี วิต การสูญ เสีย อวัย วะ ทุพ พลภาพ การสูญ เสียรายได้ในยามชรา หรือ การ
เสียชีวิต เป็ นต้น อีกทั้งบริษัทได้นาเบีย้ ประกันภัยส่วนหนึ่งไปลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ม่ ันคงแก่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผูร้ บั ผลประโยชน์ตามภาระผูกพันต่างๆ ข้างต้น นอกจากแหล่งเงินทุนที่บริษัทได้รบั มาจากการ
ชาระเบีย้ ประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภั ยแล้ว บริษัทต้องดารงเงินกองทุนตามประกาศสานักงาน คปภ. โดย
บริษัท ต้องมี เงินทุนส่วนหนึ่งเพื่ อประกันความเสีย หายจากการลงทุน ซึ่ง ณ สิ น้ ปี 2563 บริษัทมี อัตราส่วน
หนี ้สิ น จากสั ญ ญาประกั น ภั ย ต่ อ สิ น ทรัพ ย์ล งทุ น ในปี 2563 ซึ่ ง เท่ า กั บ 0.88 เท่ า จะเห็ น ได้ว่ า บริษั ท มี
ความสามารถเพียงพอที่จะสามารถชาระหนีส้ ินที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตให้กบั ผูเ้ อาประกัน
ปั จจุบันบริษัทมีแบบประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูก ค้า โดยแบ่งตามประเภทการ
ประกันชีวิตได้ 3 ประเภทดังต่อไปนี ้
ประกันชีวิตสามัญ
▪ เป็ น ก ารป ระกั น ชี วิ ต ที่ ให้
ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง แ ก่ ผู้ เอ า
ประกั น ภัย รายบุ ค คล โดยมี
แบบประกันดังนี ้
- แบบตลอดชีพ
- แบบบานาญ
- แบบชั่วระยะเวลา
- แบบสะสมทรัพย์
- สัญญาเพิ่มเติม

ประกันชีวิตกลุ่ม
▪ เป็ น ก า ร ป ร ะ กั น ชี วิ ต ที่
ก ร ม ธ ร ร ม์ ห นึ่ ง มี ผู้ เอ า
ประกัน ภัย ร่ว มกัน ส่วนมาก
จะเป็ นกลุ่ ม ของพ นั ก งาน
บริษัท
▪ อั ต ราเบี ้ ย ประกั น ภั ย อั ต รา
เดียว
▪ เบีย้ ประกันภัยส่วนใหญ่ต่า
กว่าการประกันชีวิต
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4

แบบคุ้มครองสินเชื่อ
▪ แบบประกัน ชี วิตที่ คุ้ม ครอง
การเสี ย ชี วิ ต หรื อ คุ้ม ครอง
การเสียชีวิตและทุพพลภาพ
ถ า ว ร สิ ้ น เชิ ง ภ า ย ใ น
ระยะเวลาเอาประกั น ภั ย
ด้ ว ย จ า น ว น เ งิ น เ อ า
ประกัน ภัย ที่ ล ดลงเป็ น ราย
งวด
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ประกันชีวิตสามัญ

ประกันชีวิตกลุ่ม
รายบุคคล
▪ เป็ นสัญญาปี ต่อปี

แบบคุ้มครองสินเชื่อ

1) ประกันชีวิตสามัญ
เป็ นการประกันชีวิตที่ให้ความคุม้ ครองชีวิต และการออมทรัพย์แก่ผูเ้ อาประกันภัยรายบุคคล โดย
บริษัทจะจ่ายเงินสินไหมให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์ และ/หรือการจ่ายเงินผลประโยชน์ในระหว่างที่ผเู้ อาประกันภัยยัง
มีชีวิตอยู่และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามรายละเอียดที่ได้ ตกลงกันไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยมี
แบบประกันที่สาคัญสรุปได้ดงั นี ้
- แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กาหนดเงื่อนไขการ
จ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผูร้ บั ผลประโยชน์เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายเงินเอา
ประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยในกรณี ท่ีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันที่กรมธรรม์ครบ
กาหนดสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะกาหนดวันครบอายุสญ
ั ญาเมื่อผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 90
หรือ 99 ปี และเป็ นแบบประกันชีวิตสามัญที่เน้นผลประโยชน์ดา้ นความคุม้ ครองชีวิต
- แบบบานาญ (Pension) หมายถึง การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจา เหมาะสาหรับผูท้ ่ีคาด
ว่ า จะมี อ ายุ ยื น ยาว เป็ นการประกั น ชี วิ ต เพื่ อ คุ้ม ครองการสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ อั น
เนื่องมาจากการสูญเสียรายได้เมื่อมีอายุมากขึน้ หรือเมื่อพ้นวัยทางาน โดยบริษัทจะจ่ายเงิน
จานวนหนึ่ง เท่ากันอย่างสม่ าเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน หรือทุกปี นับ แต่ผู้เอา
ประกันภัยเกษี ยณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็ นต้น แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกัน ภัย ที่ ก าหนดไว้ ส าหรับ ระยะเวลาการจ่ ายเงิ น ขึ ้น อยู่กับ ความต้อ งการของผู้เอา
ประกันภัยที่จะเลือกซือ้
- แบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กาหนดเงื่อนไขการ
จ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ ผูร้ บั ประโยชน์เมื่อผูท้ าประกันภัยเสียชีวิ ตภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แบบประกันลักษณะนีม้ ีจดุ เด่นที่อตั ราเบีย้ ประกันภัยต่า
- แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กาหนดเงื่อนไข
การจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา
ที่กาหนดในกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยเมื่ อผูเ้ อาประกันภัยมี
ชีวิตอยู่จนครบสัญ ญาประกันภัย ซึ่งอาจมีทางเลือกการชาระเบีย้ ประกันภัยหลากหลาย
ระยะเวลา ตัวอย่างเช่ น แบบประกับ BLA แฮปปี ้เซฟวิ่ง 14/7 (แบบประกันที่มีระยะเวลา
คุม้ ครอง 14 ปี และระยะเวลาชาระเบีย้ 7 ปี ) และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่าง
ระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันภัย แบบประกันชีวิตนีจ้ ึงเป็ นแบบที่เน้นผลประโยชน์ดา้ นการ
ออมทรัพย์
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- สัญญาเพิ่มเติม (Rider) เป็ นสัญ ญาเพื่อให้ความคุม้ ครองเพิ่ มเติมจากกรมธรรม์หลักที่ ผู้
เอาประกันภัยได้ทากับบริษัทแล้ว สัญญาเพิ่มเติมมีให้ผเู้ อาประกันภัยเลือก 2 ประเภทหลักๆ
คือ สัญ ญาเพิ่ ม เติ ม อุบัติ เหตุ (Personal Accident; PA) และสัญ ญาเพิ่ ม เติ ม สุขภาพ ซึ่ง
สัญ ญาเพิ่ ม เติม อุบัติเหตุให้ความคุ้ม ครองการเสียชี วิตและการสูญ เสี ยอวัยวะเนื่องจาก
อุ บั ติ เ หตุ ส าหรับ สั ญ ญ าเพิ่ ม เติ ม สุ ข ภาพให้ ค วามคุ้ ม ครองเกี่ ย วกั บ การชดเชยค่ า
รักษาพยาบาลที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่ วยหรือจากอุบตั ิเหตุ รวมถึงการให้ความ
คุม้ ครองโรคร้ายแรงประเภทต่างๆ ตามที่จะระบุในเงื่อนไขการเอาประกันภัย
2) ประกันชีวิตกลุ่ม
ประกันชีวิตกลุ่มเป็ นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผเู้ อาประกัน ภัยร่วมกัน ส่วนมากจะเป็ น
กลุ่มของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็ นสวัสดิการที่องค์กรหรือกลุ่มบุคคลจัดให้กับลูกจ้างหรือสมาชิก โดยมีหลักการ
พิจ ารณาความเสี่ ยงของบุคคลในกลุ่ม ทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ ว่าจะเป็ น อายุ เพศ หน้าที่การงาน หรือ
จานวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคานวณออกมาเป็ นอัตราเบีย้ ประกันภัยเพียงอัตราเดียวและจะใช้กับบุคคลทุก
คนในกลุ่มนั้น และเนื่องจากประกันชีวิตกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่า จึงเป็ นผลดี และมีส่วนทาให้
เบีย้ ประกันภัยรวมโดยส่วนใหญ่ต่ากว่าการประกันชีวิตรายบุคคล โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจะเป็ น
สัญญาปี ต่อปี
3) แบบคุ้มครองสินเชื่อ
แบบประกันชีวิตที่คุม้ ครองการเสียชีวิต และ/หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย ด้วยจานวนเงินเอาประกันภัยที่ค่อยๆ ลดลงตามระยะเวลา โดยทั่วไปผูเ้ อาประกันจะซือ้ กรมธรรม์
ประเภทนีค้ วบคู่กบั การกูเ้ งิน เพื่อจะสามารถใช้ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ชาระหนีเ้ งินกูใ้ นกรณีท่เี สียชีวิต
บริษัทมีผลผลิตจากเบีย้ ประกันภัยรับปี แรกจากธุรกิจใหม่ และจากการชาระเบีย้ ประกันภัยปี ต่ออายุ
แยกตามผลิตภัณฑ์ ระหว่างปี 2561-2563 ดังนี ้
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เบีย้ ประกันภัยรับปี แรกแบ่งตามประเภทการประกันชีวิต
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ประเภทการประกันชีวิต จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
สามั ญ - ช าระเบี ้ ย ครั้ ง
1.09
เดียว
356.85
539.81
71.24
4.40
8.71
สามัญ
5,736.99
77.46
70.82 3,936.40
63.51 5,073.63
ตลอดชีพ
2,130.24
831.55
736.38
11.24
26.30
13.42
บานาญ
132.24
95.24
49.40
0.75
1.63
1.54
ชั่วระยะเวลา
20.61
7.69
4.86
0.07
0.25
0.12
สะสมทรัพย์
3,161.61
60.19
39.03 2,617.83
42.23 3,941.96
สัญญาเพิ่มเติม
292.29
384.09
341.03
5.21
3.61
6.20
ประกันกลุม่
585.60
506.63
543.00
8.29
7.23
8.17
คุม้ ครองสินเชื่อ
1,421.71
861.82
13.16
17.55 1,215.41
19.61
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้
8,101.15 100.00 6,198.25 100.00 6,549.69 100.00
หมายเหตุ: เบีย้ ประกันภัยรับปี แรก หักเบีย้ ประกันภัยส่งคืนให้กบั ผูเ้ อาประกันที่ยกเลิกกรมธรรม์

ในปี 2563 บริษัทมีเบีย้ ประกันภัยรับปี แรกจานวน 6,550 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6 จากปี ท่ีผ่านมา ซึ่ง
เป็ นอัตราการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่เบีย้ ประกันภัยรับปี แรกลดลงร้อยละ 11 โดยการเติบโตเป็ น
ผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของเบีย้ ของช่องทางธนาคารเป็ นสาคัญ
ประกันชีวิตสามัญ ยังคงเป็ นผลิตภัณฑ์หลัก ของบริษัท โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีรอ้ ยละ 15 คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 79 ของเบีย้ ประกันภัยรับปี แรก จากการเพิ่มขึน้ ของแบบประกันสะสมทรัพย์ช่องทางธนาคาร
โดยในปี 2563 บริษัทได้ปรับปรุงแบบประกันของบริษัทใหม่ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงเรื่องอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน เบีย้ ประกันภัยรับปี แรกส่วนใหญ่ มาจากแบบประกันที่มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (PAR
Product) ระหว่างบริษัทและผูเ้ อาประกัน โดยลดจานวนผลประโยชน์ท่ี รบั ประกันลง ในขณะที่มีโอกาสได้รบั
ส่วนแบ่งผลตอบแทนเพิ่มขึน้ ตามผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึน้ จริง
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เบีย้ ประกันภัยรับปี ต่อไปแบ่งตามประเภทการประกันชีวิต
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ประเภทการประกันชีวิต จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
สามัญ
31,647.90
94.85
96.51 28,150.31
95.44 26,741.53
ตลอดชีพ
4,915.87
24.99
14.99 6,452.08
21.88 7,046.70
บานาญ
513.21
604.60
612.18
2.17
1.57
2.05
ชั่วระยะเวลา
73.44
74.29
67.34
0.24
0.22
0.25
สะสมทรัพย์
24,239.87
61.24
73.92 19,093.62
64.73 17,265.53
สัญญาเพิ่มเติม
1,905.51
6.21
5.81 1,925.72
6.53 1,749.78
ประกันกลุม่
1,142.41
5.15
3.49 1,343.68
4.56 1,452.71
คุม้ ครองสินเชื่อ
0.64
0.19
0.72
0.00
0.00
0.00
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้
32,790.95 100.00 29,494.18 100.00 28,194.96 100.00
ในปี 2563 บริษัทมีเบีย้ ประกันภัยรับปี ต่อไปจานวน 28,195 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี ท่ีผ่านมา
ซึ่งเป็ นผลมาจากกรมธรรม์ท่ีครบกาหนดในปี 2563
เบีย้ ประกันภัยรับปี ต่อไปประเภทสามัญมีอตั ราการเติบโตลดลงร้อยละ 5 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 95 ของ
เบีย้ ประกันภัยรับปี ต่อไป ประกันชีวิ ตกลุ่มมี อัตราเติบโตเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 8 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5 ของเบีย้
ประกันภัยรับปี ต่อไป
เบีย้ ประกันภัยรับรวมแบ่งตามประเภทการประกันชีวิต
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ประเภทการประกันชีวิต จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
สามั ญ - ช าระเบี ้ ย ครั้ ง
เดียว
356.85
539.81
71.24
0.87
1.51
0.21
สามัญ
37,384.89
91.42 32,086.71
89.90 31,815.16
91.57
ตลอดชีพ
7,046.11
17.23 7,283.63
20.41 7,783.08
22.40
บานาญ
645.45
699.84
661.58
1.58
1.96
1.90
ชั่วระยะเวลา
94.05
81.98
72.20
0.23
0.23
0.21
สะสมทรัพย์
27,401.48
67.01 21,711.45
60.83 21,207.49
61.04
สัญญาเพิ่มเติม
2,197.80
5.37 2,309.81
6.47 2,090.81
6.02
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ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ประเภทการประกันชีวิต จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
ประกันกลุม่
1,728.01
4.23 1,850.31
5.18 1,995.71
5.74
คุม้ ครองสินเชื่อ
1,422.35
862.54
3.48 1,215.60
3.41
2.48
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้
40,892.10 100.00 35,692.43 100.00 34,744.65 100.00
ในปี 2563 บริษัทมีเบีย้ ประกันภัยรับรวมจานวน 34,745 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ในส่วนของเบีย้ ประกันรับรวมแบ่งตามประเภทการประกันชี วิตในปี 2563 ประกันชีวิตสามัญ ประกันชีวิต
กลุม่ และคุม้ ครองสินเชื่อ คิดเป็ นร้อยละ 92 ร้อยละ 6 และร้อยละ 2 ตามลาดับ
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทดาเนินนโยบายเรื่องการวางแผนการเงินรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ท่ี ครอบคลุม
ทัง้ การสร้างฐานะและการสร้างหลักประกันในปัจจุบนั และอนาคตต่อเนื่องจากปี ท่ผี ่านมา
(1) กลยุทธ์การแข่งขัน
• ด้านผลิตภัณฑ์
บริษัทออกแบบประกันให้คลอบคลุมทุกความต้องการของผูเ้ อาประกันภัยในแต่ละกลุ่ม
ทุกช่วงวัย ด้วยผลิตภัณฑ์คมุ้ ครองชีวิต ผลิตภัณฑ์เตรียมเกษี ยณ ผลิตภัณฑ์เพื่อการคุม้ ครองสุขภาพและโรค
ร้ายแรง มีการปรับปรุงแบบประกันเดิม และการพัฒนาแบบประกันใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไปอยู่เสมอ และด้วยความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุ นในปั จจุบัน ในปี
2563 บริษัทได้ปรับแบบประกันสะสมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นแบบมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
และผู้เอาประกันภัย ซึ่งช่ ว ยลดความเสี่ ยงเรื่อ งความผัน ผวนของอัตราดอกเบี ย้ และเพิ่ ม โอกาสในการรับ
ผลตอบแทนของผูเ้ อาประกันตามผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึน้ จริงด้วย นอกจากนีย้ ังมีการกระตุ้นการ
สร้างผลผลิตของสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าและผลกาไรที่ดีของบริษัทในอนาคต
• ด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทน
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของที่ปรึกษาการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต และ
ทีมงานคู่คา้ เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ ดังนี ้
- การพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต เน้นการพัฒนาตัวแทนเพื่ อให้มีความยั่งยืนใน
วิชาชีพมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ สากล โดยได้รบั
รางวัลที่สาคัญ อาทิ รางวัลตัวแทนคุณ ภาพดีเด่นแห่งชาติ (Thailand National
Quality Awards - TNQA) ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมประกันชีวิ ตไทย จานวน
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165 คน รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ (International Quality Awards
- IQA) ตามหลักเกณฑ์ของ Limra International จานวน 187 คน รางวัลสโมสร
ล้านเหรียญโต๊ะ กลม (Million Dollar Round Table - MDRT) จ านวน 109 คน
และตัวแทนที่มีศักยภาพผลิตผลงานได้ระดับ Court of table - COT อีกจานวน
11 คน ตามหลักเกณฑ์ของสโมสร MDRT รวมทัง้ สิน้ 120 คน
- การพั ฒ นาและเพิ่ ม จ านวนที่ ป รึ ก ษาการเงิ น ทั้ง ผู้แ นะน าการลงทุ น ด้า น
หลั ก ทรัพ ย์ ด้ ว ยหลั ก สู ต รผู้ แ นะน าการลงทุ น ด้ า นหลั ก ทรัพ ย์ (Securities
Investment Consultant) โดยปั จ จุ บัน บริษั ท มี ตั ว แทนที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าตจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) เป็ น ผู้
แนะนาการลงทุนด้านหลักทรัพย์จานวน 1,364 คน นอกจากนี ้ เพื่อให้ตวั แทนของ
บริษั ท สามารถวางแผนทางการเงิ น ได้อ ย่ า งรอบด้าน บริษั ท ให้ก ารสนับ สนุ น
ตัวแทนในการเป็ นนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงิน โดยในปัจจุบนั บริษัทมี
นัก วางแผนการเงิ น และที่ ป รึก ษาการเงิ น ที่ ไ ด้รับ คุณ วุฒิ วิ ช าชี พ จากสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย CFP® AFPT™ ทัง้ สิน้ จานวน 119 คน
- พั ฒ นาทีม งานของคู่ ค้ าในทุกช่องทางการขาย ทั้งการขายผ่านธนาคาร และ
พันธมิตรอื่นของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู ค้ วามเข้าใจในการนาเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ประกันภัย และ
กฎหมายอื่นๆ
• ด้านเทคโนโลยี
บริษัทได้มีการพัฒนาและเพิ่มฟั งก์ช่ นั การใช้งานบนแอปพลิเคชั่นมือถือ BLA Happy
Life ให้คลอบคลุมการบริการในทุกด้านของบริษัท เช่น การชาระเงินค่าเบีย้ ประกันภัย และขอรับใบเสร็จรับเงิน
ค่าเบีย้ ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt) การให้บริการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-POS) การให้บริการการเรียกร้องสินไหมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) นอกจากนี ้ บริษัทได้ให้บริการและ
คาปรึกษาแพทย์ผ่านทางออนไลน์ (Telemedicine) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาและประหยัดเวลาใน
การเดินทางไปยังโรงพยาบาล อานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าในการใช้บริการ
นอกจากการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
แล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเพื่ อสนับสนุนการขายของตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน และคู่ค่าของ
บริษัทด้วย ทัง้ ระบบการเสนอขายอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบใบคาขออิเล็กทรอนิกส์ Smart app โดยกรุงเทพ
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ประกัน ชี วิต เป็ น บริษั ท ประกัน ชี วิต รายแรกที่ ได้พัฒ นากระบวนการการซื อ้ ประกัน ชี วิต ออนไลน์ผ่ า นการ
ให้บริการโดยการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล หรือ NDID (National Digital ID) เพื่อยกระดับการทาธุรกรรม
ให้มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึน้
• ด้านช่องทางการขายใหม่
บริษัทได้มี การขยายช่ องทางการขายผ่านพันธมิ ตรทางการค้าใหม่ ๆ เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าและเสริม สร้างความสมดุล ของเบี ย้ ประกันรับจากช่ องทางต่างๆ นอกจากนีบ้ ริษัท ยังมี การปรับปรุ ง
ขัน้ ตอนและกระบวนการการขายผ่านช่องทางออนไลน์เผื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้
• ด้านการสื่อสารการตลาดและกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในปี 2563 บริษัทได้กาหนดเป้าหมายทางการตลาดที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนการเงิน ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน
สร้างการรับรูแ้ ละความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่ครอบคลุมกับความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์รองรับความเสี่ยงด้านสุขภาพและโรคร้ายแรง รวมถึง
การสร้างวินยั การออมให้คนไทย เช่น แบบประกันบีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ แบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิ สต์
650
พั ฒ นาระบบบริ ก ารทางด้า นสุ ข ภาพ BLA Every Care บริก ารเสริม ส าหรับ ผู้ท่ี มี
กรมธรรม์สุขภาพของกรุ งเทพประกันชีวิต โดยให้การบริการปรึกษาปั ญหาและความรูด้ า้ นสุขภาพตลอด 24
ชั่วโมง การบริการในช่วงเจ็บป่ วยโดยเฉพาะการเจ็บป่ วยในต่างประเทศ และบริการเพื่ออานวยความสะดวก
ในช่วงพักฟื ้ น
โดยในปี นี ้ บริษัทได้รบั รางวัล Top Community Care Companies in Asia จาก Asia
Corporate Excellence & Sustainability Award 2020 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่ งปี 2020
(Product Innovation Award 2020) ในกลุ่มสินค้าไลฟ์ สไตล์ประเภทประกันสุขภาพ และรางวัลบริษัทประกัน
ชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจาปี 2562 ตอกยา้ ความเป็ นผูน้ าด้านการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน
ของบริษัท

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 11

แบบ 56-1

(2) การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
โครงสร้างเบีย้ ประกันภัยรับ จาแนกตามช่องทางจาหน่าย ระหว่างปี 2561-2563
2561
2562
2563
ช่องทางการจาหน่าย
จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
13,932
34.07
14,014
39.26
19,796
39.70
ตัวแทน
ธนาคาร

25,133

61.46

20,003

56.04

19,108

55.00

อื่น ๆ

1,827

4.47

1,675

4.70

1,841

5.30

ผลผลิตรวมทัง้ สิน้

40,892

100.00

35,692

100.00

34,744

100.00

• ด้านช่องทางจาหน่ายผ่านตัวแทน
ภาพรวมธุรกิจ : เบีย้ รับรวม และเบีย้ ปี แรกรวมเบีย้ ชาระครัง้ เดียว ผ่านช่องทางตัวแทน ปี 2563
เบีย้ รับรวม
บริษัท

1. เอไอเอ
2. ไทยประกันชีวิต
3. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
4. เมืองไทยประกันชีวิต
5. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
6. กรุงเทพประกันชีวิต
7.ไทยสมุทรประกันชีวิต
8. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
9. โตเกียวมารีนประกันชีวิต
10. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
ธุรกิจ

จำนวน
(ล้ำนบำท)

132,167
64,583
27,233
22,514
14,707
13,796
12,738
9,030
6,139
4,387
320,349

ส่วนแบ่ง
ตลำด

%+/-

41.26
20.16
8.50
7.03
4.59
4.31
3.98
2.82
1.92
1.37
100.00

3.88
-2.78
-3.54
4.76
0.50
-1.56
-0.24
65.28
2.14
7.46
1.42

เบีย้ ปี แรก
รวมเบีย้ ชำระครัง้ เดียว
จำนวน
ส่วนแบ่ง
%+/(ล้ำนบำท)
ตลำด

21,566 40.43
9,674 18.13
3,762
7.05
3,991
7.48
2,290
4.29
1,730
3.24
1,976
3.70
1,252
2.35
1,609
3.02
1,235
2.31
53,344 100.00

1.23
-38.96
-33.83
-23.96
-8.74
-13.39
-13.63
10.08
-22.52
1.46
-16.26

หมายเหตุ : ข้อมูลของบริษัทอื่นจากสมาคมประกันชีวติ ไทย เรียงอันดับตามเบีย้ รับรวม

ปี 2563 บริษัทมีเบีย้ รับรวมอยู่ในอันดับที่ 6 เช่นเดียวกับในปี 2562 โดยมีอตั ราเติบโตต่า
กว่าธุ รกิจ จากการที่บริษัททาการลดการขายสินค้าแบบชาระเบีย้ ครัง้ เดียวมาอย่างต่อเนื่ องในปี ก่อนหน้า
รวมถึงแบบประกันที่มีระยะเวลาการชาระเบีย้ ประกันระยะสัน้ โดยมุ่งเน้นปรับกลยุทธ์โดยหันมาเน้นเสนอขาย
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 12

แบบ 56-1

สินค้าประเภทประกันสุขภาพและสัญ ญาเพิ่มเติมซึ่งมีเบีย้ ต่ากว่าสินค้าประเภทประกั นชีวิตโดยทั่วไป แม้ว่า
เบีย้ รับปี แรกของบริษัทลดลงร้อยละ 13.39 ดีกว่าอุตสาหกรรมที่ลดลงร้อยละ 16.26 แต่ดว้ ยการปรับกลยุทธ์
ดังกล่าว ช่วยลดภาระของบริษัทในระยะยาว และสร้างผลกาไรที่ดีให้กับบริษัท นอกจากนัน้ บริษัท ยังเน้นการ
เสนอขายสินค้าแก่ลกู ค้าเดิมเพื่อทาให้เกิดการซือ้ ซา้ และรักษาฐานลูกค้าของบริษัทให้คงอยู่ต่อไป
• ด้านช่องทางจาหน่ายผ่านธนาคาร
ภาพรวมธุรกิจ : เบีย้ รับรวม และเบีย้ ปี แรกรวมเบีย้ ชาระครัง้ เดียว ผ่านช่องทางธนาคาร ปี 2563
บริษัท

1. เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต
2. เมืองไทยประกันชีวิต
3. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
4. ไทยประกันชีวิต
5. พรูเด็นเชียลประกันชีวิต
6. กรุงเทพประกันชีวิต
7. เอไอเอ
8. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
9. ทิพยประกันชีวิต
10. อาคเนย์ประกันชีวิต
ธุรกิจ

เบีย้ รับรวม
จำนวน
ส่วนแบ่ง
(ล้ำนบำท)
ตลำด

66,654
46,156
26,212
21,316
20,788
19,108
9,652
8,937
4,413
4,233
231,569

28.78
19.93
11.32
9.20
8.98
8.25
4.17
3.86
1.91
1.83
100.00

เบีย้ ปี แรกรวม
เบีย้ ชำระครัง้ เดียว

%+/3.81
-16.98
-9.28
7.27
0.79
-4.47
3.96
-14.04
-45.13
-0.24
-5.83

จำนวน
(ล้ำนบำท)

25,614
14,070
6,864
7,772
8,053
4,269
6,919
2,050
2,713
3,690
84,648

ส่วนแบ่ง
ตลำด

%+/-

30.26
16.62
8.11
9.18
9.51
5.04
8.17
2.42
3.20
4.36
100.00

8.21
-18.17
1.08
-4.05
-7.48
13.52
-17.51
-5.48
-63.22
-10.38
-8.48

หมายเหตุ : ข้อมูลของบริษัทอื่นจากสมาคมประกันชีวติ ไทย เรียงอันดับตามเบีย้ รับรวม

ในปี 2563 บริษัทมีเบีย้ รับรวมผ่านช่องทางธนาคารอยู่ในอันดับ 6 เช่นเดียวกับในปี
2562 โดยได้รบั ผลบวกจากการเพิ่มขึน้ ของเบีย้ ปี แรกซึ่งมีการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมี
การปรับการขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในช่องทางธนาคารมากขึน้ รวมถึงได้มีการเสนอขาย
สินค้าแก่ลูกค้าเดิมเพื่อให้เกิดการซือ้ ซา้ โดยเบีย้ ประกันปี แรกผ่านช่องทางธนาคารของบริษั ทเติบโตกร้อยละ
13.52 สวนทางกับอุตสาหกรรมที่ลดลงร้อยละ 8.48

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 13

แบบ 56-1

• ด้านช่องทางจาหน่ายอื่นๆ
เบีย้ รับรวม
บริษัท

1. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
2. เมืองไทยประกันชีวิต
3. ไทยประกันชีวิต
4. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
5. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
6. เอไอเอ
7.ชับบ์ประกันชีวิต
8. โตเกียวมารีนประกันชีวิต
9.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
10. กรุงเทพประกันชีวิต
ธุรกิจ

จานวน
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง
ตลาด

7,807
6,658
5,394
4,664
4,285
4,027
3,105
2,391
1,917
1,841
48,289

%+/-

เบีย้ ปี แรก
รวมเบีย้ ชาระครัง้ เดียว
จานวน
ส่วนแบ่ง
%+/(ล้านบาท)
ตลาด

16.17 7.25
13.79 -1.46
11,17 -6.27
9.66 15.61
8.87 -2.71
8.34 -9.17
6.43 -6.50
4.95 5.12
3.07 -18.02
3.81 9.89
100.00 -1.47

2,1545 10.59
3,502 17.21
3,019 14.84
2,208 10.85
1,875
9.22
678
3.33
1,913
9.40
612
3.01
575
2.83
2.71
551
20,347 100.00

14.24
-0.29
-15.89
54.06
1.76
-59.74
-2.70
7.58
-44.39
25.09
-8.79

หมายเหตุ : ข้อมูลของบริษัทอื่นจากสมาคมประกันชีวติ ไทย เรียงอันดับตามเบีย้ รับรวม

บริษัทได้มีการพัฒนาช่องทางขายออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มสินค้าที่ขายผ่าน
ช่องทางให้มีความเหมาะสมและหลายหลายมากขึน้ รวมถึงมีการเน้ นแคมเปญการทาประกันเพื่อลดหย่อน
ภาษี ในช่วงปลายปี ให้กับผูท้ ่ีสนใจ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการให้บริการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงฐาน
ลูกค้ารุ่นใหม่ให้มากขึน้ นอกจากนี ้ บริษัทยังได้พฒ
ั นาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ท่ีมีศกั ยภาพ เพื่อ
ช่วยสนับสนุนให้บริษั ทเข้าถึง ตลาดกลุ่ม ใหม่ ได้โดยตรง ช่ วยลดต้น ทุน และเพิ่ม ผลกาไรให้กับ บริษั ทอย่าง
ต่อเนื่องด้วย

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 14

แบบ 56-1

2.2.1 ภาวะการแข่งขัน
(1) ภาพรวมธุรกิจ
ตารางแสดงเบีย้ รับของธุรกิจประกันชีวิต มกราคม - ธันวาคม 2563
หน่วย: ล้านบาท

เบีย้ รับ
เบีย้ ปี แรก
เบีย้ ชาระครัง้ เดียว
เบีย้ ปี แรกรวมเบีย้ ชาระครั้งเดียว
เบีย้ ปี ต่อไป
เบีย้ รวม

2563
101,771.12
56,467.57
158,238.69
441,967.78
600,206.47

%+/-6.41%
-19.04%
-11.34%
2.21%
-1.75%

2562
108,737.99
69,749.45
178,487.45
432,426.66
610,914.11

%+/13.64%
-17.68%
-1.07%
-3.25%
-2.63%

ในเดื อ น มกราคม - ธั น วาคม 2563 ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต มี เบี ้ ย รับ ปี แรกทั้ ง สิ ้น จ านวน
158,238.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.34 จากปี 2562 การเติบโตที่ลดลงเป็ นผลจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และทาให้
กาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคลดลง ทัง้ นี ้ เบี ย้ รับปี แรกที่ปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากเบีย้ ประกันชีวิตแบบชาระ
เบีย้ ครัง้ เดียวที่ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นปี ท่ีสามติดต่อกัน เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตหลายแห่งได้ทาการ
ปรับลด หรือยกเลิกการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบชาระเบีย้ ครัง้ เดียว เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบีย้ ที่
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่ วงที่ผ่ านมา ส่ง ผลให้เ บี ย้ ชาระครัง้ เดียวลดลงร้อยละ 19.04 จากช่ วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน มาอยู่ท่ีจานวน 56,467.57 ล้านบาท ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ลดต่าลง
มาก ทาให้บริษั ทประกันต้องปรับลดอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีขายในปี นีล้ ง และเพิ่มการเสนอ
ขายแบบประกันชีวิตที่มีส่วนร่วมในเงินปั นผล รวมถึงเพิ่มการขายสินค้าประเภทประกันสุขภาพเพื่อ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคมากขึน้ นอกจากนัน้ ในช่วงที่รฐั บาลประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพื่ อควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (โควิด-19) ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็ นหนึ่งในช่อ งทางขายหลัก
ของธุ รกิ จ ไม่ ส ามารถออกไปพบลูก ค้าและเสนอขายประกัน ชัวิต เหมื อ นภาะปกติ ได้ อย่ างไรก็ ต าม ทาง
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้อนุ มติการเสนอขายแบบ
Digital face to face ผ่ า นช่ อ งทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ช่ ว ยให้ธุ ร กิ จ สามารถเดิ น หน้า ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่
หยุดชะงักก็ตาม
อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)
ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆในช่วงที่ผ่านมาทาให้ประชาชนตื่นตัวและหันมาตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพื่อนามาใช้เป็ นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงมาก
ขึน้ นอกจากนัน้ ผลจากแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (โควิด-19) ยังส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตได้
ปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารช่องทางการขายและการบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
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มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและวิถี
ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนไป เพื่อให้กลุ่มผูบ้ ริโภคได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง
อย่างแท้จริง
ทัง้ นี ้ แม้จะเผชิญกับปั จจัยท้าทายข้างต้นและการระบาดของเชือ้ ไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(โควิด-19) แต่เนื่องจากการที่เบีย้ ประกันชีวิตปี ต่อของธุรกิจมีการปรับฐานลงค่อนข้ างมากแล้วในปี 2562 ทา
ให้เบีย้ ประกันชีวิตปี ต่อในปี 2563 ยังคงเติบโตได้รอ้ ยละ 2.21 มีจานวนทัง้ สิน้ 441,967.78 ล้านบาท และทา
ให้ เ บี ้ย รับ รวมของธุ ร กิ จ ลดลงจากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นเพี ย งร้อ ยละ 1.75 หรื อ เท่ า กั บ จ านวน
600,206.47 ล้านบาท
สาหรับบริษัทประกันชีวิตที่ มีส่วนแบ่งตลาดของเบีย้ รับสูงสุด 10 อันดับแรก ในช่วงเดือน
มกราคม – ธันวาคม 2563 ได้แก่
เบีย้ รับรวม และเบีย้ ปี แรกรวมเบีย้ ชาระครั้งเดียว ปี 2563
เบีย้ รับรวม
บริษัท

1. เอไอเอ
2. ไทยประกันชีวิต
3. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
4. เมืองไทยประกันชีวิต
5. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
6. กรุงเทพประกันชีวิต
7. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
8. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
9. ไทยสมุทรประกันชีวิต
10. โตเกียวมารีนประกันชีวิต
ธุรกิจ

จานวน ส่วนแบ่ง
(ล้านบาท) ตลาด

145,846
91,292
80,348
75,327
54,651
34,745
31,452
24,312
14,620
8,5401
600,206

%+/-

24.30
3.47
15.21 -0.83
13.39
3.97
12.55 -10.15
9.11 -7.28
5.79 -2.66
5.24 -2.66
4.05 -1.12
2.44
1.04
1.42
2.94
100.00 -1.75

หมายเหตุ : ข้อมูลของบริษัทอื่นจากสมาคมประกันชีวิตไทย เรียงอันดับตามเบีย้ รับรวม
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เบีย้ ปี แรก
รวมเบีย้ ชาระครั้งเดียว
จานวน
ส่วนแบ่ง
%+/(ล้านบาท)
ตลาด

29,163
20,465
29,074
21,563
11,753
6,550
6,496
8,903
2,629
2,221
158,239

18.42
12.92
18.36
13.62
7.42
4.14
4.10
5.62
1.66
1.40
100.00

-7.05
-25.68
9.10
-16.92
-16.51
5.67
-1.06
-12.24
-14.50
-16.05
-11.29

แบบ 56-1

(2) แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2564
แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตในปี 2564 นัน้ จะยังคงเผชิญกับปั จจัย ท้าทายรอบด้าน ไม่ว่าจะ
เป็ นภาวะเศรษฐกิจที่ยงั คงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ภาวะอัตราดอกเบีย้ ต่า การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใ์ หม่ (โควิด-19) ภาวะการว่างงาน หนีส้ ินภาคครัวเรือน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง
สัญ ญาประกั น ภั ย (TFRS 17) พ.ร.บ.ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โครงการพั ฒ นาฐานข้อ มู ล ด้า นการประกั น ภั ย
(Insurance Bureau System) และการจัดทากรมธรรม์ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่
กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตจึงต้องมีการพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยหลาย
บริษั ทได้ป รับ กลยุท ธ์การขายโดยลดการขายสิน ค้าประเภทจ่ ายเบี ้ย ครัง้ เดี ยว และทยอยปรับ ลดการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทออมทรัพย์ท่มี ีการรับประกันผลตอบแทน โดยหันมาเน้นการขายผลิตภัณฑ์แบบประกันชีวิต
ควบการลงทุน Universal Life, Unit Linked, Participating Policy ที่ เน้น การลงทุน ตามความเสี่ ย งที่ ผู้เอา
ประกันภัยยอมรับได้ รวมถึงเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์แบบประกันที่ให้ความคุม้ ครองระยะยาว เช่น แบบประกัน
ตลอดชีพ (Whole Life) แบบประกันบานาญที่ช่วยวางแผนเรื่องเกษี ยณ (Annuity) เป็ นต้น รวมถึงการมุ่งเน้น
การพัฒนาแบบประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงมากขึน้ ในขณะเดียวกันยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาช่องทางการ
ขายให้มีความหลากหลายตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการ
ขายทางดิ จิ ทั ล (Digital) หรื อ ช่ อ งทางออนไลน์ และพั ฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ ก ารให้ มี ค วามทั น สมั ย
สะดวกสบาย ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุม่ มากขึน้ โดยธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีปัจจัยสนับสนุนต่อ
การเติบโตต่างๆ ดังต่อไปนี ้
- มาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ
ทางภาครัฐ และทางส านักงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริม การประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย (คปภ.) ได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การ
เพิ่ ม ค่ า ลดหย่ อ นภาษี ส าหรับ การซื ้อ ประกั น สุ ข ภาพเป็ น 25,000 บาทต่ อ ปี และ
มาตรการผ่ อนคลายกฎเกณฑ์หรือประกาศต่างๆ ได้แก่ การผ่อนปรนการชาระเบี ย้
ประกันภัย การขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่ อนไขกรมธรรม์ฯและอัตราเบีย้ ประกันภัย
การแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธี การออกการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การดาเนินการ
รวมถึงหน้าที่การปฏิบตั ิของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ในระหว่างสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด -19) โดยวิธี Digital Face
to Face ตลอดจนการผ่อนคลายประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกัน
ชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5)
- แนวโน้มประชากรผูส้ งู อายุเพิ่มขึน้
ประเทศไทยมีแนวโน้มจานวนประชากรผูส้ งู อายุเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องและมีอายุยืน
ยาวขึน้ โดยประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สงั คมประชากรสูงวัยในปี 2573 เป็ นต้นไป โดยมีผู้
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มี อ ายุ ม ากกว่ า 60 ปี เกิ น ร้อ ยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้ ง หมด ประกอบกั บ
ประชาชนในวัยทางานจะมีสัดส่วนที่ลดลงจากอัตราการเกิ ดของประชากรในประเทศ
ท าให้รัฐ บาลไทยอาจต้อ งมี ภ าระด้า นงบประมาณรายจ่ า ยส าหรับ สวัส ดิ ก ารเพื่ อ
ประชาชนสูงวัยที่เพิ่มขึน้ รวมถึงรายได้หลังเกษี ยณอาจไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ จึง
เป็ นโอกาสทางธุรกิจที่จะส่งเสริมประชาชนเก็บออมในรูปของประกันชีวิต เพื่อแบ่งเบา
ภาระในการใช้จ่ายด้านสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึน้
รวมถึงการเตรียมวางแผนการเงินหลังเกษี ยณซึ่งจะมีความจาเป็ นมากขึน้ ในอนาคต
- กระแสการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และ
ปั จ จัย เสี่ ย งในการท าให้เกิ ด โรคที่ เพิ่ ม ขึ ้น เช่ น ปั ญ หามลภาวะจากฝุ่ น กอปรกั บ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึน้ ทาให้ผูบ้ ริโภคหันมาตระหนักถึ งการวางแผน
ประกันสุขภาพมากขึน้ และก่อให้เกิดกระแสความนิยมในการรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน
ไม่ว่าจะเป็ น การรักษาความสะอาดและอนามัยส่วนบุคคล การรับประทานอาหารที่
เป็ นประโยชน์ การออกกาลังกาย รวมไปถึงการป้องกันความเสี่ยงโดยการซือ้ ประกัน
สุขภาพ ทาให้บริษัทในธุรกิจประกันภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพหลากหลาย
รูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทัง้ ยังเพิ่มมูลค่า
ให้กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ว ยการมอบสิ ท ธิ ป ระโยชน์พิ เศษให้กั บ ลู ก ค้า ที่ มี พ ฤติ ก รรมที่
สอดคล้องกับการรักษาสุขภาพเชิงป้องกันอีกด้วย
- ความต้องการการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ประชาชนมีแนวโน้มให้ความสนใจในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็ นเครื่องมือสาคัญ ชนิดหนึ่งที่จะเป็ นหลักประกัน
ในการแบ่ ง เบาความเดื อ ดร้อ นเมื่ อ เกิ ด เหตุก ารณ์ ท่ี ไ ม่ ค าดฝั น ขึ น้ นอกจากนี ้ยัง มี
ผลิตภัณ ฑ์ประกัน ชีวิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อผูท้ ่ีตอ้ งการความคุ้ม ครองควบคู่กับการ
ลงทุน รวมไปถึงความสามารถในการใช้สิทธินาเบีย้ ประกันภัยบางประเภทไปลดหย่อน
ภาษีได้อีกด้วย
- การเข้าสูเ่ ศรษฐกิจของโลกดิจิทลั
เทคโนโลยี ด้า นดิ จิ ทัล ที่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ว ช่ ว ยให้บ ริษั ท ในธุ ร กิ จ สามารถ
พัฒ นาการบริการให้ลูกค้า พัฒ นาช่องทางการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า รวมถึงพัฒ นา
กระบวนการทางานภายในของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า
และบริการได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ รวมไปถึงสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่
มีลกู ค้าเป็ นศูนย์กลางมากยิ่งขึน้
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทดาเนินธุรกิจประกันชีวิต มีแหล่งเงินทุนจากการชาระเบีย้ ประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัย และ
บริษั ท สารองเงิ น ประกัน ชี วิต ไว้ส่วนหนึ่ ง เพื่ อเป็ น ค่าใช้จ่ ายชดเชยตามเงื่ อนไขข้อ ตกลงที่ ต กลงกัน ไว้ตาม
กรมธรรม์ อาทิ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์หากกรมธรรม์ครบกาหนด เงินเวนคืนกรมธรรม์ ค่าสินไหม
ทดแทนอัน เนื่องจากการเสี ยชีวิต การสูญ เสียอวัยวะ ทุพ พลภาพ การสูญ เสียรายได้ในยามชรา หรือการ
เสียชีวิต เป็ นต้น อีกทั้งบริษัทได้นาเบีย้ ประกันภัยส่วนหนึ่งไปลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ม่ ันคงแก่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผูร้ บั ผลประโยชน์ตามภาระผูกพันต่างๆ ข้างต้น นอกจากนีแ้ หล่งเงินทุนที่บริษัทได้รบั มาจาก
การชาระเบีย้ ประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัยแล้ว บริษัทต้องดารงเงินกองทุนตามประกาศสานักงาน คปภ. โดย
บริษั ท ต้องมี เงิ น ทุน ส่วนหนึ่ งเพื่ อ ประกัน ความเสี ย หายจากการประกอบธุ รกิ จ ซึ่ง ณ สิ น้ ปี 2563 บริษั ท มี
อัตราส่วนความเพียงพอของการดารงเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio-CAR) เท่ากับ 274% ซึ่งสูงกว่า
ระดับที่กฎหมายกาหนดมากกว่า 2.7 เท่า
2.4 งานทีย่ ังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ปี 2563 เป็ นอีกหนึ่งปี ท่ีสภาวะเศรษฐกิจทัง้ ไทยและต่างประเทศ ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจภาคเอกชนต้องมี การปรับตัว ในการดาเนิน งานธุรกิจ อย่างไม่เคยเกิ ด
ขึน้ มาก่อน เพื่อที่จ ะให้ทุกภาคส่ วนผ่ านพ้นวิกฤตไปได้ ซึ่งในปี นี น้ อกจากบริษัทจะให้ความสาคัญ ของการ
บริห ารความเสี่ ย งทั่วทั้ง องค์ก ร โดยจั ด ให้มี ก ารบริห ารจัด การและการควบคุม ภายในของกิ จ กรรม หรื อ
กระบวนการต่างๆ เพื่อลดทัง้ โอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหาย และเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้หรือได้รบั ผลกระทบน้อยที่สดุ
บริษัทยังได้บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อการให้บริการผูเ้ อาประกันภัย คู่คา้ และกระบวนการดาเนินงานหลัก ของบริษัท อย่างไรก็ตามการจัดการ
ความเสี่ยงบริษัทได้คานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลักขององค์กรให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
สอดคล้องตามแนวทางมาตรฐานสากลเป็ น หลัก การและแนวทางในการบริหารความเสี่ ยง โดยบริษั ท ได้
ประเมินความเสี่ยงทัง้ จากปั จจัยภายในและภายนอก ประจาปี 2563 ดังนี ้
3.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ปั จ จัยเสี่ ยงหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ ที่ ช ะลอตัวที่ เกิดขึ น้ ก่อนแล้วทั้งจากปั ญ หาการค้าระหว่าง
ประเทศมหาอานาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่เป็ นปั จจัยที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทย
ยังได้รบั ผลกระทบที่รุนแรงและต่อเนื่องจากการระบาดรอบ 2 ในปลายปี ของปี เดียวกัน จากการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 ซึ่งปั จจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิต ได้แก่
3.1.1 รายได้และความเชื่อมั่นของประชาชนทีล่ ดลง
เนื่ องจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ มี การปิ ดตัวลงหรือมี การลดอัตราค่าจ้าง
จานวนมาก ทาให้อานาจซือ้ ความสามารถในการออม รวมถึงความไม่เชื่อมั่น ของประชาชนต่อสถานการณ์
ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจในการซื อ้ ประกัน ชี วิต ของประชาชนลดลงด้วย ทั้ง นี ้บ ริษั ท ได้ป รับ สัด ส่ วนการขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Product mix) โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นการให้ความคุม้ ครองมากขึน้ เนื่องจากเป็ น
สินค้าจาเป็ นตรงความต้องการของลูกค้าและมีอัตราเบีย้ ประกันจานวนต่ากว่าสินค้าที่เป็ นการออม และได้
ขยายระยะเวลาการชาระเบีย้ ประกันภัยปี ต่ออายุออกไปเป็ นเวลาสูงสุดถึง 180 วัน
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3.1.2 ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน
- ทาให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ การเปลี่ยนแปลงราคาของ
สิ น ทรัพ ย์ล งทุ น และอัต ราแลกเปลี่ ย น เป็ น ต้น ซึ่ ง เป็ น ความเสี่ ย งที่ ก ระทบต่ อ รายได้จ ากการลงทุ น และ
เงินกองทุนของบริษัท โดยบริษัทได้บริหารจัดการให้มูล ค่าความเสี่ยงนัน้ อยู่ในระดับไม่เกินเงินกองทุนรองรับ
ความเสี่ยงที่จดั สรรไว้ตามแผนธุรกิจ โดยบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดอยู่ใ นระดับที่ยอมรับ
ได้และเมื่อรวมกับความเสี่ ยงประเภทอื่นแล้ว บริษัทยังมีฐ านะเงินกองทุนที่เข้ม แข็งและสูงกว่าที่กฎหมาย
กาหนด
- ความเสี่ยงจากภาวะอัตราดอกเบีย้ ลดลงและอยู่ในระดับต่ากระทบต่อความสามารถใน
การทากาไร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ซึ่งอัตราดอกเบีย้ เป็ นหนึ่ งในสมมติฐานหลักของการกาหนด
อัตราเบีย้ ประกันชีวิต การประเมินมูลค่าหนีส้ ินเงินสารองของสัญญาประกันภัย และประเมินเงินกองทุนตาม
ระดั บ ความเสี่ ย ง ความเสี่ ย งจากภาวะอั ต ราดอกเบี ้ย อยู่ ใ นระดั บ ต่ า เป็ น เวลานานจะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสั ญญาประกันภัย การรักษาระดับผลกาไร การดารง
เงินกองทุน รวมถึงการบริหารจัดการความสอดคล้องของสินทรัพ ย์และหนีส้ ินจากสัญ ญาประกันภัย ทั้ งนี ้
คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ม อบหมายให้คณะทางานบริหารเงินกองทุนติดตาม
ประเมินและรายงานปั จจัยเสี่ยงและดัชนีชีว้ ั ดความเสี่ยง (KRI : Key Risk Indicators) อย่างใกล้ชิด รวมถึง
การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset and Liability Management: ALM) ด้วย รวมถึงได้ปรับแผนการลงทุน
เพื่อลดความเสี่ยงด้วยการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอายุเฉลี่ยสูงขึน้ ลดการลงทุนในหุน้ กูเ้ อกชนลงและปรับเพิ่ ม
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เพื่อเพิ่ม Asset Duration และเพื่อลด Duration gap อีกทัง้ ยังมีการทบทวนการ
กาหนดราคาของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับต้นทุนของบริษัทในปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ สาหรับด้านการลงทุน
จะมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อการบริหารความสอดคล้องระหว่างสินทรั พย์และหนีส้ ิน ควบคู่ไปกับการ
รักษาระดับผลตอบแทนจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทัง้ นี ้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความ
เสี่ยงและการติดตามด้วยระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและการทดสอบภาวะ
วิกฤตของปัจจัยเสี่ยงหลัก
3.2 ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
นอกเหนือจากการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ทงั้ รูปแบบความคุม้ ครองและผลประโยชน์ท่ีจะได้รบั แล้ว การ
แข่งขันด้านการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มานาเสนอเพื่อการบริการที่เข้าถึงได้ ทุกที่ทุกเวลา ขณะเดียวกันปั จจัยที่
ผลักดันให้ภาคธุรกิจนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ ส่วนหนึ่งจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในปี
ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปัจจัยและสภาวะแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ผลักดันให้เกิดการปรับตัวและนาเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลกู ค้าแบบไม่พบลูกค้าต่อหน้า (Non Face-to-Face)
ส่งผลกระทบต่อการเสนอขายของช่องทางตัวแทน และช่องทางธนาคารที่การใช้บริการ ณ สาขาธนาคาร
น้อยลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้จดั ทาแผนธุรกิจที่กาหนดมาตรการและแผนบริหารความเสี่ยงรองรับไว้ลว่ งหน้า
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 21

แบบ 56-1

ตามสถานการณ์ ให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจได้ ทั้งการพัฒ นาระบบงาน
กระบวนการให้บริการด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารช่องทางการขาย การพัฒ นาแบบประกันใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
3.3 ความเสี่ยงด้านการประกันภัย
เป็ น ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการที่ อัต ราการตาย อัต ราการเจ็ บ ป่ วย อัต ราการขาดอายุ การเวนคื น
กรมธรรม์ หรืออัตราค่าใช้จ่ ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึน้ จริงเบี่ยงเบนไปจากข้อสมมติฐานที่ใช้ในการกาหนดอัตรา
เบีย้ ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย รวมถึงการคานวณเงินสารองประกันภัย โดยอาจจะทาให้เกิดผล
กระทบทางลบกับผลการดาเนินงานของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงดาเนินการให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ประกันภัยอย่างเหมาะสม ตัง้ แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยมีคณะทางานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี
หน้าที่ในการสร้างแนวคิดและพัฒนาสินค้าให้เป็ นไปตามความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้า หมาย กาหนดอัตรา
เบีย้ ประกันที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินงานภายใต้กรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท รวมถึงการตัง้ เงินสารองประกันภัยและเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก ฎหมายกาหนดอีก ด้วย เพื่ อให้ม่ ันใจว่าบริษั ท สามารถรองรับความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึน้ ใน
อนาคตได้
3.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตัง้ แต่ปลายปี 2562 ที่ยงั ไม่คลี่คลายจนถึงปั จจุบนั
ส่งผลกระทบให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานให้สอดคล้องตามสถานการณ์และข้อกาหนดของ
ภาครัฐ เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่ อง และบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของบุคลากรของบริษัท รวมถึงลูกค้าและผูม้ าติดต่อ บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้แก่ (1) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ได้แก่ หลัก
ปฏิบตั ิสาหรับพนักงานและผูท้ ่เี ข้ามาติดต่อจะต้องปฏิบตั ิตาม ระบบการคัดกรองและมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (2) การปฏิบตั ิงานจากที่พกั อาศัย ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม –
มิ ถุน ายน 2563 และในการระบาดรอบ 2 เมื่ อปลายเดื อ นธั นวาคม ในการลดความเสี่ยงต่ างๆ โดยจั ดหา
เทคโนโลยีท่ีช่วยอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารออนไลน์ท่ีคานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหลัก แต่ยงั คงไว้ซ่งึ ประสิทธิภาพของการบริการ
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3.5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
จากการเกิดขึน้ ของนวัตกรรมดิจิทลั ที่นามาสู่ Digital Disruption ส่งผลกระทบทุกภาคส่วนในวงกว้าง
รวมถึงธุรกิจประกันชีวิตเป็ นอีกหนึงธุรกิจที่มีสว่ นที่ได้รบั ผลกระทบ และต้องมี การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
โดยการนาแพลตฟอร์มมาใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การให้บริการและให้คาปรึกษาแก่ลกู ค้า
การบริการกรมธรรม์แก่ลูกค้าและคู่คา้ ไม่ว่าจะเป็ นตัวแทน นายหน้า และโรงพยาบาลคู่สญ
ั ญา เป็ นต้น ผ่าน
ช่ อ งทางออนไลน์บ นแพลตฟอร์ม โซเชี ย ลมี เดี ย รวมถึ ง การพั ฒ นาแอพลิ เคชั่ น ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ความ
สะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการทาธุรกรรมระหว่างกัน เพื่อให้ประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการของลูกค้าเกิด
ประสิ ทธิ ภาพและมีความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี ้ บริษัทมี ความตระหนักรู ด้ ้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ และการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้บริษัทปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎข้อบังคับของ
หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 บริษัท
ได้ก าหนดโครงสร้างการบริห ารจัด การความเสี่ ย งดัง กล่าว มี ก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการรัก ษาความมั่น คง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบทบาทหน้าที่หลักคือจัดทากรอบ นโยบาย แผนการบริหารจัดการ
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ ติดตาม และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ
นอกจากนีเ้ ป็ นอีกหนึ่งปี ท่ีบริษัทยังคงได้รบั รองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เรื่อง การจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System (ISMS)) อีกด้วย
3.6 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการกากับดูแลธุรกิจ
ปี ท่ีผ่านมาบริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมทั้งการกากับดูแลจาก
หน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทมีการเตรียมการและปรับกระบวนการภายในเพื่อพร้อมรับการบังคับใช้กฎหมาย
ใหม่ ๆ ได้แก่ พระราชบัญ ญั ติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งในปี ท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการเตรียม
ความพร้อมทัง้ ด้านระบบงาน บุคลากร และกระบวนการทางานเพื่อให้บริษัทมีการจัดการข้อมูลส่ว นบุคคลให้
เป็ นไปตามการบังคับใช้ของกฎหมาย รวมถึง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.
2562 ที่มีการจัดตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทากรอบนโยบาย แผนบริหารจัดการ การควบคุมติดตาม
และการรายงานผล ในส่วนของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ได้แก่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน IFRS เป็ นต้น ที่มีการศึกษาผลกระทบ เตรี ยมความพร้อมเรื่องระบบและแบบจาลองให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ในอนาคต
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3.7 ความเสี่ยงด้านการพิจารณารับประกันภัย
สาหรับความเสี่ยงด้านการพิจารณารับประกันภัย บริษัทกาหนดแนวทางในการพิจารณารับประกันภัย
ทัง้ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและปั จจัยเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับสุ ขภาพที่เป็ นมาตรฐานตามแบบประกันภัย โดยอายุ เพศ
อาชีพ เป็ นปั จจัยประกอบการพิจารณารับประกันภัย รวมถึงการพิจารณาส่งประกันภัยต่อไปยังผูร้ บั ประกันภัย
ต่อที่มีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการรับภาระการจ่ายค่าสินไหมที่ไม่คาดคิดและมีมลู ค่าสูง
และเพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัยของบริษัท
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ตารางแสดงสินทรัพย์ของบริษัททีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสาขา (ไม่รวมสานักงานใหญ่) จานวน 64 สาขา โดยเป็ นทรัพย์สิน
ของบริษั ท จ านวน 32 แห่ ง (อาคารไม่ ใช้ 6 แห่ ง ได้แ ก่ สมุท รสงคราม กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น นครราชสี ม า
อุบลราชธานีและยะลา และมีชนั้ พืน้ ที่แบ่งให้เช่า 1 แห่ง (หาดใหญ่)) และสาขาที่บริษัทเช่าจานวน 38 สาขา
บริษัทมีทรัพย์สินประเภท ที่ดิน อาคารชุด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ดังนี ้
- สานักงานใหญ่ ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 1415 ถนนกรุ งเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่า ง เขตบางซื่ อ
กรุงเทพมหานคร 10800
- ที่ ดิ น อาคารชุ ด ที่ ดิ น พร้อ มสิ่ ง ปลู ก สร้า ง และอุ ป กรณ์ สุ ท ธิ อ่ื น ๆ ณ สิ ้น ปี 2563 มี จ านวน
2,203.52 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ที่ดินเปล่า อาคารชุด และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ของกลุม่ บริษัท)
มูลค่า
ราคา
ทางบัญชี
ประเมิน
ลักษณะ
ประเภททรัพย์สิน
ณ สิน้ ปี
พืน้ ที่
(ล้าน
กรรมสิทธิ์
2563
(ตร.วา)
บาท)
(ล้านบาท)
อาคารชุด จานวน 1 ห้องชุด
5.19
327.08 109.96 บริษัทเป็ นเจ้าของ
(สาขาเอกมัย)
ที่ตงั้ เขตพระโขนง
จ. กรุงเทพมหานคร
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ที่ดิน
791.35
7,864.60 960.65 บริษัทเป็ นเจ้าของ
- สิ่งปลูกสร้าง
1,088.83 8,211.12 1,646.23 บริษัทเป็ นเจ้าของ
รวม

1,885.37

ภาระ
วัตถุประสงค์
ผูกพัน
-ไม่มี-

ที่ตงั้ สานักงาน

-ไม่มี-ไม่มี-

ที่ตงั้ สานักงาน
ที่ตงั้ สานักงาน

16,402.80 2,716.84

หมายเหตุ: ราคาที่ดินและอาคารประเมินตามกฎการประเมินของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
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เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สานักงานของบริษัท (ของกลุม่ บริษัท)
มูลค่าทางบัญชี
ประเภททรัพย์สนิ
ณ สิน้ ปี 2563
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ล้านบาท)
ยานพาหนะ
17.35
บริษัทเป็ นเจ้าของ
เครื่องใช้สานักงาน
248.40
บริษัทเป็ นเจ้าของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
50.62
บริษัทเป็ นเจ้าของ
ค่าปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่า
1.78
บริษัทเป็ นเจ้าของ
รวม
318.15
4.2 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หน้า 84-85
4.3 การเปิ ดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่บริษัทเป็ นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็ นคดี
หรือข้อพิพาทที่ยงั ไม่สนิ ้ สุดและเป็ นคดีท่อี าจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ดังนี ้
- บริษัทเป็ นจาเลยในคดีเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย เนื่องจากบริษัทได้ทาการ
ปฏิเสธการจ่ายเงิน ผลประโยชน์กับผูเ้ อาประกันภัย หรือผูร้ บั ประโยชน์ (แล้วแต่ก รณี ) จานวน
ทั้ง สิ ้น 6 คดี โดยมี ก ารเรีย กร้อ งค่ า เสี ย หาย รวมเป็ น จ านวนเงิ น 4.98 ล้า นบาท คดี ท่ี มี ก าร
เรียกร้องค่าเสียหายสูงสุด (ทุนทรัพย์ท่ีย่ืนฟ้อง) จานวนเงิน 2.40 ล้านบาท โดยปั จจุบนั บริษัทได้
แต่งตัง้ ทนายความเข้าสูค้ ดี เพื่อไม่ตอ้ งรับผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ตงั้ 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02 009 9383
ผู้สอบบัญชี
ชื่อ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
สถานที่ตงั้ เลขที่ 3 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0 2676 5700
โทรสาร 0 2676 5757
ทีป่ รึกษากฎหมาย
ชื่อ สานักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
สถานที่ตงั้ 33/4 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรด์ พระราม 9 (อาคาร บี) ชัน้ 25 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0 2168 1222
โทรสาร 0 2168 1212
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,708,000,000 บาท เรียกชาระแล้ว 1,707,566,000
บาท โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 1,707,566,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ตารางแสดงรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2563
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว 1,707,566,000 หุน้
ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
ร้อยละของหุน้
รายชื่อ
จานวนหุน้ (หุน้ )
ที่เรียกชาระแล้วทัง้ หมด
1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
413,396,200
24.21
2. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จากัด
222,505,000
13.03
3. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
130,022,480
7.61
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด(มหาชน)
78,574,760
4.60
5. นายชาตรี โสภณพนิช
63,967,204
3.75
6. บริษัท จตุบตุ รโฮลดิง้ จากัด
63,000,000
3.69
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
59,005,745
3.46
8. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จากัด
57,201,480
3.35
9. กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว
52,222,160
3.06
10. นายเชิดชู โสภณพนิช
45,294,014
2.65
7.2.2 ในกรณีทบี่ ริษัทมีการประกอบธุรกิจ holding company
บริษัทมิได้มีการประกอบธุรกิจ holding company
7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทไม่มีขอ้ ตกลงที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานระหว่างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่กบั บริษัท
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อ่นื
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติ
บุคคล แต่จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินงานปกติของ
บริษัทและบริษัทย่อย ทัง้ นี ้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ เมื่อปรากฏ
ว่า บริษัทมีกาไรสมควรที่จะทาได้ และรายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ภายใต้พระราชบัญญั ติประกันชี วิต พ.ศ. 2535 มาตรา 32 การจ่ายเงินปั นผลบริษัทต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการ
ณ สิน้ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน
และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 12 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วน 80% ของจานวนกรรมการ ซึ่งในจานวนนีเ้ ป็ นกรรมการ
อิสระ 5 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วน 33.33% ของจานวนกรรมการ โดยกรรมการที่มีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักรมีจานวน
13 ท่าน ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 75 ตามที่กฎหมายกาหนด ตามรายชื่อดังนี ้
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การถือครองหุ้น (หุน้ )
ลาดับ
ที่

รายชื่อกรรมการบริษัท

ตาแหน่ง

ช่วงวาระการดารงตาแหน่ง
ของตนเอง

คู่สมรส/บุตรทีย่ ัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ

เพิ่ม/ลด
(30 ส.ค. 62 – 10 ก.ค. 63)

1
2
3

ดร. ศิริ การเจริญดี
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
นางคมคาย ธูสรานนท์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565
10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566
26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565

1,079,200
-

-

+500,000
-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายประพันธ์ อัศวอารี
นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
นายชัย โสภณพนิช
นางสาวิตรี รมยะรูป
นางประไพวรรณ ลิมทรง
นายคาซุยกู ิ ไซโกะ
นายโคจิ อิชิบะ
นายยูอชิ ิ ฮอนด้า
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
นายเวทิศ อัศวมังคละ
นายโชน โสภณพนิช
ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566
10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566
14 ส.ค. 2563 - เม.ย. 2566
27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564
10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566
13 พ.ค. 2563 - พ.ค. 2566
27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564
27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564
27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564
27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564
26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565
6 ส.ค. 2561 - เม.ย. 2564

21,810,328
31,376,000
110,000
185,000
-

213,240
2,000,000
-

ไม่เปลี่ยนแปลง
-20,000
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
+63,000
-

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล รองผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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ในปี 2563 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สรุปดังนี ้

ดร. ศิริ การเจริญดี
นายชัย โสภณพนิช
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
นางคมคาย ธูสรานนท์
นายประพันธ์ อัศวอารี
นายโชน โสภณพนิช
นางสาวิตรี รมยะรูป
นางประไพวรรณ ลิมทรง
นายโคจิ อิชิบะ
นายคาซุยกู ิ ไซโกะ
นายยูอิชิ ฮอนด้า
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
นายเวทิศ อัศวมังคละ
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์

คณะกรรมการ
บริษัท
(8 ครัง้ )
8/8
3/8*
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
5/8****
8/8
8/8
8/8
8/8
4/8

คณะกรรมการ
บริหาร
(17 ครัง้ )

คณะกรรมการ
ลงทุน
(12 ครัง้ )
12/12

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(5 ครัง้ )

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (ครัง้ )
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง สรรหาและพิจารณา
(4 ครัง้ )
ค่าตอบแทน (4 ครัง้ )
4/4
1/4*

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่
ดี (3 ครัง้ )

5/5
17/17
5/5
17/17
17/17

10/12**
11/12

4/4
4/4
3/4

3/3

คณะกรรมการ
ประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน (2 ครัง้ )
2/2

กรรมการอิสระ
(1ครัง้ )

2/2
2/2

1/1
1/1
1/1

0/3***
2/4****
17/17

17/17

10/12*****

4/4
4/4

2/12

4/4

3/3

3/5******

หมายเหตุ : *นายชัย โสภณพนิช ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
**นายโชน โสภณพนิช ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
***นางประไพวรรณ ลิมทรง ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ****นายคาซุยกู ิ ไซโกะ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
*****นางสาวชลลดา โสภณพนิช ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
******นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกอบด้วย
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายเดชา
ตุลานันท์
2
นายปานศักดิ์
พฤกษากิจ

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

8.2 คณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริหารของบริษัท มีจานวน 10 ท่าน มีรายชื่อดังนี ้
คณะผู้บริหารของบริษัท มีจานวน 10 ท่าน มีรายชื่อดังนี ้
ลาดับที่
รายชื่อผู้บริหาร
ตาแหน่ง
1
นายโชน โสภณพนิช
รองประธานกรรมการบริหาร
2
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3
นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
รองผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน
4
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการลงทุน
5
นางสาวจารุวรรณ ลิม้ คุณธรรมโม ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
6
นายอนุชา ภิงคารวัฒน์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
7
นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายธุรกิจและช่องทางอื่น
8
นางอรนุช สาราญฤทธิ์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายประกันชีวิต
9
นางลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการขายช่องทางสถาบันการเงิน
10
นางสาวศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ ผูอ้ านวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัง้ นี ้ ได้แนบข้อมูลของผูบ้ ริหารในเอกสารแนบ 1
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สายการบังคับบัญชา
สายการรายงานด้านงบประมาณและการบริหารทั่วไป
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8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุม คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2551 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ได้แต่งตั้งให้นายเสนาะ
ธรรมพิพฒ
ั นกุล เป็ นเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประชุมคณะกรรมการ โดยติด ตาม
ให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและเป็ นไปตามมติคณะกรรมการ และมติประชุมผูถ้ ือหุน้ และติดต่อสื่อสาร
กับผูถ้ ือหุน้ ทั่วไป ให้ได้รบั ทราบสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีขอ้ มูลโดยสังเขป
ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการจากความรู ้
ความสามารถความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ
ผลการด าเนิ น งาน และการเติ บ โตทางผลก าไรของบริษั ท ตลอดจนพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกับ การจ่ า ย
ค่ าตอบแทนกรรมการของบริษั ท ชั้น น าในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และในกลุ่ม อุต สาหกรรมเดี ย วกัน น าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามข้อบังคับของบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบีย้ ประชุมและค่าบาเหน็จ โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษัทชัน้ นาและกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน
16.70 ล้านบาท โดยมีค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึน้ จริงในระหว่างปี 2563 จานวน 15.16 ล้านบาท สรุปได้
ดังนี

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 36

แบบ 56-1
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563
ค่าเบีย้ ประชุม
ที่

รายชื่อ

ค่าบาเหน็จ
คณะกรรม
การบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

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

คณะกรรมการ
ควาเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
320,000

คณะกรรมการ
กากับดูแล
กิจการที่ดี

ดร. ศิริ การเจริญดี
894,268
640,000
960,000
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
687,898
320,000
400,000
นางคมคาย ธูสรานนท์
894,268
320,000
1,280,000
160,000
นายประพันธ์ อัศวอารี
619,108
320,000
200,000
320,000
นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ *
275,159
160,000
80,000
รศ. ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย**
481,529
160,000
80,000
นางสาวิตรี รมยะรูป
584,713
320,000
640,000
440,000
นางประไพวรรณ ลิมทรง
206,369
320,000
นายมิโนรุ คิมรุ ะ***
275,159
40,000
40,000
นายโคจิ อิชิบะ
275,159
320,000
นายเวทิศ อัศวมังคละ
206,369
320,000
นายคาซุยกู ิ ไซโกะ****
200,000
80,000
นางสาววราวรรณ
160,000
13
120,000
เวชชสัสถ์*****
14 นายชัย โสภณพนิช******
120,000
40,000
รวมทัง้ สิน้
5,400,000
3,720,000
1,920,000
1,400,000
800,000
480,000
560,000
หมายเหตุ: * นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ ลาออกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
**รศ. ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย หมดวาระเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ***นายมิโนรุ คิมรุ ะ
**** นายคาซุยกู ิ ไซโกะ เข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 *****นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ เข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
******นายชัย โสภณพนิชเข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
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หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสประจาปี ที่
พิจารณาจาก
1. หน้าที่ความรับผิ ดชอบ ผลการดาเนิ นงานทางธุ รกิจ ของบริษัท การดาเนินงานตามนโยบายที่
ได้รบั จากคณะกรรมการ การบริหารงานภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถใน
การพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้ดีขนึ ้ ในแต่ละปี
2. การเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความ
สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของผลกาไร และมูลค่าธุรกิจของบริษัท
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสประจาปี พิจารณาจากการประเมินผลการ
ดาเนินงานเทียบเคียงกับบริษัทกลุ่มธุรกิจเดียวกัน แนวทางการเติบโตของผลกาไร ตลอดจนมู ลค่าธุรกิจ ซึ่ง
เพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผูบ้ ริหารให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งในระหว่างปี 2563
ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง 10 ท่าน รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 75,991,929 บาท
ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือจากสวัสดิการพนักงานทั่วไป
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8.5 บุคลากร
ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2563 บริษั ท มี พ นักงานรวมทั้ง สิ น้ จานวน 1,221 คน จานวนพนักงานแบ่ง ตาม
สายงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
จานวนพนักงาน (คน)
สายงาน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
สังกัดรองประธานกรรมการบริหาร
133
133
106
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
44
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน
5
3
3
สายการลงทุน
17
23
22
สายบัญชีและการเงิน
70
72
70
สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
5
5
4
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
39
43
53
สายประกันชีวิต
391
350
361
สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
405
292
297
สายธุรกิจและช่องทางอื่น
83
74
สายการขายช่องทางสถาบันการเงิน
192
181
187
รวม
1,257
1,185
1,221
ค่าตอบแทนพนักงานทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือน และโบนัส
เงินสมทบกองทุนและอื่น ๆ

จานวนเงิน (บาท)
ปี 2561
ปี 2562
785,757,631
579,190,170
78,516,863
70,197,598
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ปี 2563
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ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ไม่มี
สวัสดิการอื่น ๆ
บริษัทมีการส่งเสริมทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความเป็ นอยู่ท่ีดี ขึน้
สร้างความสุขและความสมดุลระหว่างชี วิตการทางาน ครอบครัว และสังคม ประกอบไปด้วย เครื่องแบบ
พนักงาน ค่ ารัก ษาพยาบาลทั้งพนัก งานและครอบครัว ตรวจสุขภาพพนั กงานประจ าปี ประกัน ชี วิตกลุ่ม
ทุนการศึกษา และเงิน ช่วยเหลือกรณี ต่างๆ อีกทั้งยังมี กิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสัม พันธ์เป็ นการ
ส่งเสริม ให้เกิดความสามัคคี และการประสานงานระหว่างพนัก งาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น งานเลีย้ ง
สังสรรค์ประจาปี กีฬาภายใน โครงการองค์กรแห่งความสุข เติมบุญวันเกิด กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR) กิจกรรมชมรมพนักงาน และกิจกรรมตามประเพณีสาคัญต่างๆ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษั ท ได้มุ่ง เน้น การพัฒ นาพนัก งาน และตอบโจทย์ค วามต้อ งการของการพัฒ นาสายอาชี พ Core
Competency และ Strategy ขององค์กร โดยการหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม (training need) ของแต่ละ
ตาแหน่งงาน ผ่านผูบ้ ังคับบัญ ชาและส่วนฝึ กอบรมและพัฒ นาบุคลากร เป็ นแผนการฝึ กอบรมและพัฒ นา
พนักงาน โดยมีรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร ดังนี ้
การจัดอบรมภายใน (In-House Training) โดยออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมสาหรับผู้เรียน ซึ่งพิจารณา
จากสมรรถนะและความจ าเป็ น ในการฝึ กอบรม (training need) มี ก ารสรรหาวิท ยากรที่ มี ค วามรู ค้ วาม
เชี่ยวชาญ รูปแบบกระบวนการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสม เพื่อให้พนักงานเกิดความรูแ้ ละทักษะในการทางานที่ดีขึน้
เป็ นการพัฒนาศักยภาพพนักงานที่สง่ ผลลัพธ์ท่ดี ีต่อองค์กร
การอบรมภายนอก (Public Training) เป็ น การพัฒ นาความรู ท้ างด้านวิชาชีพ โดยตรงของพนักงานที่
จะต้องพัฒ นาความรู ท้ ักษะความชานาญให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อความเป็ นมืออาชีพที่
พร้อมสาหรับการทางานในแต่ละตาแหน่งงานอย่างแท้จริง ซึ่งจะทาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีความรูท้ กั ษะความ
ชานาญโดยแท้จริง
การส่งเสริมด้านการพัฒนาตนเอง (Self Development) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริหารและพนักงาน ได้
ศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่งความรูต้ ่างๆ อาทิเช่น จากการอ่านหนังสือ ความรูจ้ าก Internet หรือแหล่งความรู ้
อื่นๆ ตามความต้องการโดยยึดหลักการเรียนรู ต้ ามอัธยาศัย และนามาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน ส่งเสริม
ให้ผูบ้ ริหารและพนักงาน ได้นาเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อเป็ นการจุดประกายความคิดและ
นามาใช้ในการทางานโดยผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท
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นอกจากนี ้ บริษั ท ยัง มี ก ารส่ ง เสริม ให้กั บ พนั ก งานในการเข้า ร่ว มประชุ ม สัม มนา/ดูง านทั้ง ในและ
ต่างประเทศ และฝึ กอบรมความรูท้ างด้านวิชาการ ทัง้ ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและโดยอ้อม รวมทัง้ ให้การ
สนั บ สนุ น ก ารศึ ก ษ าห ลั ก สู ต รท างด้ า น วิ ช าชี พ ต่ างๆ เช่ น LOMA (Life Office Association), ICA
(International Claim Association), CFA (Chartered Financial Analyst), CISA (Certified Investment
and Securities Analyst), AFPT (Associate Financial Planner Thailand), CFP (Certified Financial
Planner), ASA (Associate of the Society of Atuaries), FSA (Fellow of the Society of Acturies), IC
(Investment Consultant), IP (Investment Planner), TOEIC (Test of English for International
Communication) เพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั ให้พร้อมรับมือกับสภาพการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนีบ้ ริษัทยังคานึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการจัดการความรู ภ้ ายในองค์กร
(Knowledge Management) สนับสนุนให้ผูบ้ ริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรูผ้ ่านกระบวนการต่างๆ การพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู ้
ในอนาคต โดยผ่านศูนย์การเรียนรูก้ รุงเทพประกันชีวิต และระบบ Smarthome :BLA’S KM ซึ่งเป็ นช่องทางใน
การค้นคว้าหาความรูแ้ ละแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เปรียบเสมือนคลังความรูท้ ่ีสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาความรู ้
ของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืน
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
9.1.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษั ท ให้ค วามส าคั ญ กั บ การก ากั บ ให้อ งค์ก รมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิ ทธิภ าพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี ความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิ จอย่างซื่อสัตย์และเป็ นธรรมต่ อ
สังคม เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็ นผูน้ าองค์กร และให้ความสาคัญต่อ
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายหลั ก และกลยุ ท ธ์ เพื่ อ มุ่ ง สู่ ค วามส าเร็ จ อั น ยั่ ง ยื น การเสริ ม สร้า ง
คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสรรหาและพัฒ นาผูบ้ ริหารและบุคลากร การส่งเสริม
นวัตกรรมและประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ การกากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในการรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล และสนับสนุนการสื่อสารและการมีสว่ นร่วมของผูถ้ ือหุน้
บริษัทขอให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณ
ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
9.1.2 หลักปฏิบัติตาม Corporate Governance Code : CG Code ปี 2560
ด้ว ยความมุ่ ง มั่ น ในการรัก ษามาตรฐานการก ากับ ดูแ ลกิ จ การให้เที ย บเท่ า มาตรฐานสากล
คณะกรรมการได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพ ย์ (Corporate Governance Code : CG Code) ปี 2560 มาประยุ กต์ใช้ต ามบริบ ททางธุ รกิ จ ของ
บริษัท แบ่งเป็ น 8 ข้อหลักปฏิบตั ิ ดังนี ้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนั ก ถึงบทบาทและความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้ นาองค์ก รที่
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการตระหนักถึง บทบาทและความรับ ผิดชอบจึ งมี การทบทวนหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัติคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ ในหลายปี ท่ีผ่านคณะกรรมการได้ม่งุ พัฒนากิจการ
ให้มีความสามารถทางการแข่งขัน ความสามารถในการปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และการสร้างผล
ประกอบการที่ดีในระยะยาว ดังจะเห็นได้ชดั จากอัตราการเติบโตของจานวนผูแ้ นะนาการวางแผนการเงินและ
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการทางานอย่างเป็ นมืออาชีพของทุกการบริการขององค์กร และเพื่อให้
การดาเนินกิจการเป็ นไปได้ดว้ ยดี คณะกรรมการได้มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการแก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
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ควบคู่กบั ความสาเร็จของการดาเนินกิจการ คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจอย่างเป็ นธรรมต่อลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น จึงได้มีการสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวผ่านนโยบายบรรษัทภิ
บาล นโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม และคู่มือจรรณยาบรรณของบริษัท
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวิสยั ทัศน์ของบริษัทที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้ประชาชน
ทุกกลุ่มเห็นประโยชน์ของการประกันชีวิตและทาประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต
คณะกรรมการจึงได้กาหนดภารกิจของบริษัทในการพัฒนาสูค่ วามเป็ นผูน้ าในการสร้างความมั่งคงทางการเงิน
ให้กับประชาชนด้วยการให้บริการแนะนาการวางแผนทางการเงินโดยบุคลากรที่มีความจริงใจและมีความรู ้
ระดับแนวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรอันประกอบด้วย ศรัทธา รับผิดชอบ จริงใจ พัฒนาตน และ
ทางานเป็ นทีม
คณะกรรมการได้ก ากับ ดูแ ลให้มี ก ารจัด ท ากลยุท ธ์แ ละแผนงานประจ าปี ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ อาทิ สภาวะ
การแข่งขัน แนวโน้มของผลตอบแทนการลงทุน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เป็ นต้น ตลอดจนโอกาสและ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล
คณะกรรมการดูแลการกาหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ
หลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จาเป็ นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เหมาะสมและจาเป็ นคณะกรรมการมีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 3
คน จากจานวนกรรมการ 15 คน ซึ่งสะท้อนอานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม และเพื่อให้เรื่องสาคัญได้รบั
การพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการได้พิ จ ารณาแต่ งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่ อ
พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ
ต่อไป
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ทาหน้าที่
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และรองผูจ้ ดั การใหญ่ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูงที่สูงกว่า
หรือเทียบเท่ารองผูจ้ ดั การใหญ่ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
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หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการให้ความสาคัญ และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ
โดยเฉพาะการตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัท
ได้โดยง่าย อีกทัง้ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า/ผูถ้ ือ
กรมธรรม์ พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน คู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจ และคู่แข่งทางการค้า
ตลอดจนชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางและการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง
ๆ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการให้ความสาคัญ กับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และตระหนักว่าการ
บริหารความเสี่ยงเป็ นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และช่วยลดผลกระทบและโอกาสจากความผันผวนของปัจจัยเสี่ยงทัง้ ภายในและ
ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่ อธุ รกิจ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ โดยกากับดูแลให้หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องประเมิน ติดตามปัจจัยเสี่ยงด้วยการจัดทาระบบการเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อกาหนดมาตรการและแผน
บริหารความเสี่ ยงได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผ ล ตามล าดับ ความเสี่ยงที่มี นัยส าคัญ ต่ อเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะ
นาไปสู่การสร้างมูลค่าให้กบั องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยื น ทัง้ นีค้ ณะกรรมการได้กากับดูแลให้บริษัทมี
ระบบการบริหารความเสี่ ยงเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดและตามแนวทางมาตรฐานสากล มีการทบทวน
ความเพี ย งพอ เหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริห ารความเสี่ ย งเป็ น ประจาทุก ปี เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า
สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นเครื่องมือสาคัญของผูบ้ ริหาร
ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัท จึงกาหนดให้ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ และให้หน่วยงานตรวจสอบที่มีความเป็ นอิสระและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็ นอิสระ เป็ นผูป้ ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เป็ นประจาทุกปี ตามแนวทางการกากับดูแลของหน่วยงานกากับและมาตรฐานสากล
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้ ข้อมูลทาง
การเงินและที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทัน เหตุการณ์ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และ
แนวปฏิ บัติ ท่ี เกี่ ยวข้อง ผ่ านช่ องทางที่ เข้าถึ ง ข้อ มูล ได้ง่ าย มี ความเท่ าเที ยมกัน น่ าเชื่ อ ถื อ ทั้ง ข้อ มูล ที่ เป็ น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสามารถรับรู ข้ ่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึง
สะดวก และได้รบั ประโยชน์มากที่สดุ
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คณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อคุณภาพของงบการเงินและคาอธิบายประกอบที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงินของบริษัทจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไปของประเทศไทย โดยการ
เลื อกใช้น โยบายบัญ ชี ท่ีเหมาะสม และถื อปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมี ก ารเปิ ด เผยข้อมู ลส าคัญ อย่าง
เพี ยงพอในงบการเงิ นของบริษั ท ทั้งนี ้ ในการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการจัดทาอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีรบั รองทั่วไป และการมี ระบบควบคุมภายในสาหรับกระบวนการรายงาน
ทางการเงินที่พอเพียง
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการดูแลให้ผถู้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท ทัง้ ประเด็นที่
กาหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดาเนินงานของกิจการ โดยผ่านการพิจารณา
และ/หรือการอนุมัติ ของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องส าคัญ ดังกล่าวถู กบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม ผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้
คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูถ้ ือหุน้ อาทิกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้ อยสามารถ
เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
เป็ นต้น
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการ
ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทั้ง หมด 7 ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กรรมการทีม่ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการซึ่ ง มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท ณ สิ ้น ปี 2563 มี จ านวน 5 ท่ า น ประกอบด้ว ย
ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ นายโชน โสภณพนิช นางสาวิตรี รมยะรู ป นายยูอิชิ ฮอนด้า และนางสาวชลลดา
โสภณพนิช สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. บริหารกิจ การบริษัท ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค์ และข้อบังคับ ของบริษัท ตลอดจนมติของที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็ นสาคัญ
2. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแลการบริหาร
กิจการให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย
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3. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ช่วยกากับและกลั่นกรองงานด้านต่างๆ และการพิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และดูแลให้กรรมการ
บริษัทได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์ก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็ นผูน้ าคณะกรรมการบริษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษั ท โดยดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย ภายใต้การจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้
กรรมการบริษัททุกท่านในการอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย รวมทัง้ มี
การสรุปมติท่ปี ระชุมเพื่อดาเนินการต่ออย่างชัดเจน
3. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. มีอานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ี ประชุมหรือ
นโยบาย คาสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
2. มีอานาจอนุมตั ิและ/หรือเห็นชอบแก่การดาเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติและอัน
จาเป็ นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็ นการทั่วไป ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ัดการ
ใหญ่
3. การอนุมัติเพื่อดาเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ั ดการใหญ่ ให้ดาเนินการเพื่อเข้าทา
รายการ จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการดาเนินการเพื่อเข้าทารายการที่ทาให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือผูร้ บั
มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สามารถดาเนินการอนุมัติ เพื่อเข้าทารายการที่ตนเองหรือบุคคล
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติ
ดาเนินการเพื่อเข้าทารายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัทในปี ทีผ่ า่ นมา
ใน 1 ปี ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุม รวม 8 ครัง้ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ และทิศทางการ
ประกอบธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณ รวมถึงติดตามผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง เปรียบเทียบกับแผน
ธุ รกิ จ และปฏิ บัติ ห น้า ที่ ท่ี จ าเป็ น ตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ บัง คับ เพื่ อ ให้แ น่ ใจว่ าบริษั ท มี ก ารจัด การอย่ างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการบริหารงานที่มีความโปร่งใส เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายที่ได้รบั จากที่ประชุม
สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ด้วยความซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต ระมัด ระวัง ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์สูง สุด ของบริษั ท และมี ค วาม
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รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย นอกจากนัน้ ยังจัดให้มีการประชุมของกรรมการอิสระ โดย
ไม่มีกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียและผูบ้ ริหารเข้าร่วมด้วยอีก 1 ครัง้
การพัฒนากรรมการ และการปฐมนิเทศ
1. การพัฒนากรรมการ
บริษัทสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านและเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใ้ นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุ ด ย่ อ ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี ้ยัง ได้เชิ ญ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ผู้ซ่ึง มี ค วามรู แ้ ละประสบการณ์ ในสาขาต่ า งๆ มาบรรยายและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กับ
คณะกรรมการเป็ นประจาทุกปี
ปั จ จุบัน มีกรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จานวน 12 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 15 ท่าน
2. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่เมื่อได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่ง
เป็ นครัง้ แรก เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ และการดาเนินการด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ อาทิ การกากับดูแลกิจการที่ดี บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ แผนงานและกลยุทธ์ ภาวะคู่แข่งขันและอุตสาหกรรม และนวัตกรรมการใหม่ๆ ของบริษัท เป็ นต้น ทัง้ นี ้
ในปี 2563 บริษั ท ได้ส รรหากรรมการเข้า ใหม่ และจัด ให้มี ก ารปฐมนิ เทศจ านวน 1 คน คื อ คุณ วราวรรณ
เวชชสัสถ์
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามหลัก การก ากั บ กิ จ การที่ ดี คณะกรรมการบริษั ท ได้ก าหนดให้มี ก ารจัด ท าแบบ
ประเมิ นผลการปฏิบัติง านตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด ย่อยทุกชุด ปี ละ 1 ครัง้ ทั้ง ใน
รู ปแบบของการประเมิ นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ ละท่านเป็ น ผู้ประเมิ นตนเองและการประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และแต่ละชุดในภาพรวมโดยประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะชุ ด เป็ นผู้ป ระเมิ น รายคณะ โดยได้น าเสนอผลการประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเมื่อปรับปรุงการดาเนินงานในปี ต่อไป
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9.2.1 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้ งหมด 5 ท่าน โดยมี การประชุม จานวน 17 ครัง้ ในปี
2563 และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี ้
จานวนการเข้าร่วม
ลาดับที่
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ประชุม/จานวนครั้งทีจ่ ัด
ประชุม
1
นางคมคาย ธูสรานนท์
ประธานกรรมการบริหาร
17/17
2
นายโชน โสภณพนิช
รองประธานกรรมการบริหาร
17/17
3
นางสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการบริหาร
17/17
4
นายยูอิชิ ฮอนด้า
กรรมการบริหาร
17/17
5
ม.ล. จิรเศรษฐ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
17/17
โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล รองผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน ทาหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. กากับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือนโยบายคาสั่ง
ใดๆ ที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ก าหนด และให้มี อานาจอนุมัติแ ละ/หรือ เห็ น ชอบแก่ การดาเนิ น การใดๆ
ตามปกติและอันจาเป็ นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็ นการทั่วไป ตามกรอบอานาจหน้ าที่ท่ีได้รบั
อนุ มัติ จ ากคณะกรรมการบริษั ท นอกจากนั้น ให้ค ณะกรรมการบริห ารมี ห น้า ที่ พิ จ ารณากลั่น กรอง
ข้อพิจารณาต่างๆ ที่จะได้มีการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. กากับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงรวม และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่าเสมอ
การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารในปี ทีผ่ ่านมา
ในระหว่ างปี 2563 คณะกรรมการบริ ห ารมี ก ารประชุม รวม 17 ครั้ง เพื่ อ พิ จ ารณากลยุ ท ธ์ แผนการด าเนิ น งาน
งบประมาณ รวมถึ งกากับและติดตามผลการดาเนิ นงานของบริษั ทในด้านต่างๆ การพิ จารณาอนุมัติธุ รกรรมที่ มี
ความสาคัญตามอานาจหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ นอกจากนีย้ งั ช่วยพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่
มีความสาคัญต่อกลยุทธ์การดาเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรต่ างๆ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 รวมถึงมีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนีท้ ั้ง 3 ท่านเป็ นกรรมการตรวจสอบที่มี ความรู แ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถื อของงบการเงินของบริษัท โดยในปี 2563 จัดให้มี การประชุม 4 ครัง้ เป็ นอย่างน้อยใน 1 ปี ซึ่งในปี
2563 มีการจัดประชุมทัง้ หมด 5 ครัง้ โดยมีรายนามดังนี ้
จานวนการเข้า
ร่วมประชุม/
ลาดับที่
รายชื่อ
ตาแหน่ง
จานวนครั้งทีจ่ ัด
ประชุม
1
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5/5
2
นายประพันธ์ อัศวอารี
กรรมการตรวจสอบ
5/5
3
นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
กรรมการตรวจสอบ
3/5*
หมายเหตุ : * นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

โดยมีนายประธาน ขจิตวิวฒ
ั น์ ผูอ้ านายการ ฝ่ ายตรวจสอบ ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการดาเนินงานของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบในปี ทีผ่ ่านมา
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ จานวน 5 ครัง้ มีการร่วมประชุมกับผูบ้ ริหาร
ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี เพื่อร่วมเสนอข้อมูล หารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็ นในวาระที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การ
สอบทานให้บริษั ทมี ระบบการตรวจสอบภายในที่มี ความเหมาะสม สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้
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เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้ ยังทาหน้าที่คดั เลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี และสอบทานให้ความเห็นต่อการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้ว ยกรรมการและผู้บ ริห ารทั้ ง หมด 8 ท่ า น โดยมี ก ารประชุ ม จ านวน 4 ครั้ง ในปี 2563 มี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี ้
จานวนการเข้าร่วม
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ประชุม/จานวนครั้งที่
ที่
จัดประชุม
1 นายประพันธ์ อัศวอารี
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
2 นางคมคาย ธูสรานนท์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
3 นายยูอิชิ ฮอนด้า
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
4 นางสาวชลลดา โสภณพนิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
5 ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
6 นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
7 นางสาวจาวุวรรณ ลิม้ คุณธรรมโม กรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
8 นางอรนุช สาราญฤทธิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
โดยมี นางศศิธร ฐิ ติผกายแก้ว ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารความเสี่ ยง ทาหน้า ที่เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดยสามารถระบุ ประเมิน ติดตามรายงาน และ
ควบคุม ความเสี่ ยงหลักของบริษัท ซึ่งครอบคลุม ทั้ งความเสี่ยงตามมาตรฐานและการกากับดูแล ของ
ภาครัฐและหน่วยงานกากับ
2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ ยง รวมถึงความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบปฏิบตั ิการ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด สรุปผลและรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
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การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี ทีผ่ ่านมา
พิจารณาทบทวนกรอบ นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องตามปั จจัยความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งติดตามผลเพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายธุรกิจ สรุ ป
เรื่องที่สาคัญได้ดงั นี ้
1. ติดตามความเสี่ยงหลักของบริษัท ตามกรอบมาตรฐานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
ระดับความเพียงพอของเงินกองทุน ทัง้ การติดตามปั จจัยเสี่ยงและผลกระทบ และพิจารณาความ
เหมาะสมของมาตรการและการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของฝ่ ายจัดการ
2. กากับการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ เพื่อให้ม่นั ใจว่าได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและมีแนวทางบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้
ทั้งนีค้ ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นาเสนอรายงานผลต่อที่ประชุม คณะกรรมการเป็ นประจาทุก
ไตรมาส
9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ในปี 2563 มีการจัดประชุมทัง้ หมด 4 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี ้
จานวนการเข้าร่วม
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ประชุม/จานวนครั้ง
ที่
ทีจ่ ัดประชุม
1 ดร.ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
4/4
ค่าตอบแทน
2 นายคาซุยกู ิ ไซโกะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2/4*
3 นายชัย โสภณพนิช
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/4**
หมาเหตุ : *นายคาซุยกู ิ ไซโกะ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
**นายชัย โสภณพนิช ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล รองผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน ทาหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารระดับสูงที่ว่างลง
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถ้ ือตามข้อบังคับของบริษัท
แล้วแต่กรณี
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2. พิจารณากาหนด ปรับปรุ งค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงที่สงู กว่าหรือเทียบเท่ารองผูจ้ ดั การใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการบริษั ทพิ จ ารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติ ต่อที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น แล้วแต่ก รณี ตาม
ข้อบังคับของบริษัท
การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปี ทีผ่ ่านมา
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนได้มี การประชุม รวม 4 ครัง้ เพื่ อ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรและขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้
ดังนี ้
1. การสรรหากรรมการบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการที่ลาออกระหว่า งปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดและสอดคล้องกับข้อกาหนดของทางการ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของ
บริษั ทอย่างเพี ยงพอ เพื่อให้คณะกรรมการมี องค์ประกอบที่เหมาะสมกับ ลักษณะธุรกิจ มี องค์ค วามรู แ้ ละ
ประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรูด้ า้ นบัญชี การเงิน การลงทุน และการประกัน
ชีวิต เพื่อสามารถให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม เป็ นประโยชน์แก่ผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย
2. การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง
รองผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน โดยพิจารณาค่าตอบแทนสวัสดิการให้อยู่ในระดับ
ที่ สะท้อนภาระหน้าที่ค วามรับ ผิ ดชอบและผลการปฏิบัติ ง าน สามารถเที ยบเคีย งได้กับ บริษั ทชั้นน าที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษัท สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการกาหนด สร้างผลประโยชน์ระยะ
ยาวที่เหมาะสมแก่ผถู้ ือหุน้
3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ทัง้
การประเมินเป็ นรายคณะโดยรวม และการประเมินของกรรมการเป็ นรายบุคคล และนาเสนอผลสรุ ป เพื่อให้
คณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่
9.2.5 คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหารทัง้ หมด 4 ท่าน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามประกาศ คณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.
2556 รวมถึงมีบุคคลที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหาร
ความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ร่วมเป็ นกรรมการลงทุนด้วย
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ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่อ
ดร.ศิริ การเจริญดี
นางสาวิตรี รมยะรูป
นายโชน โสภณพนิช
นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
นางสาวชลลดา โสภณพนิช

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

จานวนการเข้าร่วม
ประชุม/จานวนครั้งที่
จัดประชุม
12/12
11/12
10/12*
11/12
10/12*

หมาเหตุ : *นายโชน โสภณพนิช และนางสาวชลลดา โสภณพนิช ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการลงทุน เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมี น างสาวชลลดา โสภณพนิ ช ผู้ช่ ว ยผู้จั ด การใหญ่ สายการลงทุ น ท าหน้ า ที่ เป็ นเลขานุ ก าร
คณะกรรมการการลงทุน
ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. กาหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ย งรวมและกระบวนการบริห ารความเสี่ย งที่
เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุน
3. ติดตามผลการลงทุน พร้อมทัง้ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
4. กากับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุน
การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการลงทุนในปี ทีผ่ ่านมา
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการลงทุนมี การประชุม รวม 12 ครัง้ ได้มี การกาหนดนโยบายและแนว
ทางการลงทุน อนุมัตินโยบายและแผนงาน กากับการดาเนินงานและติดตามผลการลงทุน และกากับการ
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาปั จจัยสาคัญต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุน รวมทัง้ กาหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนีค้ ณะกรรมการลงทุนได้มีการพิจารณาอนุมัติการลงทุนและ/หรือให้ความเห็นชอบ
ในแนวนโยบายที่มีความสาคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรทิศทางการดาเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ และ
การจัดสรรทรัพยากรก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการลงทุนได้มีการติดตาม กากับ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของแผนงานและเป็ นไปตามกรอบนโยบายที่ได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
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9.2.6 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ประกอบด้วยกรรมการและผู้บ ริห ารทั้ง หมด 5 ท่ าน มี ก ารประชุม จ านวน 3 ครั้ง ในปี 2563 โดยมี
รายละเอียดผูเ้ ข้าร่วมประชุม ดังนี ้
จานวนการเข้าร่วม
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ประชุม/จานวนครั้ง
ที่
ทีจ่ ัดประชุม
1 นางคมคาย ธูสรานนท์
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
3/3
2 นางประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
0/3*
3 นายยูอิชิ ฮอนด้า
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
3/3
4 นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
3/3
5 นายอนุชา ภิงคารวัฒน์
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2/3
หมายเหตุ : * นางประไพวรรณ ลิมทรง ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

โดยมี น างสาวสุภ าภรณ์ ทิ พ ย์ฝั้ น ผู้อ านวยการ ส านั ก ก ากับ การปฏิ บัติ ง าน ท าหน้า ที่ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. เสนอนโยบาย คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ
บริษัท
2. กากับให้มีแนวทางดาเนินการเพื่อให้สามารถติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามหลักการ
กากับ ดูแลกิ จ การที่ ดีของสถาบัน ก ากับ หรือหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้อง รายงานความคืบ หน้าและผลการ
ปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ทบทวนแนวทางหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบตั ิของสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริม การเผยแพร่วัฒ นธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็ นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมี ผลในทาง
ปฏิบตั ิ
การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในปี ทีผ่ ่านมา
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการก ากับ ดูแลกิ จ การที่ ดี มี ก ารประชุม รวม 3 ครัง้ เพื่ อ กากับ ดูแ ลและ
ติดตามการดาเนินการของฝ่ ายบริหารในด้านการสร้างการตระหนักรูแ้ ละส่งเสริมให้ทกุ คนในองค์กรปฏิบตั ิตาม
นโยบาย แนวทางปฏิ บัติ และหลัก จรรยาบรรณของบริษั ท อีก ทั้ง คณะกรรมการกากับ ดูแลกิ จ การที่ ดี ได้
พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดี ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน และแนวปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้องให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ นอกกจากนีใ้ นปี ท่ีผ่านมาคณะกรรมการกากับ
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ดูแลกิจการที่ดียงั ได้พิจารณารายงานความยั่งยืนประจาปี 2562 ที่ถูกจัดทาขึน้ เป็ นครัง้ แรกโดยมีวตั ถุประสงค์
ในการเพิ่ม ช่องทางการสื่อ สารให้ผู ม้ ีส ่ว นได้เสีย ทราบถึง ผลการดาเนิน งานด้า นความยั่ ง ยืน ของบริษัท ที่
ครอบคลุมทัง้ มิติเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิ บาล
9.2.7 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 3 ท่าน ซึ่งในปี 2563 ได้มีการจัดประชุม จานวน 2 ครัง้ มีรายละเอียด
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม ดังนี ้
จานวนการเข้า
ลาดับ
ร่วมประชุม/
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ที่
จานวนครั้งทีจ่ ัด
ประชุม
1 ดร. ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2/2
2 นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2/2
3 นางคมคาย ธูสรานนท์
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2/2
โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล รองผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน ทาหน้าที่
เลขานุการคณะประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณากาหนดแนวทาง ขัน้ ตอน และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานภายในระยะเวลาการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานปกติของ
บริษัท
การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี ทีผ่ ่านมา
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้จดั ให้มีการประชุม 2 ครัง้ เพื่อประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และรองประธานกรรมการ (คุณโชน โสภณพนิช) รวมถึงการสื่อสาร
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานในอนาคต
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ
ในการแต่งตัง้ กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีความ
เป็ นอิสระตามนิยามของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
9.3.2 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากกรรมการเดิมที่ครบวาระหรือผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงพิจารณาจากรายชื่อที่มีผนู้ าเสนอตาม
หลัก เกณฑ์ก ารเปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น เสนอชื่ อ กรรมการ ทั้ง นี ้ โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมของความรู ้
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กับบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัท
อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายทาง
ธุรกิจของบริษัท
9.3.3 การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัทได้มอบหมายให้มีคณะผูด้ าเนินการในการสรรหาผูบ้ ริหารตามลาดับ ดังนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้พิ จ ารณาสรรหาผู้บ ริหารในตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และรองผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
2. กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริห ารในตาแหน่งผู้บริหารสาย/ระดั บผู้ช่วย
ผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
3. กรรมการผู้จั ด การใหญ่ เป็ นผู้พิ จ ารณาสรรหาผู้บ ริ ห ารในต าแหน่ ง ผู้บ ริห ารฝ่ าย/ระดั บ
ผูอ้ านวยการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารเป็ นผูพ้ ิจารณา
โดยการสรรหาจะพิ จ ารณาบุคลากรทั้ง จากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ งจะเป็ น ผู้ท่ีมี ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณ ธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีความเป็ นมืออาชีพที่เหมาะสมมาดารง
ตาแหน่ง เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่และดาเนินกิจการงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้
9.4 การกากับดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่กากับดูแลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ของบริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายบริหารความเสี่ยงรวม
และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้มี การส่ง ผูบ้ ริหารเข้าไปเป็ นกรรมการ เพื่ อกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย โดยมี
หน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อย และดาเนิ นธุรกิจตามนโยบายบริษัท ทั้งนี ้ บริษัทได้
กาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัททาการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยนัน้ ถือปฏิบตั ิ โดยมีฝ่าย
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 56

แบบ 56-1

ตรวจสอบประเมินการควบคุมภายใน และสานักกากับการปฏิบตั ิงานประเมินการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ คาสั่ง
กฎหมาย ของบริษัทย่อยซึ่งจะต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่ อ ป้ อ งกัน การใช้ข้อ มู ล ภายในของบุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง หน้า ที่ หรือ อยู่ ในฐานะที่ ส ามารถล่ ว งรู ้
ข้อเท็จจริงที่เป็ นสาระสาคัญ ของบริษัท อันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ (Insider
trading) บริษัทได้กาหนดการใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริษัทที่ตนได้รบั ทราบจาก
การปฏิบตั ิหน้าที่ไปซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บคุ คลอื่นกระทา
การดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตนเองบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก
2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ่ีถูกสันนิษฐานว่าเป็ นบุ คคลซึ่งรู ห้ รือครอบครองข้อมูลภายในรวมถึง
ผูเ้ กี่ยวข้องกระทาการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ในช่ วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิ ดเผยงบ
การเงินและ 1 วันหลังการเปิ ดเผยงบการเงิน
3. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องที่รูข้ อ้ มูลภายในที่ไม่ใช่ขอ้ มูลงบการเงิน กระทา
การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้น 1 วันหลังการเปิ ดเผยข้อมูล
4. ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและผูเ้ กี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการ
ถื อ ครองหลั ก ทรัพ ย์ ต าม พ.ร.บ. หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ.2535 ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี ้ การรายงานให้รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์โดยนิติบุค คลที่กรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นผู้ถือหุน้ เกิน
ร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียง โดยให้นบั รวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรส หรือผูท้ ่ีอยู่กินกันฉันสามีภริยา
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)*
ชื่อผู้สอบบัญชี นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ค่าสอบบัญชี 1,975,000 บาท
•

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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ประเภทของงานบริการอื่น
(Non-Audit Service)
ค่าตรวจสอบและสอบทานรายการดารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ค่าสอบทานมูลค่าของบริษัทที่คานวณตามวิธี
คณิตศาสตร์ประกันภัย (Embedded value)
รวมค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ส่วนทีจ่ ่ายไปใน
ส่วนทีจ่ ะต้องจ่ายใน
ระหว่างปี บัญชี
อนาคต
500,000
1,070,000
-

1,000,000

500,000

2,070,000

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี (บริษัทย่อย)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ใน
ประเทศไทย ตรวจสอบโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4301 จาก
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ค่าสอบบัญชีต่อปี 50,000 บาท
9.7 การนาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนาหลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ปี 2560 ของสานักงาน ก.ล.ต. มาประยุกต์ใช้ตามบริบท
ของบริษทั อย่างครบถ้วนแล้ว
นอกจากนี ้ บริษัท มี การจัด ทาคู่มื อจรรยาบรรณส าหรับบุค คลขององค์กร เพื่ อ ใช้ส าหรับ สื่ อสารให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้กระทาการแทนบริษัท และบริษัทย่อย ได้ศึกษาทาความเข้าใจในข้อพึ ง
ปฏิ บัติท่ี ดี ท่ี บริษั ท มุ่ง หวังให้ทุก คนในบริษั ท รับ ทราบ และธ ารงไว้ซ่ึงมาตรฐานจรรยาบรรณสูง สุด ในการ
ดาเนินการใดๆ กับทุกภาคส่วน ซึ่งรายละเอียดในคู่มือจรรยาบรรณสาหรับบุคคลขององค์กรนี ้ มีทงั้ หมด 11 ข้อ
โดยมีเนือ้ หาที่เป็ นประเด็นสาคัญได้แก่
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ บริษั ท ได้ก าหนดข้อ พึ ง ปฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ งกั น การขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ท่ใี ห้ทกุ คนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความถูกต้อง โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็ น
สาคัญ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและหลีกเลี่ยงการ
กระทาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงด้านการปฏิบัติต่อ
ข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินอื่นๆ ใน
การรักษาข้อมูล การใช้ขอ้ มูลภายใน และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมีการจัดทาระเบียบ
ปฏิบัติ เรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ และดาเนินการแจ้งผ่านช่องทาง
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ให้ทกุ คนในบริษัทได้รบั ทราบเป็ นประจาทุกปี ภายในเดือนธันวาคม ซึ่งมี
รายละเอียดสาหรับช่วงเวลาในการห้ามกระทาการซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
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เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคนอย่างโปร่งใส และเป็ นธรรมตามหลักการกากับกิจการที่ ดี
อีกทัง้ บริษัทยังมีม่งุ มั่นที่จะดาเนินธุรกิจภายให้หลักการของกฎหมาย และให้ความสาคัญเรื่อง
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม สามารถตรวจสอบได้
นโยบายต่ อ ต้านการทุ จ ริต คอร์รปั ชัน ให้ก รรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งาน ถื อ ปฏิ บัติ อย่ า ง
เคร่งครัด ห้ามการใช้อานาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์อันไม่
ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทได้ออกแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึ่งครอบคลุมถึง
เรื่อง การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่า
รับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าอานวยความสะดวก และการจ้างพนักงานรัฐ อีกทัง้ บริษัทยังออก
ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการรับหรือการให้ของขวัญ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และสื่อสารให้ผูร้ ิหาร
และพนัก งานทุก ระดับ ในบริษั ทได้ยึดถื อและปฏิบัติ นอกจากนี ้ในทุกๆ ปี บริษั ท จะดาเนิ น
สื่อสารสื่อสารให้ค่คู า้ พันธมิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อขอความร่วมมืองดเว้น การให้ของขวัญหรือของกานัลทุกประเภทแก่ผูบ้ ริหารหรือพนักงาน
ของบริษัท เพื่อทราบและยอมรับในเจตนารมณ์ของบริษัทเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ทั้งนีบ้ ริษั ทได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิ ก แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai
Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตัง้ แต่ปี 2557 และเพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้ผู้ท่ีมี ส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่อ งที่อาจทาให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัท บริษัทได้ให้ขอ้ มูลการติดต่อที่เปิ ดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณฉบับนี ้ โดย
สามารถร้องเรียนได้ทงั้ ผ่านช่องทางการโทรศัพท์ ตลอดจนถึงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่
ฝ่ ายตรวจสอบ สานักกากับการปฏิบตั ิงาน และประธานกรรมการตรวจสอบ
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษั ท ได้จัดทาคู่มื อการปฏิ บัติงาน แยกออกมาเพื่อความ
ชัดเจน และความเป็ นธรรมให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ในปี 2563 บริษัท ได้รบั รายงานเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน 2 รายการ อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจสอบพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
หรือละเมิดนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการรับทราบถึงจรรยาบรรณทัง้ 11 ข้อนี ้ บริษัท
ได้จัดส่งคู่มือจรรยาบรรณสาหรับบุคคลขององค์กรผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทุกคนได้ทบทวน
ภายในเดือนมกราคมเป็ น ประจาทุกๆ ปี ซึ่งในที่ผ่านมาพนักงานทุกคนได้มี การทบทวนคู่ มื อจรรยาบรรณ
สาหรับบุคคลขององค์กรครบถ้วนทุกคน และบริษัทได้เปิ ดเผยคู่มือจรรยาบรรณสาหรับบุคคลขององค์กรบน
หน้าเว็บไซต์ของบริษัท https://www.bangkoklife.com เพื่อให้ผทู้ ่สี นใจสามารถเข้ามาศึกษาได้ทกุ เมื่อ
9.8 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –
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9.9 การเปลี่ ยนแปลงและพั ฒ นาการที่ส าคั ญ ของนโยบาย แนวปฏิ บั ติ และระบบการก ากั บ ดู แ ล
กิจการในรอบปี ทีผ่ ่านมา
เพื่ อ สร้า งความยั่ ง ยื น ให้อ งค์ก ร การด าเนิ น การด้านการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ถื อ เป็ นเรื่อ งส าคัญ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีซ่งึ ทาหน้าที่กากับ ดูแล ให้ฝ่ายบริหารดาเนินการตามมาตรการกากับดูแล
กิจการ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2563 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีได้มีการ
พิจารณาทบทวนนโยบายและกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Framework) ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมประเมินการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททัง้
8 หลักปฏิบตั ิ ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการที่ดีได้ให้ความสาคัญในหลักปฏิบตั ิท่ี 6 เรื่อง “การดูแลให้มี
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม” เนื่องจากเป็ นการสร้างมาตรการสาคัญในการ
กากับดูแลให้รดั กุมเพียงพอ และสอดคล้องกับนโยบายและกรอบการกากับดูแลกิจ การที่ดี รวมถึงในปี ท่ีผ่าน
มาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกันพิจารณาทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน และคู่มือการ
ปฏิ บัติ ง าน เพื่ อใช้ส าหรับ เป็ น แนวทางในการปฏิ บัติ ง านทั่วทั้งองค์ก ร ทั้งนี ้ค ณะกรรมการดูแ ลกิ จ การที่ ดี
พิจารณาเห็นว่านโยบายและกรอบการกากับกิจการที่ ดีเข้ากับบริบททางธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปั จจุบนั แล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีจะทาการพิ จารณาและทบทวน
นโยบายและกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เป็ นประจาทุกปี
เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 การดาเนินงานตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรุ งเทพประกันชีวิตให้ความสาคัญกับการผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืนเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลย์ในด้านการบริหารจัดการที่ครอบคลุมมิติต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างความมั่นคงให้แก่สงั คม ทัง้ นีบ้ ริษัทกาหนดนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้
ตัง้ แต่ปี 2559 โดยมีแผนการอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการดาเนินธุรกิจ
ตัง้ แต่การจัดซือ้ จัดหา การผลิต การส่งมอบสินค้าบริการ และการกาจัดของเสีย
10.2 แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักการ 8 ข้อ
10.2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงจริ ยธรรม ความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดาเนิ น
ธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ใช้วิธีการใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทางการค้า
ยกตัวอย่างเช่น
1. การรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็ นความลับ บริษัทได้จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นความลับและ
ไม่จัดสรร เปิ ดเผย หรือ จาหน่าย จ่าย แจก ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกหรือ ผูไ้ ม่มี
ส่วนเกี่ ยวข้อง เว้นแต่ไ ด้รบั ความยิ นยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลจากลูกค้าโดยสมัค รใจแล้ว หรือเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมาย การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ รัฐบาล หรือหน่วยงานกากับดูแล
2. การสื่ อ สารของบริษั ท ไม่ ว่ า จะเป็ นการสื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์
อินเทอร์เน็ต หรือช่องทางการสื่อสารอื่นต้องเป็ นการสื่อสารที่เป็ นความจริง มีความเข้า ใจง่ายและชัดเจน โดย
ละเว้นการสื่อสารที่เป็ นเท็จ หรือที่อาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรือการให้ข่ าวสารต่อสื่อมวลชนที่บิดเบือน หรือ
ให้รา้ ยป้ายสีค่แู ข่งขันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
โดยมีการกาหนด ห้ามมิให้มีการติดตัง้ หรือนา หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ้ ่ืน
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และห้ามนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ลี ะเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ้ ่ืนมาใช้เกี่ยวกับงาน
ของบริษทั
4. บริษัทประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงจริยธรรมความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนิน
ธุรกิจ สนับสนุนการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ใช้วิธีการใด ๆ ที่ไม่ถกู ต้องปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทางการค้า เช่น
- ไม่ทาความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคคลใดที่มีลกั ษณะเป็ นการลดหรือจากัดการ
แข่งขันทางการค้า
- ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต
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1) บริษัทกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโดย
ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ข องบริษั ท เป็ น ส าคัญ ไม่ แ สวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว ที่ ขัด แย้ง กับ
ผลประโยชน์บริษัท พึงหลีกเลี่ยงการมีสว่ นได้เสียของตนเองกับงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหน้าที่
10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษั ท มี ความมุ่ง มั่นและได้กาหนดเป็ น นโยบายหลักขององค์กรในการต่อ ต้านการทุจ ริต
คอร์รปั ชั่นทุกรู ปแบบทัง้ ที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีการกาหนดแนว
ปฏิบัติในหลายเรื่องเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษั ทและบริษัท ย่อยทุกคนรับทราบและตระหนักถึ งภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นเป็ นอย่างดี และมีความมุ่งมั่นที่จะไม่กระทาการใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รปั ชั่นหรือ
ติดสินบนเจ้าพนักงาน เพื่อจูงใจให้กระทาหรือไม่กระทาการอันใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งนี ้ บริษัทได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาตัง้ แต่ปี
2557
บริษัทมีการกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจ ริตโดยได้
กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์กรที่ขอรับเงินบริจาค เช่น ผูบ้ ริหาร
โครงการ ผูร้ บั ผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัททราบถึงวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของ
แต่ละโครงการ และไม่มีสว่ นร่วมในการสนับสนุนโครงการที่มีวตั ถุประสงค์อ่นื แอบแฝง
บริษัทให้ความสาคัญ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี และเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) ในการทุจริตประพฤติมิช อบ และการฝ่ าฝื น
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุค คลใด ๆ ที่
กระทาการแทนบริษัท หากบุคคลใดที่ทราบ มี ขอ้ สงสัย หรือ เชื่ อว่ามี เหตุอันควรเชื่ อโดยสุจริตว่า กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทาการแทนบริษัทและบริษัท
ย่อยทาการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนผ่า นช่องทางที่บริษัทกาหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบ
ข้อมูลข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่บริษัทกาหนดระบุไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัท
มีมาตรการการให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท
มาตรการป้ องกันการทุจริต
1. บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต โดยจัดให้ฝ่ายตรวจสอบที่มีหน้าที่
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงหน่วยงานจัดซือ้ จัดจ้าง ฝ่ าย
ตรวจสอบจะท าการตรวจสอบเป็ น ประจ าตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนด และหากพบหลัก ฐานการทุ จ ริต
ผูก้ ระทาผิดจะถูกรายงานความประพฤติต่อกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ คณะกรรมการกากับพฤติกรรมตัวแทน
ประกัน ภัย และที่ ป รึก ษาทางการเงิ น คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี และคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ
2. บริษัทมีนโยบายชัดเจนกาหนดเป็ นลายลักษณ์อักษรสาหรับบุคลากรในบริษัท โดยระบุให้
ผูบ้ ริหารทุกคนรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองและต้องระมัดระวังมิให้มีส่ว นได้ส่วนเสียในการทาการค้า
กับบริษัทไว้อย่างชัดเจนใน
3. กิจกรรมทางธุรกิจที่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะถูกพิ จารณาโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ในกรณี ท่ีผูบ้ ริหารหรือกรรมการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด
บริษัทมีขอ้ กาหนดให้ท่านต้องแจ้งต่อที่ ประชุม และต้องออกจากการประชุมสาหรับวาระนัน้ ๆ เพื่อให้ผูร้ ่วม
ประชุมที่เหลือสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้อย่างอิสระ
4. บริษัทได้กาหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั ิสาหรับพนักงานทุกคนในเรื่องการรับหรือการ
ให้ของขวัญ หากบริษั ท รับ ทราบถึ ง การกระท าผิ ดส านัก ก ากับ การปฏิ บัติ งานแล ะฝ่ ายตรวจสอบมี ห น้า ที่
สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนการรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาความผิดพนักงาน
5. บริษั ทมี กระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษพนักงานที่ทุจ ริต คอร์รปั ชั่น โดยฝ่ าย
ตรวจสอบของบริษัทมีขนั้ ตอนการตรวจสอบ การสอบสวน การรายงานการทุจริต คอร์รปั ชั่นกาหนดไว้อย่าง
ชัดเจน
6. กรรมการ และผู้บริห ารระดับ สูงของบริษั ทต้องรายงานการมี ส่วนได้เสีย และการดารง
ตาแหน่งในบริษัทต่าง ๆ เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการพิจาณารายการที่เกี่ยวข้องกัน
10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
1. บริษัทให้โอกาสการจ้างงานแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยคานึงถึง
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ประสิทธิภาพการทางานของผูส้ มัครเป็ นสาคัญ โดยไม่กีดกันหรือแบ่งแยกความ
หลากหลายทางเพศ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือแม้แต่บคุ คลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
2. การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียม โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ความเชื่อ
ทางศาสนา สถานะทางสังคม ชาติกาเนิด และความทุพพลภาพ
10.2.4 การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
พนักงานของบริษัทถือเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท บริษัทจึงต้องปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ และเคารพในความเป็ น
พนักงาน โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทน จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อเป็ นการตอบแทนให้แก่พนักงาน
รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเกิดการพัฒ นาตนเองและเรียนรู อ้ ันจะทาให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ยกตัวอย่างเช่น
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1. บริษัทเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้รบั การพัฒนาด้านความรูค้ วามสามารถ โดยการสนับสนุน
ค่ าส มั ค รเรี ย น แล ะค่ าส อบ ส าห รั บ เกี ย รติ บั ต รต่ าง ๆ เช่ น LOMA (Life Office Association), ICA
(International Claim Association), CFA (Chartered Financial Analyst), CISA (Certified Investment
and Securities Analyst), CFP (Certified Financial Planner), FSA (Fellow of the Society of Acturies)
เป็ นต้น
2. บริษัทพิจารณาการเลื่ อนขัน้ จากความสามารถ และความประสบการณ์ทางานในบริษัท
โดยจะเห็นได้ว่าการปรับตาแหน่งของพนักงานประจาปี นนั้ บริษัทไม่มีการแบ่งเพศแต่อย่างใด
3. บริษัทพิจารณาทบทวนจ่ายเงินค่าตอบแทนและการจั ดสรรสวัสดิการแก่พ นักงานอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่ อให้ม่ ันใจว่ าการจ่ ายค่าตอบแทนของบริษัท อยู่ในระดับ ที่ สามารถแข่งขัน ได้ในอุต สาหกรรม
เดียวกัน
4. การคุม้ ครองทางสังคม เป็ นการบรรเทาผลที่ เกิดจากการลดหรือสูญเสียรายได้จากประเด็น
ต่าง ๆ เช่น อุบตั ิเหตุ เจ็บป่ วย คลอดบุตร ชราภาพ ว่างงาน พิการ เป็ นต้น
5. กรณีพนักงานสาขาที่ปฏิบตั ิงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สาขาปั ตตานี ยะลา และเบ
ตง) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัท ให้ปิดเวลาทาการแตกต่างจากสาขาอื่น ๆ
ก่อน 30 นาที และหยุดทาการวันเสาร์
6. การออกกรมธรรม์ประกันชี วิตสวัสดิการกลุ่มที่ครอบคลุมถึงครอบครัว เพื่อช่วยเหลือทาง
การเงินยามเจ็บไข้ได้ป่วยและเสียชีวิต อีกทัง้ การออกกรมธรรม์สวัสดิการเพื่อขายให้แก่พนักงานและครอบครัว
รวมถึงพ่อและแม่ในราคาที่ถกู กว่าผลิตภัณฑ์ท่เี สนอขายให้แก่ลกู ค้า
10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษั ท ได้ด าเนิ น การยกระดับ การก ากับ ดูแ ลการให้บ ริก ารลู ก ค้า อย่ างเป็ น ธรรม (Market
Conduct) โดยจัดตัง้ คณะกรรมการกากับการปฏิบัติต่อลูกค้า (Market Conduct Committee) และส่งเสริม
การดาเนิน ธุรกิจ ร่วมกับตัวแทนนายหน้าและบริษั ทพันธมิ ตรที่ให้ความส าคัญ ต่อการดาเนินธุ รกิจ อ ย่างมี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม ทัง้
ที่จดั อบรมในห้องเรียนและการสื่อสารผ่านระบบดิจิทลั
บริษัทมีการวัดความพึงพอใจของลูกค้าในด้านของคุณภาพบริการเพื่อใช้พฒ
ั นาและยกระดับ
การให้บริการของบริษัท และกาหนดให้เป็ นดัชนีชีว้ ัดความสาเร็จ (KPI) ในระดับองค์กรเพื่อให้ผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกระดับให้ความสาคัญและร่วมกันยกระดับคุณภาพการบริการของบริษัท
1. ระบบการพิสูจน์ตัวตนลูกค้ารู ปแบบใหม่
บริษัทประสบความสาเร็จในการร่วมทดสอบระบบพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์กบั ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ
National Digital ID เพื่อยกระดับมาตรฐานในการพิสูจน์ตัวตนหรือตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จ จริงเกี่ยวกับ
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ลูกค้าที่ใช้บริการกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานภาครัฐ และช่วยลดขัน้ ตอนการเดินเอกสารของลูกค้าในการ
ขอใช้บริการกับสถาบัน การเงิน ซึ่งทาให้สถาบันการเงิน มีแหล่งข้อมูลที่น่ าเชื่อถือเพื่อนามาใช้ในการพิสูจน์
ตัวตนลูกค้าให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2. การพัฒนาช่องทางการให้บริการแบบดิจิทัล
ในด้านของการให้บริการกรมธรรม์ บริษัทได้ขยายช่องทางออนไลน์เพื่ออานวยความ
สะดวกในการให้บริการผูท้ าประกัน โดยเฉพาะในส่วนของ BLA Happy Life application ที่ลกู ค้าสามารถทา
ธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ตงั้ แต่ การเช็คเบีย้ ประกันที่ครบกาหนดชาระ การชาระเบีย้ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่
สะดวกที่สดุ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ การทาธุรกรรมเกี่ยวกับสินไหม เป็ นต้น
3. โครงการ BLA Every Care บริการเสริมเพื่อสุขภาพของลูกค้า
บริการ BLA Every Care เป็ นบริการเสริมสาหรับผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพต่างๆ ใช้
บริการได้ตงั้ แต่ช่วงก่อนป่ วย ในการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพและข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่างๆ การให้บริการ
ช่วงป่ วยไปจนถึงการให้คาปรึกษาเกี่ย วกับพักฟื ้ น และในปี 2563 ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส บริษัทฯ
ยังได้ขยายบริการ Telemedicine เพื่อให้ผถู้ ือกรมธรรม์สามารถรับคาปรึกษาทางการแพทย์และการสั่งจ่ายยา
ผ่านระบบทางไกลโดยไม่จาเป็ นต้องเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลและยังได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ท่ีมี
อยู่ด้วย บริษั ทยัง ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ในการขยายบริ การ 2B Care Privilege ส าหรับ ผู้ถื อ
กรมธรรม์ของกรุ งเทพประกัน ชี วิต ที่ กาหนดด้วยปั จ จุบัน BLA Every Care ให้บ ริก ารลูกค้าที่ถื อกรมธรรม์
ประกันสุขภาพรวมจานวนประมาณ 60,000 ราย ทั่วประเทศ
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพทีด่ ีของประชาชน
สุขภาพที่ดีเกิดจากการดูแลตนเองและการออกกาลังกาย การส่งเสริมสุขภาพที่ดีจึงเริ่ม
ตัง้ แต่การสร้างจิตสานักด้านสุขภาพ การดูแลและออกกาลังกาย และการสร้างความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการ
รักษายามเจ็บป่ วยและพักฟื ้ น
กรุ งเทพประกันชีวิตจึ งได้พัฒ นาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง และเปิ ดตัว
แบบประกัน บีแอลเอ สมาร์ท ซี ไอ (BLA Smart CI) พร้อม application BLA Healthy Life ที่ผู้ถือ กรมธรรม
BLA Smart CI สามารถใช้เพื่อเก็บข้อมูลการเดินสะสมเป็ นคะแนนเพื่อใช้ในการลดเบีย้ ประกันในปี ต่อไป เป็ น
การส่งเสริมให้ผถู้ ือกรมธรรม์ตระหนักและเริ่มดูแลสุขภาพของตนเองอย่างง่ายๆ ด้วยการเดินให้ได้จานวนก้าว
ที่เหมาะสม
ในปี 2563 แบบประกันสุขภาพของบริษัทได้รบั รางวัลนวัตกรรมสาหรับผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่บริษัทได้พฒ
ั นาเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในปัจจุบนั ได้แก่
- รางวัล สุด ยอดนวัต กรรมสิ น ค้า และบริก ารแห่ ง ปี 2020 (Product Innovation
Awards 2020) ในกลุ่ ม สิ น ค้ า ไลฟ์ สไตล์ ประเภทประกั น สุ ข ภาพ จากงาน
“Business+ Product Innovation Awards 2020”
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- รางวัล บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมประกันสุข ภาพ (Most Innovative Health
Insurance Product Thailand) จากงาน International Finance Awards 2019
5. การร่วมมือและพัฒนาบริการด้านสุขภาพกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ผ่าน
โครงการ BLA Smart Hospital Awards
การพัฒนาระบบบริการเสริมด้านสุขภาพแล้ว ความร่วมมือกับพันธมิตรด้า นสุขภาพจะ
ทาให้บริษัทสามารถมอบความมั่นใจในการบริ การและความคุม้ ครองด้านสุขภาพแก่ ประชาชน บริษัทจึงได้
มอบรางวัล Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2020 ให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการ
ประกัน สุข ภาพ 11 แห่ ง ที่ มี ค วามโดดเด่ น ใน 6 ด้า น ได้แ ก่ ความร่ว มมื อ ระดับ องค์ก ร การจัด การความ
เหมาะสมทางการแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการเคลม การบริหารค่ารักษาพยาบาล และการ
ให้บริการลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาบริการเพื่อดูแลลูกค้าอย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยที่มาใช้บริการ
6. การให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนทุกระดับชั้น
บริษัทได้ดาเนินการสื่อสารให้ความรูท้ างการเงินแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ
รวมถึงการสื่อสารผ่านการอบรมสัมมนาที่ตวั แทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินได้จดั ทาในพืน้ ที่ ต่างๆ
ทั่วประเทศ ดังนี ้
- ช่องทางสื่อสารโซเชียลมีเดีย : ได้ทาการสื่อสารผ่าน Facebook Line Youtube
และ website ของบริษัท ตลอดปี เช่น
- จัดสรรการสื่ อสารผ่าน Facebook Line และโซเชี ยลมี เดี ยต่างๆ จานวน 5 - 8
บทความทางการเงินต่อเดือน เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน
- รายการ BLA Healthy Channel บนช่องทาง Youtube เดือนละ 1-2 ตอน เพื่อให้
ความรู ด้ า้ นสุขภาพที่เป็ นประโยชน์ต่อประชาชน รายการบนช่ อง Youtube ยัง
ช่วยรองรับโอกาสการให้ความรู ใ้ นระหว่างการ Social Distancing ระหว่างการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย
- การสัมมนาทางการเงิน สาหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงกิจกรรมความรู ท้ ่ีตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจัดทาทั่วประเทศ
7. มาตราการพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถือกรมธรรม์ในช่วงการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ในปี 2563 เป็ นปี ท่ปี ระเทศไทยและทั่วโลกเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
บริษัทจึงได้ออกมาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์แก่ผถู้ ือกรมธรรม์
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ขยายระยะเวลาผ่ อ นผั น การช าระเบี ้ย ประกั น ภั ย ออกไปอี ก 60 วัน ส าหรับ
กรมธรรม์ท่ีครบกาหนดระยะเวลาผ่อนผันการชาระเบีย้ ประกันภัย ระหว่างวันที่ 27
ก.พ. 63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุกรมธรรม์และค่าธรรมเนียมจากการกูเ้ งินอัตโนมัติ
หากผูเ้ อาประกันขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 6 เดือน ในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิตสิน้ ผลบังคับ
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. 63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63
- หากลูกค้าต้องการทาประกันเพื่อเพิ่มความคุม
้ ครองชีวิตและสุขภาพ บริษัทฯ ได้มี
มาตรการผ่ อนชาระเบีย้ 0% ระยะเวลา 3 เดือนเมื่ อชาระด้วยบัตรเครดิตที่ร่วม
รายการ ผ่านช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุ งเทพประกัน ชีวิต เพื่อแบ่ง
เบาภาระทางการเงินให้กบั ลูกค้า
อี กทั้ง บริษั ท ฯ ได้ม อบความคุ้ม ครองหากเกิด การเจ็ บป่ วยจากไวรัสโควิด -19 สาหรับ
ลูกค้า โดยที่ยืนยันรับความคุม้ ครองผ่านช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไว้จะได้รบั ความคุม้ ครองเป็ นเงินชดเชย
รายวัน โดยมีลกู ค้าจานวน 1,596,866 รายได้รบั สิทธิความคุม้ ครอง
-

10.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
1. นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทกาหนดนโยบายในการให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนทางสังคม
และเศรษฐกิ จ ของประเทศ และส่ง เสริม การอนุรกั ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติในชุม ชนของบริษั ท ประกอบด้วย
พนักงานและครอบครัว ตัวแทน คู่คา้ และพันธมิตรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ประหยัดลดการสูญเปล่า
การนามาใช้ซา้ หรือการใช้วสั ดุท่ีผ่านกระบวนการแปรสภาพตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี บริษัทสนับสนุน
กิจกรรมอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกฝั งจิตสานักในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อผลระยะยาวและความยั่งยืน
บริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการปรับลดการใช้กระดาษ และได้จดั ทาแผนงานด้านดิจิทลั เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่
คุณค่าเพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ลดการใช้กระดาษ ลดต้นทุนในการ
ดาเนินการด้านกรมธรรม์ ประกอบด้วยระบบรับประกันภั ยแบบอิเล็กทรอนิคส์ ระบบบริการกรมธรรม์แบบ
อิเล็กทรอนิคส์ ระบบการอบรมทางไกลสาหรับตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงิน และพนักงาน รวมทัง้ การ
ให้ความสาคัญกับช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆ บริษัทยังได้กาหนดให้การประหยัดพลังงานเป็ นแนวคิดสาคัญ
หนึ่งที่ใช้ในการออกแบบอาคารสานักงานใหญ่แห่งใหม่ท่ีบริษัทกาหนดใช้งานอาคารในช่วงปลายปี 2563
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2. ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
1) โครงการประหยัดไฟฟ้ า
•
โครงการประหยัดพลังงานโดยการรณรงค์การปิ ดไฟในช่วงเวลากลางวัน การ
ออกไปประชุม หรือหลังเลิกงานโดยการติดสติกเกอร์เลขหมายกากับบนโต๊ะทางานเพื่อควบคุมการใช้พลังงาน
เฉพาะพืน้ ที่ และก
•
การติดตัง้ ระบบปิ ดหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์อตั โนมัติในองค์กรการใช้อปุ กรณ์
ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟในบริเวณที่ตอ้ งเปิ ดทิง้ ไว้ตลอดเวลา เช่นโถงทางเดินแต่ละชัน้
•
การออกแบบอาคารสานักงานใหญ่ แห่งใหม่ของกรุ งเทพประกันชีวิต ซึ่งได้
ผสานความใส่ใจและคุณ ค่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ดว้ ยกั น ผ่านการจัดวางทิศทางของอาคารเพื่อหลบ
ความร้อนจากแสงอาทิ ตย์ ออกแบบครีบ อาคารเป็ น แนวตั้ง คลุม อาคารฝั่ งทิศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ และทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้ อีกทัง้ นโยบายการใช้พลังงานทดแทนในอาคารสานักงานใหญ่แห่งใหม่ จึงมีการติ ดแผงโซล่า
เซลล์ เพื่ อสร้างกระแสไฟฟ้ าส าหรับ ใช้ง านในอาคารส านักงานใหญ่ แห่ ง ใหม่ ช่ วยลดการใช้พ ลัง งานเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม จึ งทาให้อาคารส านักงานใหญ่ แห่งใหม่ ของกรุ งเทพประกันชีวิต ได้รบั รางวัล 1 ใน 10 อาคาร
ออกแบบดีเด่นจาก BCI ASIA AWARDS 2020

2) โครงการประหยัดน้าประปา
•
โครงการรณรงค์การประหยัดน้า โดยการเช็ดก่อนใช้ รองก่อนใช้ การใช้
น ้า ซ ้า การเปิ ด-ปิ ดน ้า ให้ส นิ ท หลัง การใช้ง านทุ ก ครั้ง และ/หรื อ หากพบอุ ป กรณ์ ก ารใช้น ้า ช ารุ ด ให้แ จ้ง
ผูร้ บั ผิ ดชอบทราบทันที เพื่อกาจัดจุดรั่วไหลในองค์กร รวมถึงการติดตั้งก๊ อกอัตโนมัติบริเวณอ่างล้างมื อใน
ห้องนา้ ประจาชัน้ ทุกชัน้ ในอาคารสานักงานใหญ่แห่งใหม่
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3) โครงการประหยัดทรัพยากรกระดาษ
•
การจัดเก็บเอกสารรณรงค์ใช้กระดาษใช้ซา้ (Re-use) หรือ Scan เก็บไว้
ในเครื่องคอมพิวเตอร์แทนการถ่ายสาเนา เพื่อลดการใช้กระดาษในองค์กร ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
เกิดความคุม้ ค่ารวมทั้งเป็ นการลดพืน้ ที่ในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงจาก
อัคคีภยั ในสานักงาน
•
โครงการรณรงค์รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มในออฟฟิ ศ โดยการจัด กล่ อ งรับ
เอกสารที่เป็ นกระดาษสีขาวในทุกจุดที่มีเครื่องถ่ายเอกสารในองค์กรเพื่อนาไปรีไซเคิล
•
การท าลายเอกสาร โดยการน าส่ ง บริษั ท /ร้า นค้าเพื่ อ น าไปท าลายโดย
วิธีการต้ม ซึ่งจะสามารถนามาสู่กระบวนการผลิตกระดาษใหม่ได้ ทาให้เกิดการใช้ท รัพยากรต้นไม้อย่างคุม้ ค่า
เพื่ออนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
•
การพัฒนาระบบการทางานผ่านระบบออนไลน์ และการอนุมตั ิออนไลน์
เพื่อลดการใช้กระดาษ
o
การพัฒนาระบบใบเสนอขายของตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
แบบออนไลน์ และ แบบกึ่งออนไลน์ เพื่ อลดการใช้ใบค าขอและส าเนาเอกสารส าคัญ แบบกระดาษ และ
สามารถส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาได้ทนั ที นอกจากเป็ นการลดปริมาณกระดาษที่เกิดจากการขายประกันแล้ว
ยังเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและการให้บริการแก่ผูท้ าประกันด้วย ณ สิน้ ปี 2563 พบว่าตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมีการใช้ใบเสนอขายแบบออนไลน์เพิ่มขึน้ ในสัดส่วน 58.5% ของใบคาขอ
ทัง้ หมด เพิ่มขึน้ จากสัดส่วน 27% ในปี 2562
o
การใช้เอกสารเสนอขายแบบอี เ ลกทรอนิ ค ส์แ ทนเอกสารที เป็ น
กระดาษ เช่น โบรว์ชวั ร์รายละเอียดแบบประกัน รวมถึงคู่มือ และเอกสารอบรมต่างๆ
สัดส่วนการใช้งานระบบเสนอขายแบบออนไลน์ ในปี 2563
% สัดส่วน ณ สิน้
% สัดส่วน ณ สิน้
ปี 2562
ปี 2563
% ใบคาขอแบบออนไลน์
27%
58.5%
% การชาระเงินแบบปราศจากเงินสด
n.a.
81.3%

4) โครงการ “ดีต่อใจ สะดวกสบาย พร้อมลดการใช้ทรัพยากร”
โครงการที่เชิญชวนผูถ้ ือกรมธรรม์ให้เลือกรับใบเสร็จรับเงินและกรมธรรม์แบบอีเลก
ทรอนิคส์แทนเอกสารแบบกระดาษ ซึ่งแต่ละปี จะต้องใช้กระดาษเพื่อพิมพ์เอกสารเหล่านีเ้ ทียบเท่ากับ กระดาษ
114 กิโลกรัม หรือต้นไม้ 35 ต้น ทุกปี โดยบริษัทจะนาค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารไปร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์
วิทยาการเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
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ในปี 2563 มีผูส้ มัครเข้าร่วมโดรงการ “ดีต่อใจ
สะดวกสบาย พร้อมลดการใช้ทรัพยากร” โดย
มีจานวนของกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ePolicy) และใบเสร็จรับเงินเบีย้ ประกันภัยแบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Receipt) จ านวน 24,434
ฉบับ
ปริมาณการใช้กระดาษภายในองค์กร
ปี พ.ศ
2561
ปริมาณกระดาษรีไซเคิล 36,826 กิโลกรัม

2562
41,008 กิโลกรัม

2563
20,986 กิโลกรัม

5) กิจกรรมสร้างจิตสานึกรักและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนภายนอก
BLA Happy Life Go Green ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) จั ดกิจกรรม
ปลูกจิตสานักประชาชนคนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีนากลับมาใช้ใ หม่ได้ โดยจัดพืน้ ที่สาหรับกิจกรรม BLA
Happy Life Go Green ในบูธการเงินของกรุ งเทพประกันชีวิต ในงาน Money Expo 2020 ณ เมืองทองธานี
โดยตลอดงานมีผปู้ กครองและเด็กเข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสานึกจานวนมาก

10.2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิ ดชอบต่อชุมชนและสังคมและให้ความสาคัญ กับการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดาเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ
สถานประกอบการ ในปี 2563 บริษัทได้ทาการการก่อสร้า งสานักงานใหญ่แห่งใหม่ และได้เริ่มใช้งานในช่วง
ปลายปี 2563 ผู้บ ริห ารและพนั ก งานได้ร่ว มกัน เดิ น เยี่ ย มเพื่ อ นบ้า นรอบอาคาร พร้อ มให้รายละเอี ย ดผู้
ประสานงานชุมชน เพื่อรับเรื่องราวและข้อคิดเห็นต่างๆ จากเพื่อนบ้านจากการเข้ามาอยู่รว่ มในพืน้ ที่รอบชุมชน
ของบริษัท โดยหากได้รบั การร้องเรียนหรือความเห็นจากประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ บริษัท ผูป้ ระสานงาน
ชุม ชนจะนาเสนอให้ผูบ้ ริหารพิจารณาและแก้ไขปั ญ หาโดยเร็ว บริษัทยังมีนโยบายที่จะส่งเสริม ให้ชุมชนมี
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ความรู ท้ างการเงินพืน้ ฐานโดยเฉพาะในเรื่องการทาประกันเพื่อคุม้ ครองตามความจาเป็ นของแต่ละคน และ
กระตุน้ ให้ดูแลรักษาสุขภาพ เริ่มจากการมอบความคุม้ ครองอุบตั ิเหตุกับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปี ใหม่ 10
บาท นิวนอร์มอลพลัส ในชุมชนเดือนธันวาคม 2563
สาหรับสาขาของบริษัททั่วประเทศ บริษัทได้เข้าร่วมกับกิจกรรมประเพณี ในพืน้ ที่ รวมทัง้ การ
สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับความรู ด้ า้ นประกันชีวิตผ่านหน่วยงานในพืน้ ที่ต่างๆ โดยตัวแทนประกันชีวิตและที่
ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
บริษัทยังให้ความสาคัญในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน โดยได้สนับสนุนสมาคมกรีฑา
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นกั กีฬาทีมชาติช่วยเผยแพร่ความรูใ้ นการ
ออกกาลังกายที่เหมาะสม และบริษัทยังได้สนับสนุนกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพที่จดั ขึน้ ในพืน้ ที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีก
ด้วย อาทิ กิจกรรมโอลิมปิ คเดย์ 2020 โดยในแต่ละพื น้ ที่ได้มีทีมงานและตัวแทนประกันชี วิตเข้าร่วมกิจกรรม
และให้ความรูด้ า้ นการเงินแก่ผเู้ ข้าร่วมงานด้วย
กรุ งเทพประกั นชี วิต ได้รบั รางวัล “Top Community Care Companies in Asia” จาก Asia
Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2020 ที่มอบให้แก่องค์กรธุรกิจและบุคคลในเอเชีย
ที่ดาเนินโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโลก จากกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้แนวคิด “ชีวิต
ออกแบบได้” (Live as You Design) มุ่งส่งเสริมทักษะการวางแผนการเงินให้กับประชาชน ผ่านหลากหลาย
กิจกรรมด้านการเงิน พร้อมอานวยความสะดวกในการเข้าถึ งข้อมูลและบริการผ่านโมบายล์แอปพลิ เคชันและ
ระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิต
ที่ม่นั คง มีความสุขและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีในสังคม ตามวิสยั ทัศน์และภารกิจของกรุงเทพประกันชีวิต
10.2.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานทีม่ ีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
1. การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
กรุ งเทพประกันชีวิตเล็งเห็นถึงความสาคัญของนวัตกรรมและความยั่งยืนในระยะยาว
สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมตัง้ แต่นโยบายจากคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาแต่งตัง้ หน่วยงานดิจิทลั อิ น
โนเวชั่นขึน้ มาอย่างเป็ นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาการบริการและการดาเนินงานใน
บริษัท ทัง้ ด้านลูกค้า ตัวแทน และพนักงาน โดยเน้นการพัฒนาระบบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางาน ใช้หลัก
agile เพื่อลดระยะเวลาการทางานให้มี ประสิทธิ ภาพมากขึน้ โดยนาระบบเข้ ามาทดแทนการทางานที่เป็ น
ขัน้ ตอน หรืองานด้านเอกสารลง โดยมีโครงการต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงและดาเนินการ ดังนี ้
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2. โครงการ (Project)
บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุ งโครงการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการชองลูกค้าและ
ตัวแทนประกันชีวิต อาทิเช่น
•
Mobile application: BLA Happy Life พั ฒ นาและปรับ ปรุ ง แอปพลิ เคชัน ส าหรับ
ลูกค้า ให้สามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาล สิทธิพิเศษของลูกค้า การเคลมออนไลน์ ค้นหา
แบบประกันที่เหมาะสม การแจ้งเตือนการชาระเบีย้ การชาระเบีย้ ออนไลน์ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์
เป็ นต้น
•
Mobile application: BLA Healthy Life พัฒ นาแอปพลิ เคชัน เพื่ อการดูแลสุขภาพ
และสนับสนุนการออกกาลังกาย ด้วยระบบนับก้าวเดิน เพื่อคานวณ Biological Age หรืออายุท่ีแท้จริงของ
ร่างกาย และนาผลมาคานวณเป็ นคะแนน เพื่อแลกสิทธิพิเศษต่างๆ หรือส่วนลดเบีย้ ประกันภัยได้ ควบคู่ไปกับ
สินค้า BLA Smart CI หรือแบบประกันชีวิตคุม้ ครองโรคร้ายแรง เนื่องจากมีผลการวิจัยว่าการเดินสามารถลด
ความเสี่ยงในการเป็ นโรคหัวใจได้ สนับสนุนให้ลกู ค้ารักการดูแลสุขภาพ ควบคู่ไปกับการมีสขุ ภาพที่ดี
•
Mobile application: GMC พัฒ นาและปรับปรุ งแอปพลิเคชันสาหรับลูกค้าประกัน
กลุ่ม เพื่อตอบโจทย์การให้บริการที่รวดเร็วและสะดวกต่อผูใ้ ช้งาน โดยแยกประเภทของความคุม้ ครองในแต่ละ
แบบประกัน รวมถึงเพิ่มเติมรายชื่อโรงพยาบาลคู่สญ
ั ญาให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
•
โครงการ E-Receipt and E-Policy กรุงเทพประกันชีวิตได้เปิ ดตัวระบบให้บริการออก
ใบเสร็จรับเงินเบีย้ ประกันภัย รู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็ นบริษัท
ประกัน ชี วิต แห่ ง แรก ที่ ให้บ ริก ารและอ านวยความสะดวกในการส่ ง ใบเสร็จ รับ เงิน เบี ย้ ประกัน ภัยรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดาวน์โหลดเก็บเป็ นหลักฐานการลดหย่อนภาษี ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แทนการใช้
กระดาษ การออกกรมธรรม์อิเล็ ก ทรอนิ กส์เป็ นอีกทางเลื อ กที่ สะดวกส าหรับ ลูกค้าแทนการออกกรมธรรม์
กระดาษ นอกจากจะสามารถลดการใช้กระดาษแล้ว การออกเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ ใบเสร็จรับเงิน
อิเล็ ก ทรอนิกส์ และกรมธรรม์อิเล็ ก ทรอนิ กส์ยังสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาที่ แอปพลิ เคชัน BLA
Happy Life และระบบบริการลูกค้า Smart customer เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทัง้ ยัง
สามารถลดการแพร่กระจายโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากการไม่สมั ผัสเอกสารอีกด้วย โดย
ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้หลายช่องทาง
•
โครงการยืนยัน ตัวตนในรู ปแบบดิจิ ทัล National Digital ID (NDID) เป็ น ระบบการ
ยืนยันตัวตนของลูกค้าสาหรับการลงทะเบียนเปิ ดบัญชี การทาธุรกรรมทางการเงิน และซือ้ ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของบริษัท โดยกรุงเทพประกันชีวิตเป็ นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ให้บริการ เพื่อยกระดับการ
ทาธุรกรรมให้มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย และสะดวกกว่าการยืนยันตัวตนด้วยสาเนาบัตรประชาชน
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โครงการมอบความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ
3. วัฒนธรรมองค์กรต่อนวัตกรรม (Climate and Culture)
กรุ งเทพประกันชีวิตมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนวัฒ นธรรมองค์กรเพื่ อสนับสนุนให้
พนักงานคิดค้นนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกระบวนการทางานใหม่ๆ ให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ มีโครงการจัดการความรู ้ ปลูกฝั งวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ ยนเรียนรู ้ เพื่อการพัฒ นา
อย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่า Knowledge Management (KM) โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู อ้ ย่างมี
ประสิทธิภาพ แนะนาหลักสูตรการฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอก ครอบคลุ มไปถึงการสร้างองค์ความรู ท้ ่ี
พัฒนาพนักงานเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรูน้ ัน้ ๆ ไปยังพนักงานคนอื่นๆ ผ่าน
ทางการจัด session แบ่งปั นความรู ้ (อบรมตามปกติ และอบรมออนไลน์) และมี platform ผ่านทาง intranet
ของบริษัทด้วย
กรุ งเทพประกันชีวิตยังสนับสนุนให้ริเริ่มโครงการเพื่อสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว
คือ โครงการ BLA Big Idea ซึ่งเป็ นการเปิ ดเวทีแสดงความคิดเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความเห็นผ่าน
การนาเสนอโครงการต่างๆ ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการทางานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
และได้นาไอเดียที่พนักงานนาเสนอในปี ท่ีแล้วมาพัฒนาต่อยอด เช่น โครงการ BLA Healthy Life Challenge
สนับสนุนให้พนักงานดูแลสุขภาพด้วยการออกกาลังกาย และบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ โดยใช้ wearable
device ในการนับก้าว มีการชั่งนา้ หนักเพื่อวัดค่า BMI และกิจกรรมต่างๆ เช่น การเต้น ซึ่งนอกจากจะได้เพิ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานแล้ว ยังเป็ นการสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีใหม่ให้กบั พนักงานในบริษัทอีก
ด้วย
กรุ งเทพประกันชีวิตได้สนับสนุนวั ฒ นธรรมองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ
และสนับสนุนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดหลักสูตรฝึ กอบรมต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก เรียนเชิญ
วิทยากรชั้นน าหรือผู้เชี่ ยวชาญในด้านต่ างๆ เช่ น VUCA – digital disruption แนะนาเทคโนโลยีห รือบริษั ท
start-up ใหม่ ๆ The Connector Manager – เชื่อมโยงผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยการแนะนาให้คนในทีม
ได้รบั ความรูจ้ ากผูม้ ีประสบการณ์หรือความรูจ้ ริง Leadership Competency - คุณสมบัติท่ีดีของการเป็ นผูน้ า
และ Business Innovation - Gear up และ business canvas ต่อยอดการวางกลยุทธ์องค์กร
ผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นส่วนสาคัญในการสนับสนุนและเป็ น project sponsor ในหลายๆ
โครงการทั้ง BLA Big Idea หรือการได้รบั คาแนะนาจากผู้บ ริหาร ซึ่งมี ส่วนส าคัญ มากในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนทางนวัตกรรม และผลักดันให้บริษัทตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
•
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน
การควบคุม ภายใน ซึ่งเป็ นกลไกสาคัญ ต่อการป้องกัน บริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหาย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับบริษั ทและผูม้ ี ส่วนได้เสียจึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ รดั กุมเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในซึ่งประยุกต์ใช้ตามกรอบแนวการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
คณ ะกรรมการบริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต จ ากั ด (มหาชน) ให้ ค วามส าคั ญ ถึ ง การมี
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี ได้ร่วมกับฝ่ ายบริหารทุกระดับสร้างบรรยากาศในระดับสูง (Tone at
the Top) ภายในบริษัทและบริษัทย่อย ที่แสดงถึงการให้ความสาคัญของคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรมใน
การประกอบธุ รกิ จ ประกัน ชี วิต ยึด หลัก การให้บ ริการอย่ างเป็ น ธรรม (Fair Market Conduct) มี โครงสร้าง
องค์กรที่ เอือ้ อานวยให้ระบบการควบคุม ภายในดาเนิ นไปได้ตามที่ มุ่งหวังอย่างชัด เจนและเป็ นรู ปธรรม มี
นโยบายและวิธี การปฏิบัติด้านบุคลากรที่ชัดเจน ให้ความสาคั ญ กับการพัฒ นาพนักงาน ตามค่านิยมของ
องค์กรในเรื่อง “การพัฒ นาตน” ที่ยึดหลักว่าบุคคลจะต้อ งมี การเรียนรู อ้ ย่างสม่าเสมอ การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานพิจารณาจากตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) รวมถึงมีแผน
และกระบวนการสรรหาผูส้ ืบทอดตาแหน่งที่สาคัญ (Succession Plan)
2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงเพื่อ พิจารณากลั่นกรอง กาหนดกรอบและขอบเขตการบริหาร
ความเสี่ ย ง มี ก ารสื่ อ สารนโยบายให้ท ราบทั่ วทั้งองค์กร มี คู่มื อการบริห ารความเสี่ ย งเป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งกาหนดให้พนักงานมีการอบรมและสอบวัดความรู เ้ พื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ภายในบริษัท มีการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามแนวทางมาตรฐานสากล ERM (Enterprise Risk
Management) และ ORSA (Own Risk and Solvency) บริษัทยังกาหนดวิธีการดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อ
เหตุก ารณ์ ไ ม่ ค าดคิ ด จนถึ ง อุบัติ ภั ย ร้า ยแรงเพื่ อ ไม่ ใ ห้ก ารปฏิ บัติ ง านหยุ ด ชะงั ก ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานาน
(Disruption) โดยบริษัทได้รบั การรับรองตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุ รกิจ ISO
22301 Business Continuity Management System (BCMS) นอกจากนั้ น บริษั ท มี ก ระบวนการประเมิ น
โอกาสที่จะเกิดทุจริตเพื่อให้มีการจัดการต่อการทาทุจริตครอบคลุมทุกรู ปแบบทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
รวมทั้ง การต่ อ ต้า นการทุ จ ริต คอร์รัป ชั่ น และด้า นการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น (Anti-Money
Laundering)
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3. กิจกรรมการควบคุม
บริษั ท มี น โยบายการควบคุม ภายในซึ่ง เปิ ด เผยไว้ใ นเว็ บ ไซต์ (Website) และระบบเครือ ข่ า ย
ภายในองค์ก ร (Smart Home) ในกิ จ กรรมทางการเงิ น และกิ จ กรรมหลัก อัน ได้แ ก่ การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
ประกันภัย การกาหนดเบีย้ ประกันภัย การเสนอขาย การเก็บเบีย้ ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การ
จัดการค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย การประกันภัยต่อ การลงทุนประกอบธุรกิจ
อื่น การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน และการใช้บริการจากบุคคลภายนอกของบริษัทประกันภัย กาหนดให้มี
กระบวนการควบคุมภายในที่ชดั เจน เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความ
เสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ทั้งนี ้ บริษัทกาหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผูท้ ่ี
ไม่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งทาให้บริษั ทได้รบั การประกาศรับรองระบบมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 เรื่ อ ง ก ารจั ด ก ารค วาม มั่ น ค งป ล อ ด ภั ย ส ารส น เท ศ (Information Security
Management System (ISMS))
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอถูกต้องและ
ทันเวลา จัดทาหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลสาคัญที่จาเป็ นและเพียงพอต่อ
การพิจารณาตัดสินใจก่อนการประชุม บริษัทมีนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทและระเบียบปฏิบตั ิเรื่อง
การใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน นาข้อมูลภายในไปใช้
เพื่ อ ประโยชน์ส่ วนตน รวมทั้ง การซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ บริ ษั ท มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารพิ เศษ (Whistle-blower
Hotline) ให้บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัท แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการฉ้อฉล ทุจริต การกระทาที่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือรายงานทางการเงิ นไม่ถูกต้องผ่านฝ่ ายตรวจสอบหรือสานักกากับการ
ปฏิบตั ิงาน และผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือส่งไปรษณี ย์ ตามที่
ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท และยังมีช่องทางการร้องเรียนแจ้งข้อบกพร่อง และปั ญหาการดาเนินงาน สาหรับ
ผูม้ ีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บ ไซต์บริษัทหรือส่งไปรษณี ยม์ าที่ส่วนบริการลูกค้า ทั้งนีบ้ ริษัทมีหน่วยงานรับเรื่อง
ร้องเรียน (Complain Unit) และสานักกากับการปฏิบตั ิงานเพื่อประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
5. การติดตามประเมินผล
บริษั ท มี ก ารจัด ท ารายงานการด าเนิ น งานและพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานกั บ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ มี การนาเสนอให้คณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิ จ ารณาอย่าง
สม่าเสมอ ทัง้ นีก้ ระบวนการติดตามของบริษัทเป็ นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่องค์กรควรจะมี ไม่ว่าจะเป็ นการ
รายงานสิ่ งผิดปกติต่อผูบ้ ังคับบัญ ชา การสอบทานของผูร้ บั มอบอานาจ การสอบทานจากสานักกากับการ
ปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบและติดตามจากผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 75

แบบ 56-1

บริษัทยังดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั รายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายในและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีนัยสาคัญจากฝ่ ายตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีเป็ นประจาทุกไตรมาส รวมทัง้
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และกฎหมายจากสานักกากับการปฏิบตั ิงานและการติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง การกาหนดสัญญาณเตือนภัยจากฝ่ ายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิผล โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นประจาทุกไตรมาสเช่นเดียวกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท
ได้ประเมิ น ระบบการควบคุม ภายใน ประจาปี 2563 จากรายงานผลการประเมิ นที่ ผ่ านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท
จัดให้มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจาก
การนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ ตลอดจนการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่
เกี่ ยวโยงได้เป็ นไปในลักษณะเดีย วกัน กับการดาเนิ นการกับธุ รกิจ อื่น ทั่วไป เพื่ อมิ ให้เกิดความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุน้ หรือ
การมีผถู้ ือหุน้ และ/หรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันนัน้ บริษัทคานึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์ท่ีแท้จริงมากกว่าที่เป็ นไปตามรู ปแบบของกฎหมาย หรือสัญญา
ที่กาหนดให้เป็ นรายการส่วนใหญ่ดงั กล่าว เป็ นไปตามเงื่อนไขที่เป็ นปกติของธุรกิจและเป็ นไปตามราคาที่คิดใน
อัตราทั่วไป ซึ่งได้มีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2563 ข้อที่ 33 บริษทั ขอ
แจ้งรายละเอียดรายการระหว่างกันที่มนี ยั สาคัญเพิ่มเติม ดังนี ้
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ตารางรายการกับกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
กิจการทีเ่ กี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ประเภท
กิจการ

ลักษณะรายการ

1. บริ ษั ท ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากั ด สถาบันการเงิน 1. บริษัทลงทุนในหุน้ สามัญของธนาคารเพื่อการลงทุนสุทธิ ณ สิน้ งวด
(มหาชน) ("ธนาคาร")
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทร้อยละ 7.61
กลุ่มโสภณพนิชถือหุน้ ในบริษัทร้อย
2. บริษัทลงทุนในหุน้ กูข้ องธนาคารเพื่อการลงทุนสุทธิ ณ สิน้ งวด
ละ 28.70

สาหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

สาหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.63

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ

2,366,310,100

2,027,061,000 - เป็ นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็ นปกติทาง
การค้าของธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นการ
ซือ้ ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

5,869,411,717

4,628,354,628 - เป็ น การลงทุน ของบริษั ท ซึ่งเป็ น การค้า
ปกติของธุรกิจประกันชีวิต และเป็ น ราคา
ในอัตราทั่วไป

3. บริษัทมีเงินฝากที่ธนาคาร ณ สิน้ งวด

1,187,103,307

3,185,295,178 - เป็ นรายการค้ า ปกติ และเป็ นอั ต รา
เดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

4. บริษัทมีการตกลงแต่งตัง้ ธนาคารเป็ นนายหน้าประกันชีวิตตามสัญญา
นายหน้าประกันชีวิต โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ธนาคาร

1,251,458,025

954,221,037 - เป็ นไปภายใต้ สั ญ ญ าข้ อ ตกลงความ
ร่ว มมื อ โครงการช่ อ งทางการจ าหน่ า ย
Bancassurance

5. บริษัทมีการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินปกติผ่านทางธนาคาร เช่น การ
รับชาระเบีย้ ประกันทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ทาง Internet Trading ทางบัตร
เครดิตของธนาคาร การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ การเคลียริ่งเช็ค มีการ
จ่ายค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารรวม

163,026,873

175,238,742

- เป็ นรายการค้ า ปกติ และเป็ นอั ต รา
เดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

6. บริษัททาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศมีมลู ค่าพันธะสัญญาสุทธิ ณ สิน้ งวด

58,215,082

96,268,192

- เป็ น การท าสัญ ญาแลกเปลี่ ย นเงิน ตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ ล่วงหน้า
เพื่ อ ป้อ งกัน ความเสี่ ยง จากการผันผวน
ของอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลี่ยน
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กิจการทีเ่ กี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ประเภท
กิจการ

ลักษณะรายการ

สาหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

สาหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.63

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ
ของเงิ น ลงทุ น ในต่ า งประเทศซึ่งเป็ นไป
ตามปกติ ท างการค้า ของธุ ร กิ จ ประกั น
ชีวิต

2. บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ภั ย จ ากั ด
(มหาชน) ("กรุงเทพประกันภัย")
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ร้อยละ 4.60
และมีผถู้ ือหุน้ บางส่วนร่วมกัน
- นายชัย โสภณพนิช

ประกันภัย

3. บริษัท สรชัยวิวัฒ น์ จากัด ("สรชัย
วิวฒ
ั น์")
มีผถู้ ือหุน้ บางส่วนเป็ นกรรมการ
- นายชัย โสภณพนิช

พัฒนา
อสังหา
ริมทรัพย์

4.บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
จากัด(มหาชน) ("บารุงราษฎร์")
มีผถู้ ือหุน้ บางส่วนร่วมกัน
-กลุ่มโสภณพนิชถือหุน้ ในบริษัทร้อย
ละ 28.70

การแพทย์

7. บริษัทลงทุนในหุน้ สามัญของกรุงเทพประกันภัยเพื่อการลงทุนสุทธิ
ณ สิน้ งวด

738,833,760

679,838,500 เป็ นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็ นปกติทางการค้า
ของธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นการซือ้ ขายผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. บริษัทให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์จานองเป็ นประกันแก่สรชัยวิวฒ
ั น์โดยมี
เงินให้กยู้ ืมคงค้าง

72,995,765

151,185,132 เป็ น ปกติ ท างการค้า และคิ ด อัต ราดอกเบี ้ย ใน
หลักการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

9. บริษัทลงทุนในหุน้ สามัญของบารุงราษฎร์เพื่อการลงทุนสุทธิ ณ สิน้ งวด

84,545,150

นอกจากนีย้ งั มีธุรกรรมอื่นๆ ร่วมกันซึ่งเป็ นปกติทางการค้าของธุรกิจและ
และเป็ นราคาในอัตราทั่วไป เช่น การทาประกันชีวิตกลุ่ม การทาประกันภัย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ทาสัญญาเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยกับ
กรุงเทพประกันภัย เป็ นต้น

10. บริษัทลงทุนในหุน้ กูข้ องบารุงราษฎร์สทุ ธิ ณ สิน้ งวด
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455,000,000

1,164,096,000 -

เป็ น การลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ง เป็ น ปกติ ท าง
การค้าของธุรกิ จประกันชีวิต และเป็ น การ
ซือ้ ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

455,000,000 - เป็ น การลงทุน ของบริษั ท ซึ่งเป็ น การค้า
ปกติของธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นราคา

แบบ 56-1
กิจการทีเ่ กี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ประเภท
กิจการ

ลักษณะรายการ

สาหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

นอกจากนีย้ งั มีธุรกรรมอื่นๆ ร่วมกันซึ่งเป็ นปกติทางการค้าของธุรกิจ
และและเป็ นราคาในอัตราทั่วไป เช่น การเรียกค่าสินไหมทดแทนตามที่ผู้
เอาประกันของบริษัทมาใช้บริการจากทางบารุงราษฎร์ รวมถึงการทา
ประกันชีวติ กลุ่มกับทางบริษัท เป็ นต้น
5. บริษัท นา้ ตาลราชบุรี จากัด
("นา้ ตาลราชบุรี")
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
- นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
6. บริษัท นารายณ์รว่ มพิพฒ
ั น์ จากัด
("นารายณ์รว่ มพิพฒ
ั น์")
ถือหุน้ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริษัท
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุน้ บริษัทร้อยละ
28.70

อุตสาหกรรม

11. บริษัทมีการเช่าอาคารเอส แอนด์ เอ จากนา้ ตาลราชบุรีพนื ้ ที่สานักงาน
1,428.60 ตร.ม. มีค่าเช่าและค่าบริการรวม

12. บริษัทมีการเช่าพืน้ ที่อาคารสานักงานใหญ่จากนารายณ์รว่ มพิพฒ
ั น์
พืน้ ที่รวม 11,766.24 ตร.ม. มีค่าเช่าและค่าบริการรวมทัง้ สิน้

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ
ในอัตราทั่วไป

9,400,212

7,308,795 เป็ นการเช่าสาหรับสาขาสีลม โดยอัตราค่าเช่า
และค่าบริการเป็ นอัต ราเดียวกับที่ คิดกับลูกค้า
ทั่วไป

59,620,169

46,697,714 เป็ นการเช่าพืน้ ที่ตามสัญญาเช่าล่วงหน้า อายุ 25
ปี ระหว่างปี 2538-2563

9,122,398

6,260,299 เป็ นการเช่าสาหรับสาขาอโศก โดยอัตราค่าเช่า
และค่าบริการเป็ นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้า
ทั่วไป

ทัง้ นี ้ สัญญาเช่าสิน้ สุดในสิน้ เดือนต.ค. พ.ศ. 2563 เนื่องจากปิ ด
สานักงานสาขาสีลม
พัฒนา
อสังหา
ริมทรัพย์

สาหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.63

ทัง้ นี ้ สัญญาเช่าครบอายุในสิน้ เดือนพ.ย. พ.ศ. 2563

7. บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) ให้เช่าทรัพย์สิน 13. บริษัทมีการเช่าพืน้ ที่อาคารบี.บี. จากอาคารกรุงเทพธุรกิจ พืน้ ที่รวม
จากัด ("อาคารกรุงเทพธุรกิจ")
1,674 ตร.ม. มีค่าเช่าและค่าบริการรวมทัง้ สิน้
มีผถู้ ือหุน้ บางส่วนร่วมกัน
ทัง้ นี ้ สัญญาเช่าสิน้ สุดในสิน้ เดือนต.ค. พ.ศ. 2563 เนื่องจากปิ ด
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุน้ บริษัทร้อยละ
สานักงานสาขาอโศก
28.70
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แบบ 56-1
กิจการทีเ่ กี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท
8. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
("ทริส")
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
-นายศิริ การเจริญดี
9. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ถือหุน้ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริษัท
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุน้ บริษัทร้อยละ
28.70

ประเภท
กิจการ
ธุรกิจบริการ

พัฒนา
อสังหา
ริมทรัพย์

ลักษณะรายการ

สาหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

14. บริษัทลงทุนในหุน้ สามัญของทริสสุทธิ ณ สิน้ งวด

1,000,000

15. บริษัทลงทุนในหน่วยลงทุนของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตีส้ ทุ ธิ ณ สิน้ งวด

-

10. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส
จากัด (มหาชน) ("อินโดรามา เวน
เจอร์ส")
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
-นายศิริ การเจริญดี

ปิ โตรเคมี
16. บริษัทลงทุนในหุน้ สามัญของอินโดรามา เวนเจอร์สสุทธิ ณ สิน้ งวด
และเคมีภณ
ั ฑ์

11. บริษัท อาเซียคลังสินค้า จากัด
("อาเซียคลังสินค้า")
ถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุน้ ในบริษัทร้อย

ให้เช่าทรัพย์สิน 18. บริษทั ใช้บริการเก็บรักษาเอกสารกับอาเซียคลังสินค้ามีค่าธรรมเนียม
เก็บรักษาเอกสาร

17. บริษัทลงทุนในหุน้ กูข้ องอินโดรามา เวนเจอร์สสสุทธิ ณ สิน้ งวด
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74,119,500

2,490,000,000

3,850,227

สาหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.63

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ

5,972,570 เป็ นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็ นปกติทางการค้า
ของธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต และเป็ นราคาในอัต รา
ทั่วไป

111,684,745 เป็ นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็ นปกติทางการค้า
ของธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นการซือ้ ขายผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

52,949,400 -

เป็ น การลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ง เป็ น ปกติ ท าง
การค้าของธุรกิ จประกันชีวิต และเป็ น การ
ซือ้ ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

2,490,000,000 - เป็ น การลงทุน ของบริษั ท ซึ่งเป็ น การค้า
ปกติของธุรกิจประกันชีวิต และเป็ น ราคา
ในอัตราทั่วไป
3,993,071 เป็ นค่าบริการรับฝากกล่องเอกสาร ซึ่งเป็ นอัตรา
ค่าบริการเดียวกับที่คิดให้กบั ลูกค้าทั่วไป

แบบ 56-1
กิจการทีเ่ กี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ประเภท
กิจการ

ลักษณะรายการ

สาหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

สาหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.63

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ

ละ 28.70
12. บริษทั เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส
เทม จากัด ("เทสโก้โลตัส")
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
-นายสุนทร อรุณานนท์ชยั

พาณิชย์

13. บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) ("ไทยรีประกันชีวิต")
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
- นางคมคาย ธูสรานนท์

ประกันภัย

14. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวม
บัวหลวงจากัด ("บลจ.บัวหลวง")
มีผถู้ ือหุน้ และกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
-นายโชน โสภณพนิช
15. กรรมการบริษัท, กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และผูด้ ารงตาแหน่ง
ระดับบริหาร 4 รายแรก

19. บริษัทลงทุนในหน่วยลงทุนของเทสโก้โลตัสสุทธิ ณ สิน้ งวด

2,695,956,720

2,186,273,360 เป็ นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็ นปกติทางการค้า
ของธุรกิจประกันชีวิต และเป็ นการซือ้ ขายผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

530,236,134

517,992,636 เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิตต่ อ
และเป็ นราคาในอัตราทั่วไป

10,000,000

1,058,353,794 เป็ นการลงทุนเพื่อร่วมจัดตั้ง บลจ.บัวหลวง ใน
ราคาตามมูลค่าที่พาร์ และมีการปรับตามมูลค่า
ราคายุติธรรมในปี 2563

5,045,839

5,459,765 เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิตและ
เป็ นราคาในอัตราทั่วไป

นอกจากนี ย้ ังมีธุรกรรมอื่นๆ ร่วมกันซึ่งเป็ นปกติทางการค้าของธุรกิจ
และและเป็ น ราคาในอัต ราทั่วไป เช่ น การใช้บ ริการรับ ฝากช าระค่ าเบี ้ย
ประกันภัยกับ เทสโก้โลตัส และการซื อ้ บัต รของขวัญ กับ ทางเทสโก้โลตั ส
เป็ นต้น
20. บริษัทมีการทาสัญญาการประกันชีวิตต่อกับไทยรีประกันชีวิต โดยมี
เบีย้ ประกันจ่าย

จัดการกองทุน 21. บริษัทมีการลงทุนในหุน้ สามัญของบลจ.บัวหลวง สุทธิ ณ สิน้ งวด
นอกจากนี ้ยังมีธุรกรรมอื่นๆ ร่วมกันซึ่งเป็ นปกติทางการค้าของธุรกิจ
และเป็ นราคาในอัตราทั่วไป เช่น การทาสัญญาเป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุ น กับ บลจ.บัว หลวง และการว่า จ้าง บลจ.บัวหลวง
บริหารจัดการกองทุน เป็ นต้น
-

22. กรรมการและผูบ้ ริหารซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ออกโดยบริษัท มีเบีย้
ประกันชีวิตรวม
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แบบ 56-1

12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ นัน้ เพื่อช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัท เป็ นการรักษาและขยายฐาน
ลูกค้าของบริษัท รวมทัง้ ช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ซึ่งได้ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปด้วยความเป็ น
ธรรม เพื่ อ ผลประโยชน์ข องบริ ษั ท เป็ นส าคั ญ เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ท ากั บ บุ ค คลภายนอกทั่ ว ไปด้ว ยราคาที่
สมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน
12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่บริษัทดาเนินการกับกิจการอื่นทั่วไป เพื่อมิให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเพื่อให้
การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็ นสาคัญ ถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับ
บุคคลภายนอก และกระทาโดยผู้ท่ีไ ม่ มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ทั้งนีไ้ ด้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการมี
อานาจเข้าทารายการระหว่ างกันที่ มี เงื่ อนไขการค้า ทั่วไปได้ มี ก ารกาหนดขั้น ตอนและอานาจอนุมัติต าม
ประเภทและมูลค่าของรายการที่เกิดขึน้ ซึ่งยึดถือและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการเปิ ดเผยและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เคร่งครัด และมี คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุส มผลของ
รายการ มีรายงานสรุปการทาธุรกรรมที่เกิดขึน้ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
12.4 นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทจะมีต่อไปในอนาคต เป็ นไปตามความจาเป็ น และความ
สมเหตุสมผลที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียดความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยบริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ี
กาหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ ตาม บริษั ทมุ่งดาเนินธุ รกิ จด้วยความชัดเจน โปร่งใส และยุติธ รรมต่อลู กค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่
ในระหว่างปี กลุม่ บริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฎิบตั ิทางบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2563 มาถือปฎิบตั ิ โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งได้
กาหนดเพิ่มเติม ให้ทางเลือกสาหรับธุรกิจประกันภัย ในระหว่างที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรื่อง สัญ ญาประกันภัย ยังไม่มีผลบังคับใช้ ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน เป็ นการชั่วคราว โดยให้สามารถเลือกถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย ทัง้ นี ้ กลุม่ บริษัทได้บนั ทึกผลกระทบสะสม
จากการนาแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีเรื่ องเครื่องมือทางการเงินสาหรับธุรกิจประกันภัยมาถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรก
เพิ่มขึน้ จานวน 763 ล้านบาท ในส่วนของเจ้าของ
13.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้มาซึ่งอานาจควบคุมในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จากัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็ นบริษัทที่ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย โดยการซือ้ หุน้ ทุนและสิทธิออก
เสียงในบริษัทร้อยละ 84 ทาให้บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรัน ส์ โบรกเกอร์ จากัด เพิ่มขึน้ จาก
เดิมร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 99 และทาให้บริษัทต้องจัดทางบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้น
มา
ในปี 2558 บริษัทได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ มทุนในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด จานวน
1,980,000 หุน้ ราคาหุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ 19,800,000 บาท เนื่องจากบริษัทย่อยจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจานวน 20 ล้านบาท ทาให้ทนุ จดทะเบียนของบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ จาก 4 ล้านบาท เป็ น 24 ล้านบาท โดยถือ
เป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทย่อย
ในปี 2559 ถึง 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษัทย่อยในระหว่างปี
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Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.
ในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ่งเป็ นบริษัทที่จด
ทะเบียนในประเทศกัมพูชา ดาเนินธุรกิจหลักด้านการรับประกันชีวิต บริษัทมีสดั ส่วนการร่วมลงทุนร้อยละ 52
ในปี 2561 เมื่ อ วัน ที่ 15 มิ ถุน ายน 2561 ที่ ป ระชุม วิส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ของ Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Public Limited Company ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทมีมติอนุมัติให้หยุดการประกอบกิจการ
และดาเนินการชาระบัญชีโดยสมัครใจ ทัง้ นีบ้ ริษัทได้จัดประเภทขาดทุนสุทธิ ของ Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Public Limited Company เป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิก
ในปี 2563 เมื่ อ วัน ที่ 9 ธั น วาคม 2563 บริษั ท ได้จ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ใน Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Public Limited Company และสิน้ สุดกระบวนการชาระบัญชีแล้ว
13.3 สรุปผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ
1) งบกาไรขาดทุน
ผลการดาเนินงานในปี 2563 บริษัทมีเบีย้ ประกัน ภัยรับสุทธิ 33,425 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3
จากเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิปี 2562 ที่ 34,349 ล้านบาท
เบีย้ ประกันภัยรับปี แรกจานวน 6,550 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6 จากจานวน 6,198 ล้านบาท
ของ ปี 2562 โดยเพิ่มขึน้ จากช่องทางธนาคารจากสินค้ากลยุทธ์ซ่ึงได้วางแผนการขายร่วมกับธนาคารในไตร
มาสที่ 3 เป็ น ส่ ว นใหญ่ ซ่ึ ง ถื อ ว่ าเป็ น อัต ราเติ บ โตที่ ดี เมื่ อ เปรีย บเที ย บกับ ค่ า เฉลี่ ย ของอุต สาหกรรมที่ เบี ้ย
ประกันภัยรับปี แรกลดลง 11% และเบีย้ ประกันภัยรับปี ต่อไปมีจานวน 28,195 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จาก
จานวน 29,494 ล้านบาทของ ปี 2562 จากเบีย้ ประกันภัยรับปี ต่อซึ่งครบกาหนดชาระเบีย้ ในปี 2563
เบีย้ ประกันภัยรับรวมของปี 2563 จานวน 34,745 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากเบีย้ ประกันภัย
รับรวมของปี 2562 จานวน 35,692 ล้านบาท โดยเบีย้ ประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบีย้ ประกันภัยรับ
รวมทุกช่องทางของปี 2563 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 55 ในขณะที่เบีย้ ประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบีย้
ประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง มีสดั ส่วนร้อยละ 39 (2562: ร้อยละ 56 และร้อยละ 38 ตามลาดับ)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 12,231 ล้านบาท กาไรจากการขายเงินลงทุน 1,020 ล้านบาทและกาไร
จากการปรับมูล ค่ายุติธรรมจ านวน 130 ล้านบาท รวมเป็ น รายได้ 13,381 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้า
จานวน 670 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 โดยลดลงจากเงินปั นผลและดอกเบีย้ จากตั๋วสัญญาใช้เงินเป็ นส่วนใหญ่
และผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2563 ทัง้ ปี อยู่ท่รี อ้ ยละ 4.14
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยเงินสารองประกันภัย ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่า
สินไหมทดแทน ค่าจ้างและค่าบาเหน็จค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยอื่น และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยในปี
2563 บริษั ทมี ค่าใช้จ่ายรวม 45,576 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ ปี 2562 ที่ 43,596 ล้านบาทเพิ่ ม ขึ น้ จานวน
1,980 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 โดยมีอัตราส่วนของเงินสารองประกันภัยรวมกับผลประโยชน์จ่ายต่อกรมธรรม์
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และค่ า สิ น ไหมทดแทน ต่ อ เบี ้ย ประกัน ภัย รับ สุท ธิ ท่ี ร้อ ยละ 121 และ ร้อ ยละ 112 ในปี 2563 และ 2562
ตามลาดับ ทั้งนี ้ ในปี 2020 กลุ่ม บริษั ท ได้เปลี่ย นแปลงประมาณการตั้ง ส ารองประกัน ภัย ส าหรับ สัญ ญา
ประกันภัยระยะยาวเพิ่ ม เติม ส าหรับ ความเสี่ ยงจากการที่ สมมติ ฐ านที่ใช้ในการคานวณส ารองประกัน ภัย
แตกต่างไปจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ จริง (PAD) จากเดิมร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 5 ของเงินสารองตามวิธีเบีย้
ประกันภัยสุทธิชาระคงที่ เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ โดยบริษัทได้
บันทึกผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ PAD ดังกล่าวเพิ่มขึน้ จานวน 2,668 ล้านบาท ในงบ
กาไรขาดทุน
กาไรก่อนหักภาษี เงินได้ลดลง 3,545 ล้านบาทหรือร้อยละ 67 โดยในปี 2563 บริษัทมีกาไรก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้จานวน 1,761 ล้านบาทและมีกาไรก่อนภาษี เงินได้ในปี 2562 จานวน 5,306 ล้านบาท
โดยในปี 2563 บริษั ท ได้เปลี่ ย นแปลงประมาณการตั้ง ส ารองประกัน ภัย จ านวน 2,668 ล้า นบาท ข้างต้น
นอกจากนี ้ ยังได้รบั ผลกระทบจากโควิด -19 ส่งผลให้รายได้จ ากเงินลงทุนลดลง ทั้งเงินปั นผลรับ ที่ต่ า กว่า
คาดการณ์ และการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน รวมถึงภาวะตลาดที่ไม่เอือ้ ต่อการทากาไรจากการขาย
หลักทรัพย์ลงทุน ทัง้ นีเ้ มื่อหักภาษี เงินได้คงเหลือเป็ นกาไรสาหรับปี 2563 จานวน 1,608 ล้านบาท ลดลงจากปี
2562 ที่ 4,387 ล้านบาทจานวน 2,779 ล้านบาท หรือร้อยละ 63 หรือคิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน 0.94
บาทลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีกาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานเท่ากับ 2.57 บาท
2) ภาวะการลงทุน
ภาวะการลงทุนในปี 2563 เผชิญกับความผันผวนสูงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19
ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะงักงันในทุกภูมิ ภาคทั่วโลก โดยการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID19 เริ่มต้นขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ปี โดยมีจุดตัง้ ต้นของการแพร่ระบาดในประเทศจีนส่งผลให้ตอ้ งใช้มาตรการควบคุมการ
เดินทางทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่ง มาตรการดังกล่าวกระทบประเทศไทยโดยตรงต่อจานวน
นักท่องเที่ยวที่ลดลง นอกจากนีใ้ นช่วงเวลาดังกล่าวเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัวอยู่เป็ นทุนเดิม ส่งผลให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มมากขึน้ โดยเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ในเดือนกุมภาพันธ์จากระดับ 1.25% ลงสู่ระดับ 1.00% และเมื่อการระบาดในประเทศไทยเริ่มรุ นแรงขึน้ ใน
เดือนมีนาคมจึงได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงมาอยู่ท่รี ะดับ 0.50%
ในส่ ว นของการเคลื่ อ นไหวของอัต ราผลตอบแทนพั น ธบัต รรัฐ บาลไทยอายุ 10 ปี และการ
เคลื่อนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยเริ่มปรับลดลงตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์และทาจุด
ต่ าสุดในเดือนมี นาคมที่ระดับ 0.83% ส าหรับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี และดัช นี
หลักทรัพย์ท่ี 969.08 จุด ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงทั้งในภาคเศรษฐกิจจริงและ
ภาคการเงิน โดยในภาคการเงินได้สะท้อนความผิดปกติผ่านความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในทุกประเภทที่
เพิ่มสูงขึน้ อย่างไรก็ดีดว้ ยการแทรกแซงของภาครัฐ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยผ่านมาตรการทางการเงินและ
การคลังท าให้ตลาดเงิน และตลาดทุน เริ่ม กลับ เข้าสู่ภ าวะปกติในช่ วงไตรมาสที่ 2 โดยอัต ราผลตอบแทน
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พัน ธบัต รรัฐ บาลไทยอายุ 10 ปี กลับ มาเคลื่ อ นไหวในกรอบ 1.20% - 1.50% ในช่ ว งที่ เหลื อ ของปี 2563
ในขณะที่ดชั นีหลักทรัพย์ยงั คงมีความผันผวนอยู่บา้ งตามปั จจัยของการแพร่ระบาด ทัง้ นีใ้ นช่วงปลายปี มีข่าว
ความสาเร็จ ในการพัฒ นาวัคซี นส่งผลให้ดัช นีหลักทรัพ ย์ปรับตัวขึ ้นและปิ ดที่ระดับ 1,449.35 จุด ณ สิน้ ปี
2563 คิดเป็ นการเปลีย่ นแปลงลดลง 8.26% จากสิน้ ปี 2562

ณ สิน้ ปี 2563 บริษั ทมี สิ นทรัพ ย์ลงทุน จานวนทั้งสิ น้ 330,210 ล้านบาท เพิ่ม ขึน้ จาก 323,787
ล้านบาท ในปี 2562 หรือเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 2.0 โดยสินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็ นพันธบัตรรัฐบาล
และตราสารหนีภ้ าคเอกชนรวมประมาณร้อยละ 81.0 โดยในระหว่างปี ได้เน้นการลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐ
เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ในส่วนของการลงทุนในหุน้ มีสดั ส่วนลดลงเล็กน้อย
ตามการปรับลดลงของดัชนีหลักทรัพย์ ขณะที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
REIT มีสดั ส่วนร้อยละ 4.8 ลดลงจากร้อยละ 6.7 ณ สิน้ ปี 2562 เนื่องจากเป็ นกลุ่มสินทรัพย์ท่ีได้รบั ผลกระทบ
โดยตรงจากการแพร่ ร ะบาดของเชื ้อ ไวรัส COVID-19 ส่ ง ผลให้ ร าคาสิ น ทรัพ ย์ ดั ง กล่ า วปรับ ตั ว ลดลง
ค่อนข้างมากในปี 2563 ทัง้ นีบ้ ริษัทมีเงินลงทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 7.9 ประกอบไป
ด้วยตราสารหนีร้ อ้ ยละ 4.9 และตราสารทุนรวมถึงหน่วยลงทุนร้อยละ 3.0
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 13,622
ล้านบาท ลดลง 431 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 จากปี ก่อน และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ
4.14 ลดลงจากร้อยละ 4.43 ในปี 2562
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เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง
หุน้ กู้ และตั๋วเงินระยะยาว
หุน้ ทุน (รวมเงินลงทุนในกองทุนตราสารทุน)
หน่วยลงทุน (IFF, Prop, REIT และ Fixed Income
fund)
เงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์เป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมอื่นๆ
สินทรัพย์ลงทุนทัง้ หมด

2563
ล้านบาท ร้อยละ
8,061
2.4
163,029
49.4
104,327
31.6
27,614
8.4

2562
ล้านบาท
ร้อยละ
13,367
4.1
138,804
42.9
111,193
34.3
28,471
8.8

15,865

4.8

21,725

6.7

9,524
1,790
330,210

2.9
0.5
100.0

8,478
1,748
323,787

2.6
0.5
100.0

3) ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC)
บริษัทมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย (CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ที่รอ้ ยละ 274 ลดลงจากอัตราเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่รอ้ ยละ
314 จากผลกระทบของมูลค่ายุติธรรมของเงินกองทุนจากการลดลงของอัตราดอกเบีย้
4) มูลค่าพืน้ ฐานของกิจการและมูลค่าปั จจุบันของกรมธรรม์ใหม่ (Embedded Value and
Value of New Business)
มูลค่าพืน้ ฐานของกิจ การ (Embedded Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 67,502 ล้าน
บาท คิดเป็ น 39.53 บาทต่อหุน้ ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2562 สาหรับมูลค่าปัจจุบนั ของกรมธรรม์ใหม่ (Value of
New Business) ในระหว่างปี 2563 เท่ากับ 1,151 ล้านบาท คิดเป็ น 0.67 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 269 จาก
ปี ท่ีผ่านมา สาเหตุหลักจากการปรับแผนการขายที่เน้นความคุม้ ครองและแบบประกันที่มีส่วนร่วมในเงินปั นผล
ซึ่งมีอตั รากาไรที่ดีขนึ ้
13.4 ภาพรวมฐานะการเงิน
1) งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงิ น รวมงบแสดงฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ประกอบด้ว ย
สินทรัพย์ 339,778 ล้านบาทเพิ่ มขึน้ ร้อยละ 2 จากปี 2562 ที่มีสินทรัพย์ 333,680 ล้านบาท โดยมีสินทรัพ ย์
ลงทุนรวม 330,197 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 97 ของสินทรัพย์รวมซึ่งเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์จากการดาเนินงานของบริษัท และคิดเป็ นอัตราร้อยละ 113 ต่อหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
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บริษัทมีหนีส้ ิน 293,680 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2562 ร้อยละ 1 รายการสาคัญคือการเพิ่มขึน้
ของหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยเป็ น 291,329 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 99 ของหนีส้ ินรวม เพิ่ มขึน้ จากปี
2562 จานวน 4,687 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทมีเบีย้ ประกันภัยรับรวม 34,745 ล้านบาท แต่สัดส่วนของหนีส้ ิน
จากสัญญาประกันภัยเพิ่มขึน้ ไม่มาก เนื่องจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และเงินครบกาหนดจานวน
มาก ส่งผลให้หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยลดลงในระหว่างปี
ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริษัท มี ส่วนของเจ้าของ 46,098 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4 จากปี 2562 ที่มีส่วนของเจ้าของ 44,260 ล้านบาท โดยเป็ นผลจากการรับรูผ้ ลกระทบสะสม
จากการนาแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินสาหรับธุรกิจประกันภัยมาถื อปฏิบตั ิเป็ นครัง้
แรกเพิ่มขึน้ จานวน 763 ล้านบาท ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจาก
ภาษี เงินได้ จานวน 389 ล้านบาท กาไรจากผลการดาเนินงาน จานวน 1,608 ล้านบาท และกาไรจากประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษี เงินได้ 44 ล้านบาท ทัง้ นีม้ ีเงินปั นผลที่จ่ายไปในระหว่างปี
จานวน 547 ล้านบาท ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธ รรมตราสารอนุพัน ธ์ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด-สุทธิจากภาษี เงินได้ จานวน 384 ล้านบาท และการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม จานวน 35 ล้านบาท
2) อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษัทมีอัตราหมุนเวียนเบีย้ ประกันภัยค้างรับในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 17.05 วัน 18.98 วัน
และ 18.84 วัน ตามลาดับ โดยอัตราการหมุนเวียนของเบีย้ ประกันภัยค้างรับดังกล่าว ยังต่ากว่านโยบายของ
บริษัท ที่ให้ระยะเวลาผ่อนผันในการชาระเบีย้ ประกันภัยเป็ นเวลา 30 - 60 วัน นอกจากนัน้ อัตราหมุนเวียนเบีย้
ประกันภัยค้างรับในแต่ละปี มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงถึงการรักษาอัตราในการเรียกชาระเบีย้ ประกันภัยของ
บริษัท และการรักษาอัตราความคงอยู่ตามกรมธรรม์ และผลกระทบจากสถานการณ์โ ควิด19 ไม่ได้ส่งผลต่อ
อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ของบริษัท
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลงทุนในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 4.60 ร้อยละ
4.43 และ ร้อยละ 4.07 ตามลาดับ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากผลกระทบของ
สภาวะตลาดตราสารหนีใ้ นปั จจุบนั อัตรากาไรสุทธิ ในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 9.21 ร้อยละ 8.97
และ ร้อยละ 3.40 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนในปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
บริษั ทมี อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพ ย์รวมในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ ากับร้อยละ 1.57 ร้อยละ
1.33 และร้อยละ 0.48 ตามลาดับ สาหรับอัตราส่วนที่ลดลงในปี 2563 นี ้ มีสาเหตุสาคัญจากกาไรสาหรับปี ท่ี
ลดลง
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
บริษั ท มี อัต ราส่วนหนี ้สิ น จากสัญ ญาประกัน ภัย ต่อ สิน ทรัพ ย์ลงทุน ในปี 2561 ถึ งปี 2563 ซึ่ง
เท่ากับ 0.90 เท่า 0.89 เท่า และ 0.88 เท่า ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถ
ชาระหนีส้ ินที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตให้กบั ผูเ้ อาประกัน

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 90

แบบ 56-1

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
หน่วย:ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบีย้ ค้างรับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ
หนีส้ นิ
หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ
หนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ อื่น
รวมหนีส้ นิ

8,072.22
1,786.02
1,647.38
616.81
724.82
1,304.28

งบการเงินเฉพาะกิจการ

%

2562

%

2.38
0.53
0.48
0.18
0.21
0.38

13,441.88
1,800.66
1,684.13
549.70
1,044.32
998.12

4.03
0.54
0.50
0.16
0.31
0.30

310,811.47
91.47
11,313.58
3.33
15.62
0.00
2,187.89
0.64
4.96
0.00
27.46
0.01
600.16
0.18
665.59
0.20
339,778.27 100.00

2563

%

291,328.58
798.91
75.97
170.75
1,305.67
293,679.88

85.74
0.24
0.02
0.05
0.38
86.43

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุหุน้ น้ สามั
สามัญญ1,708,000,000
1,220,000,000หุหุน้ น้ มูมูลลค่ค่าาหุหุน้ น้ ละ
ละ11บาท
บาท
1,708.00
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ(31
น้ สามั
ธันญวาคม
1,707,566,000
2559: หุน้ สามั
หุน้ ญมู1,705,953,060
ลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) 1,707.57
0.50
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
3,360.99
0.99
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
170.80
0.05
เงินสารองทั่วไป
400.00
0.12
ยังไม่ได้จดั สรร
31,157.82
9.17
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- สุทธิจากภาษีเงินได้
9,092.42
2.68
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ ง
ในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
208.56
0.06
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลง
ค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
46,098.16 13.57
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท
0.23
0.00
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษัทย่อย
46,098.39 13.57
รวมส่วนของเจ้าของ
339,778.27 100.00
รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ

2561

300,136.75
89.95
11,221.67
3.36
16.69
0.01
1,425.70
0.43
4.96
0.00
3.93
0.00
920.74
0.28
430.84
0.13
333,680.08 100.00
งบการเงินรวม

2562
286,641.83
1,128.74
118.27
90.83
213.86
1,226.09
289,419.62

9,825.59
1,910.40
1,828.76
539.18
703.97
274.89

%

2563

%

3.03
0.59
0.56
0.17
0.22
0.08

8,061.45
1,786.02
1,647.38
616.81
724.82
1,304.28

2.37
0.53
0.48
0.18
0.21
0.38

2562
13,367.37
1,800.66
1,684.13
549.70
1,044.32
998.12

%

2561

%

4.01
0.54
0.50
0.16
0.31
0.30

9,745.78
1,910.40
1,828.76
539.18
703.97
274.89

3.00
0.59
0.56
0.17
0.22
0.08

292,659.82 90.17 310,811.47 91.48 300,136.75 89.96 292,659.82 90.17
23.76 0.01
56.41 0.02
98.44 0.03
12,423.73 3.83 11,313.58 3.33 11,221.67 3.36 12,423.73 3.83
17.75 0.01
15.62 0.00
16.69 0.01
17.75 0.01
1,333.67 0.41
2,187.86 0.64
1,425.47 0.43
1,331.79 0.41
4.96 0.00
3.75 0.00
27.45 0.01
3.93 0.00
3.61 0.00
2,154.03 0.66
600.16 0.18
920.74 0.28
2,154.03 0.66
897.39 0.28
654.83 0.19
395.50 0.12
861.10 0.27
324,577.85 100.00 339,775.50 100.00 333,621.45 100.00 324,553.23 100.00
งบการเงินเฉพาะกิจการ

%

2561

85.90
0.34
0.04
0.03
0.06
0.37
86.74

283,237.77 87.26 291,328.58 85.74 286,641.82 85.92 283,237.67 87.27
585.44 0.18
798.91 0.24
1,128.74 0.34
585.44 0.18
644.29 0.20
75.97 0.02
118.27 0.04
644.29 0.20
7.54 0.00
90.83 0.03
7.54 0.00
178.64 0.06
170.22 0.05
211.88 0.06
177.11 0.05
1,416.02 0.44
1,301.44 0.38
1,215.36 0.36
1,405.45 0.43
286,069.70 88.14 293,675.12 86.43 289,406.89 86.75 286,057.50 88.14

1708.00

%

2563

1,708.00

%

1,708.00

2562

%

2561

1,708.00

%

1,708.00

1,707.57
3,360.99

0.51
1.01

1,707.57
3,360.99

0.53
1.04

1,707.57
3,360.99

0.50
0.99

1,707.57
3,360.99

0.51
1.01

1,707.57
3,360.99

0.53
1.04

170.80
400.00
31,055.14

0.05
0.12
9.31

170.80
400.00
27,908.09

0.05
0.12
8.60

170.80
400.00
31,160.04

0.05
0.12
9.17

170.80
400.00
31,039.62

0.05
0.12
9.30

170.80
400.00
27,894.51

0.05
0.12
8.59

7,535.57

2.26

4,961.86

1.53

9,092.42

2.68

7,535.57

2.26

4,961.86

1.53

-

-

-

-

208.56

0.06

-

-

-

-

(4.78) (0.00)
44,225.29
13.25
35.16
0.01
44,260.45
13.26
333,680.08 100.00

(4.70)
38,504.60
3.55
38,508.16
324,577.85

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 91

(0.00)
11.86
46,100.38 13.57 44,214.56 13.25 38,495.73 11.86
0.00
11.86
46,100.38 13.57 44,214.56 13.25 38,495.73 11.86
100.00 339,775.50 100.00 333,621.45 100.00 324,553.23 100.00

แบบ 56-1

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สาหรับสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
หน่วย:ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
รายได้
เบีย้ ประกันภัยรับ
หัก: เบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
เบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สทุ ธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลกาไรจากเงินลงทุน
ผลกาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึน้
จากปี ก่อน
ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
หัก: ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
รับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และขาดทุนการด้อยค่า
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
การดาเนินงานทีย่ กเลิก
ขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิ จากภาษี
กาไรสุทธิ

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การโอนกลับกาไรที่เกิดขึน้ จริงจากการขายเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับ
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรสาหรับปี

%

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%

2561

%

2563

%

2562

%

2561

%

34,744.46
73.40
(1,318.97) (2.79)
33,425.49
70.61
(29.34) (0.06)
33,396.14
70.55
431.93
0.91
12,231.09
25.84
1,020.34
2.16
129.66
0.27
127.89
0.27
47,337.05 100.00

35,692.32
72.99
(1,343.32) (2.75)
34,349.01
70.24
(41.25) (0.08)
34,307.76
70.16
351.36
0.72
12,631.63
25.83
1,072.05
2.19
347.19
0.71
192.06
0.39
48,902.05 100.00

40,891.99 75.91
(1,303.54) (2.42)
39,588.45 73.49
(34.24) (0.06)
39,554.21 73.42
374.93
0.70
12,255.04 22.75
1,486.22
2.76
61.98
0.12
137.94
0.26
53,870.33 100.00

34,744.64 73.40
(1,318.97) (2.79)
33,425.67 70.61
(29.34) (0.06)
33,396.32 70.55
431.93
0.91
12,231.09 25.84
1,036.00
2.19
129.66
0.27
111.10
0.23
47,336.10 100.00

35,692.43 73.02
(1,343.32) (2.75)
34,349.11 70.27
(41.25) (0.08)
34,307.87 70.19
351.36
0.72
12,631.63 25.84
1,072.05
2.19
347.19
0.71
170.67
0.35
48,880.77 100.00

40,892.09 76.01
(1,303.54) (2.42)
39,588.55 73.58
(34.24) (0.06)
39,554.31 73.52
374.93
0.70
12,202.36 22.68
1,486.22
2.76
61.98
0.12
120.03
0.22
53,799.83 100.00

4,918.78
36,262.47

10.39
76.60

3,580.42
35,505.32

7.32
72.60

17,313.05
25,562.45

32.14
47.45

4,918.78
36,262.47

10.39
76.61

3,580.42
35,505.32

7.32
72.64

17,313.05
25,562.45

32.18
47.51

(801.11)
2,765.08
557.60
1,533.83
339.00
45,575.65
1,761.40
152.92
1,608.48

(1.69)
5.84
1.18
3.24
0.72
96.28
3.72
0.32
3.40

(740.83)
3,004.48
610.31
1,636.43
43,596.13
5,305.92
918.03
4,387.90

(1.51)
6.14
1.25
3.35
89.15
10.85
1.88
8.97

(891.20)
3,465.08
857.18
1,770.55
48,077.11
5,793.22
813.15
4,980.07

(1.65)
6.43
1.59
3.29
89.25
10.75
1.51
9.24

(801.11)
2,756.16
557.60
1,529.66
339.00
45,562.56
1,773.54
152.92
1,620.62

(1.69)
5.82
1.18
3.23
0.72
96.25
3.75
0.32
3.42

(740.83)
2,993.71
610.20
1,629.99
43,578.82
5,301.95
918.03
4,383.93

(1.52)
6.12
1.25
3.33
89.15
10.85
1.88
8.97

(891.20)
3,455.23
857.16
1,763.97
48,060.66
5,739.17
813.15
4,926.02

(1.66)
6.42
1.59
3.28
89.33
10.67
1.51
9.16

(0.35)
1,608.14

(0.00)
3.40

(3.60)
4,384.30

(0.01)
8.97

(19.84)
4,960.23

(0.04)
9.21

1,008.03

2.13

3,643.44

7.45

(3,871.71)

(7.19)

1,008.03

2.13

3,643.44

7.45

(3,871.71)

(7.20)

(555.46)

(1.17)

(426.29)

(.87)

(1,519.27)

(2.82)

(555.46)

(1.17)

(426.29)

(.87)

(1,519.27)

(2.82)

(479.85)

(1.01)

-

-

-

-

(479.85)

(1.01)

-

-

-

32.09

0.07

(0.16)
(643.43)

(0.00)
(1.32)

(0.50)
1,078.20

(0.00)
2.00

32.09

0.07

(643.43)

(1.32)

1,078.20

2.00

4.81

0.01

2,573.56

5.26

(4,313.28)

(8.01)

4.81

0.01

2,573.72

5.27

(4,312.78)

(8.02)

54.77
(11.07)

0.12
(0.02)

(14.74)
2.93

(0.03)
0.01

21.18
(4.18)

0.04
(0.01)

55.38
(11.08)

0.12
(.02)

43.70
48.51
1,656.65

0.09
0.10
3.50

(11.81)
2,561.75
6,946.05

(0.02)
5.24
14.20

17.00
(4,296.28)
663.95

0.03
(7.98)
1.23

44.30
49.11
1,669.73

0.09
0.10
3.53

0.94

2.57
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2.91

0.95

(14.61) 2.92

0.03
0.01

(11.68) - 0.02
2,562.03
5.24
6,945.96 14.21

2.57

20.93 (4.19) 16.75
(4,296.04)
629.98

2.89

-

0.04
0.01
0.03
(7.99)
1.17

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสด สาหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563
หน่วย:ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

2563

2562

2561

2563

2562

2561

34,664.16
(1,288.59)
10,336.71
1,826.33
860.21
132.13

35,595.50
(547.66)
10,780.31
1,870.94
1,528.95
170.98

40,667.07
(1,239.06)
10,027.84
2,003.42
1,421.10
137.61

34,664.16
(1,288.59)
10,335.73
1,826.33
860.21
110.85

35,595.61
(547.66)
10,780.30
1,870.94
1,528.95
150.48

40,667.13
(1,239.06)
9,975.12
2,003.42
1,555.98
119.70

(35,351.36)
(2,751.96)
(672.61)
(1,336.48)
(69.55)
31,497.11
(41,837.59)
(3,991.50)

(35,150.35)
(3,129.80)
(572.96)
(1,523.90)
(244.88)
(1,102.69)
1,362.81
(4,067.14)
4,970.12

(24,736.17)
(3,569.33)
(674.59)
(2,170.16)
(369.82)
(17,911.76)
(2,053.35)
5,356.27
6,889.06

(35,351.36)
(2,742.33)
(672.61)
(1,322.77)
(69.53)
31,497.11
(41,804.94)
(3,957.75)

(35,150.35)
(3,119.34)
(572.86)
(1,519.21)
(244.88)
(1,098.76)
1,362.81
(4,067.14)
4,968.89

(24,736.17)
(3,567.12)
(674.59)
(2,145.58)
(369.82)
(17,993.97)
(2,053.35)
5,356.27
6,897.95

(860.84)
59.20
(801.64)

(158.27)
(158.27)

(108.71)
(108.71)

(860.79)
59.20
(801.59)

(158.28)
38.10
(120.18)

(108.71)
(108.71)

(546.57)
(546.57)
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
่
(34.93)
ผลกระทบจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอานาจควบคุมของบริษทั ย่อย
4.98
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
(5,369.66)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
13,441.88
8,072.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

(1,227.13)
(1,227.13)
31.61
(0.03)
3,616.29
9,825.59
13,441.88

(920.55)
(920.55)

(546.57)
(546.57)

(1,227.13)
(1,227.13)

(920.55)
(920.55)

(10.00)
5,849.80
3,975.79
9,825.59

(5,305.91)
13,367.37
8,061.45

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เบีย้ ประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบีย้ รับ
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยภาษี เงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
เงินลงทุนอื่น
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจ่ายสุทธิ จากการซือ้ ขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่าย
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3,621.58
9,745.78
13,367.37

5,868.69
3,877.09
9,745.78

แบบ 56-1

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)
งบการเงินรวม
2563
2562
2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ ินหมุนเวียน
อัตราส่วนหมุนเวียนเบีย้ ประกันภัยค้างรับ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตราส่วนเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิต่อเบีย้ ประกันภัยรับ
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบีย้ ประกันรับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนรายได้รวมต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนส่วนของผูถ้ ือหุน้ ต่อเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนส่วนของผูถ้ ือหุน้ ต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
อัตราส่วนส่วนของผูถ้ ือหุน้ ต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสารองต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสารองต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
ต่อหุ้น
ราคาตรา
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี
กาไรสุทธิ/หุน้
เงินปันผล
ราคาหุน้ ณ วันสิน้ งวด
อัตราการเจริญเติบโต
เบีย้ ประกันภัยรับ

งบการเงินเฉพาะ
2563
2562
2561

(เท่า)
(วัน)

6.83
18.84

7.62
18.98

8.21
17.05

6.82
18.84

7.61
18.98

8.19
17.05

(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

96.12
6.04
9.56
4.07
0.74
3.40
3.56

96.12
15.54
10.13
4.43
0.83
8.97
10.59

96.73
14.86
10.57
4.60
1.02
9.21
12.84

96.12
6.07
9.54
4.07
0.74
3.42
3.59

96.12
15.57
10.10
4.43
0.83
8.97
10.60

96.73
14.75
10.55
4.60
1.02
9.16
12.75

(%)
(เท่า)

0.48
0.14

1.33
0.15

1.57
0.17

0.48
0.14

1.33
0.15

1.56
0.17

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

6.37
1.38
175.58
0.14
0.84
6.16
0.88
24.44

6.54
1.29
188.77
0.13
0.84
6.31
0.89
25.31

7.43
0.97
144.96
0.12
0.85
7.15
0.90
24.74

6.37
6.55
1.38
1.29
175.59 188.58
0.14
0.13
0.84
0.84
6.16
6.31
0.88
0.89
24.23 25.32

7.43
0.97
144.91
0.12
0.85
7.16
0.90
24.91

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.00
27.00
0.94
0.23
21.00

1.00
25.92
2.57
0.64
20.70

1.00
22.55
2.91
0.72
26.25

1.00
27.00
0.95
0.23
21.00

1.00
25.89
2.57
0.64
20.70

1.00
22.54
2.89
0.72
26.25

(%)

(2.66)

(12.72)

(7.15)

(2.66) (12.72)

(7.15)

เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ

(%)

(2.66)

(13.26)

(7.83)

(2.66) (13.26)

(7.83)

กาไรจากการรับประกันภัย
กาไรจากการลงทุน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(%)
(%)
(%)

(62.16)
(4.82)
(66.80)

(9.30)
(27.87)
(8.41)

38.69
9.14
39.25

(62.07) (8.45)
(3.36) (27.87)
(66.55) (7.62)

37.40
9.14
37.93
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แบบ 56-1

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
สินทรัพย์รวม

(%)
(%)
(%)

งบการเงินรวม
2563
2562
2561
(83.34)
12.90
57.67
(63.32) (11.61)
36.76
1.83
2.80
5.13

13.5 แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 95

งบการเงินเฉพาะ
2563
2562
2561
(83.34) 12.90 57.67
(63.03) (11.00) 35.14
1.84
2.79
5.13

แบบ 56-1

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 96

แบบ 56-1

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 97

แบบ 56-1

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 98

แบบ 56-1

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 99

แบบ 56-1

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 100

แบบ 56-1

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 101

แบบ 56-1

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนีแ้ ล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูล ทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษั ทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ น
สาระส าคัญ ทั้ง ของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยอย่างถูก ต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง ควบคุม ดูแ ลให้มี
การปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริษั ท ได้แจ้ง ข้อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุม ภายใน ณ วัน ที่ 10 พฤศจิ กายน 2563
ต่ อ ผู้ส อบบั ญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท แล้ว ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ข้อ บกพร่ อ งและ
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ของระบบการควบคุม ภายใน รวมทั้ง การกระท าที่ มิ ช อบที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนีเ้ พื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้อง
แล้ว บริษัทได้ม อบหมายให้นายเสนาะ ธรรมพิพัฒ นกุล เป็ นผูล้ งลายมื อชื่อกากับเอกสารนีไ้ ว้ทุกหน้าด้ว ย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัทได้
รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

2. คุณโชน โสภณพนิช

กรรมการ

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
1. นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล

ตาแหน่ง
เลขานุการบริษัท

ลายมือชื่อ

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
1. ดร. ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
แต่งตัง้ เมื่อ 26 เมษายน 2556

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี เลขานุการบริษัท
ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ทางครอบครัว
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดส่วนการ
ระหว่าง
(ปี )
ประวัติการอบรม
ถือหุ้นในบริษัท
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการและ
ผู้บริหาร
73 - ปริญญาเอก Monetary Economics and
ทางตรง
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียน
Econometrics & Operations Research,
ไม่มี
ในตลาดหลักทรัพย์
Monash University, Australia
2561 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
- ปริญญาโท Economic Statistics and
ทางอ้อม
2560 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการประเมินผลการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
Monetary Economics, University of
ไม่มี
ปฏิบตั ิงาน
Sydney, Australia
2559 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) Economic
2553 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
Statistics, University of Sydney, Australia
พิจารณาค่าตอบแทน
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
2547- ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด
ตลาดทุน รุน่ ที่ 5/2550
และกรรมการสรรหาพิจารณา
(มหาชน)
- หลักสูตร Advanced Management Program,
ค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
รุน่ ที่ 113/2538, Harvard Business School
พ.ค.2562 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท และ
บริษัท นวเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
- หลักสูตร Audit Committee Program
ประธานกรรมการบริหาร
(มหาชน )
(ACP 6/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
ก.พ.2561 - พ.ค.2562 ประธานกรรมการบริษัท และ
บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทไทย
ประธานกรรมการบริหาร
- หลักสูตร Directors Certification Program
2559 - พ.ค.2561
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
(DCP) รุน่ ที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
2557 - ก.ค. 2561
กรรมการอิสระและกรรมการ
บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทไทย
ตรวจสอบ
- หลักสูตร Directors Accreditation Program
2557 - ก.ค. 2561
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
(DAP) รุน่ ที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
ตรวจสอบ และประธาน
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

กรรมการบริษัทไทย
2543 - ก.พ.2561

2543 - เม.ย. 2560
หน่วยงานอื่นๆ
2561- ปัจจุบนั

2559 - ปัจจุบนั

2546 - ปัจจุบนั

2546 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
บริษัท นา้ มันพืชไทย จากัด (มหาชน)

กรรมการสถาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
และประธานคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลง
และประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการสรรหา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส ์ จากัด
(มหาชน)

บริษัท ทริส เรทติง้ จากัด

สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
2. คุณชัย โสภณพนิช
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
แต่งตัง้ เมื่อ 14 สิงหาคม 2563

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

76 ปี - B.Sc., University of Colorado, U.S.A
- Advanced Management Program,
the Wharton School
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 6
- หลักสูตร Chairman 2000 รุน่ ที่ 10/2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 16/2545

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
1.277%
ทางอ้อม
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
ส.ค. 2563 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั
ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั
ส.ค. 2561 - ปัจจุบนั
ปี 2559 - มิ.ย. 2560
หน่วยงานอื่นๆ
พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3

ตาแหน่ง

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส ์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)

ประธานกรรม กรรมการลงทุน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน
ประธานกรรมการบริหาร

2566 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรม
ราชินปู ถัมภ์
Association of Insurers and Reinsurers

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2552 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2546 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2541 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2540 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2537 - ปัจจุบนั
2523 - ปัจจุบนั
2558 - 17 พ.ค.2561

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
of Developing Countries
มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภท
ผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
PT Asian International Investindo
Asian Insurance International (Holding)
Ltd.
มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
มูลนิธิโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

3. นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
79
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการประเมินผลการปฎิบตั ิงาน
แต่งตัง้ เมื่อ 30 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of
Arkansas, USA
- ปริญญาตรี Southern Arkansas University,
USA
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาสารคาม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ปรอ.
รุน่ ที่ 366
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สาหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่
5 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุน่ ที่ 6
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 98/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
0.0632%

ทางอ้อม
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
ต.ค. 2560 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2519 - 2549
หน่วยงานอื่นๆ
2560 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั

2531 - ปัจจุบนั
2528 - ปัจจุบนั
2547 - 2560
2541 - 2563

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการอาวุโส
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมาการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
ประธานคณะผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการ
รองประธานกกรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

สถาบันพระปกเกล้า
บริษัท ราชบุรี เอทานอล จากัด
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท ทิพมาศ จากัด
บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัท นา้ ตาลราชบุรี จากัด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) CP รุน่ 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาธุรกิจ
จาก East-West Center, University of
Hawaii, USA
- หลักสูตรการบริหารชัน้ สูง จาก Harvard
University, USA
- หลักสูตรการบริหารชัน้ สูง จาก Kellogg Northwestern University, USA

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

4. นางคมคาย ธูสรานนท์
69
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
แต่งตัง้ เมื่อ 26 เมษายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Directors Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 26/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
รุน่ ที่ 34 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(ปรอ.) รุน่ ที่ 17/2546 สถาบันป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุน่ ที่ 7
- ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
รุน่ ที่1/2554 สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี
ทางอ้อม
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
มี.ค. 2562 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2560 - ปัจจุบนั
เม.ย.2557 - ปัจจุบนั
เม.ย.2556 - ปัจจุบนั
พ.ย.2559 - ปั จจุบนั

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

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน และ
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
5. คุณประพันธ์ อัศวอารี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้ เมื่อ
30 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

63

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Certification Program (ACP)
รุน่ ที่ 21/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี
ทางอ้อม
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2557 – 2559
หน่วยงานอื่นๆ
2550 - 2556
2557 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2552 - เม.ย. 2556

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนา้ ภาค
ตะวันออก
บริษัท บีซี อันดามัน จากัด
บริษัท บีซี กอล์ฟ รีสอร์ท เมเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท บลูแคนยอน โฮลดิง้ ส์ (ไทยแลนด์)
จากัด
บริษัท บลูแคนยอน พรอพเพอร์ที่ จากัด
บริษัท บลูแคนยอน เดเวลลอปเมนท์ จากัด
บริษัท แคนยอน แคปปิ ตอล จากัด
บริษัท ลีกาซี รีซอสเซส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท มิวเร็กซ์ จากัด
บริษัท ปลวกแดงอีสเทอร์นเอสเตท จากัด
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหารสมาคม กรรมการ
สมาคม กรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
6. คุณวราวรรณ เวชชสัสถ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้ เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

62

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สังคมวิทยามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุน่ ที่ 24/2554 สถาบันป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่
45/2545 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ 19/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 1/2554
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร Advance Audit Committee
Program (AACP) รุน่ ที่ 38/2563 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี
ทางอ้อม
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
ก.ค. 2563 - ปั จจุบนั
หน่วยงานอื่นๆ
พ.ค.2562 - ธ.ค.2562

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ

สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2554 - เม.ย.2562

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

รองเลขาธิการ ด้านกากับ

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
7. นายโชน โสภณพนิช
กรรมการ
รองประธานกรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่งตัง้ เมื่อ 15 ธันวาคม 2560

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดส่วนการ
ระหว่าง
(ปี )
ประวัติการอบรม
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
46 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์
ทางตรง
1. เป็ นหลาน
ระหว่างประเทศ Johns Hopkins University
0.0108%
คุณชัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Upper Second
โสภณพนิช
Class Honours, University College London
ทางอ้อม
2. เป็ นลูกพี่
- หลักสูตร Directors Certification Program
ไม่มี
ลูกน้อง
(DCP) รุน่ ที่ 142/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
คุณสาวิตรี
กรรมการบริษัทไทย
รมยะรูป
-หลักสูตร Advance Audit Committee Program
3.เป็ นพี่ชาย
(AACP) รุน่ ที่ 29/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
คุณชลลดา
กรรมการบริษัทไทย
โสภณพนิช
- Fellow, Life Management Institute, LOMA

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ลงทุน และรักษาการผูบ้ ริหารสาย
กลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ
กรรมการ และรองประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท เวลานาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า)
จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง
จากัด
บริษัท จูน-จูลาย จากัด
บริษัท สิริเดชา จากัด
บริษัท ศรีรว่ มใจ หนองปรือ จากัด
บริษัท ศรีพฒ
ั นา โป่ ง จากัด
บริษัท เดอะ ลินเนียจ จากัด
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จากัด
บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จากัด

ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
พ.ค. 2562 - ปัจจุบนั

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
2556 - ก.ค. 2559
2554 - ก.ค. 2559
2554 - ก.ค. 2559
หน่วยงานอื่นๆ
2561 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2561 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2539 - ปัจจุบนั
2561 - 2563
2560 - 2561
2555 - 2559
2554 - 2559
2554 - 2559

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11

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

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลีส จากัด
บริษัท เย็นใจ จากัด
บริษัท เวลา ชะอา เรสซิเดนเซส จากัด
บริษัท ไอเดียส์ 1606 จากัด
บริษัท วัฒนเชิดชู จากัด
บริษัท เพลเชอร์ ออฟ ลิฟวิ่ง จากัด
Cambodia Life Insurance CompanyPlc
UNICEF
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง
จากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
8. ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
แต่งตัง้ เมื่อ 6 สิงหาคม 2561

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

64

- ปริญญาโท MBA Southeastern Oklahoma
State University, USA
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 270/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุน่ ที่ 28 (วตท.28) วิทยาการตลาดทุน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
ส.ค. 2561 - ปัจจุบนั

ทางอ้อม
ไม่มี
ส.ค.2561 - ก.พ.2563
หน่วยงานอื่นๆ
ส.ค. 2563 - ปัจจุบนั
มิ.ย.2562 - ปัจจุบนั
ส.ค. 2561- ก.ค.2563
ส.ค. 2560 - ก.ค.2561
ส.ค.2559 - ก.ค.2561
2559 - 2560
2555 - 2559
ส.ค.2555 - ก.ค.2559

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูข้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการลงทุน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

อุปนายกฝ่ ายวิชาการ
กรรมการ
อุปนายกฝ่ ายบริหาร
ที่ปรึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อุปนายกฝ่ ายวิชาการ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายกิจการ
ภายนอก
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั ิการ
อุปนายกฝ่ ายการตลาด

สมาคมประกันชีวิตไทย
บริษัท เนชั่นแนลดิจิทลั ไอดี จากัด
สมาคมประกันชีวิตไทย
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
สมาคมประกันชีวิตไทย
บริษัท เอไอเอ จากัด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

บริษัท เอไอเอ จากัด
สมาคมประกันชีวิตไทย

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
9. นางสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
แต่งตัง้ เมื่อ 29 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

59

- ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Bernard College,
Columbia University, USA
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 17/2556
- Directors Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ultra-Wealth สมาคมเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสาหรับ
ผูบ้ ริหารระสูง (กทส) รุน่ 2 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
- หลักสูตร ทูตสุขภาพ ประจาปี การศึกษา
2561-2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสาหรับนักบริหาร
ระดับสูง (วบส) รุน่ ที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
1. เป็ นหลาน
ไม่มี
คุณชัย
โสภณพนิช
ทางอ้อม
2. เป็ นลูกพี่
0.0125%
ลูกน้อง
คุณโชน
โสภณพนิช
และคุณชลลดา
โสภณพนิช

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั
หน่วยงานอื่นๆ
2551 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จากัด
บริษัท ซิตีเ้ รียลตี ้ จากัด
บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียลพาร์ค จากัด
บริษัท เอเซียเสริมกิจ จากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
10. นางประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
แต่งตัง้ เมื่อ
30 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

53

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุน่ ที่ 32/2562 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
1.8375%
ทางอ้อม
0.1171%

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2563 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
หน่วยงานอืน่ ๆ
2561 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2534 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท กรีนสปอต จากัด
บริษัท กรีนสปอต จากัด
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จากัด
บริษัท เอ็น แอล เรสซิดน้ ท์ จากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
11. นางสาวชลลดา โสภณพนิช
กรรมการ
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการ
ลงทุน
แต่งตัง้ เมื่อ
15 ธันวาคม 2560

อายุ
(ปี )
40

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Stanford University
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of
Cambridge อังกฤษ
- Chartered Financial Analyst (CFA),
Association of Investment Management
and Research, USA
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 269/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
1. เป็ นหลาน
0.0064%
คุณชัย
โสภณพนิช
ทางอ้อม
2. เป็ นลูกพี่
ไม่มี
ลูกน้อง
คุณสาวิตรี
รมยะรูป
3.เป็ นน้องสา
คุณโชน
โสภณพนิช

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
ก.พ.2563 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
มิ.ย.2563 - ปัจจุบนั
มี.ค. 2561 - พ.ค.2563
2554 - ธ.ค.2563

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการลงทุน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และ
วางแผนธุรกิจองค์กร
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายลงทุนตราสารทุน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
12. นายเวทิศ อัศวมังคละ
กรรมการ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดส่วนการ
ระหว่าง
(ปี )
ประวัติการอบรม
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
51 - ปริญญาโท Banking, Corporate and Finance
ทางตรง
ไม่มี
Law, Fordham University สหรัฐอเมริกา
ไม่มี
- ปริญญาตรีนติ ิศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทางอ้อม
- หลักสูตร เนติบณ
ั ฑิต เนติบณ
ั ฑิตยสภา
ไม่มี
- Advanced Management Program, Harvard
Business School, Boston, USA (2559)
- The Asian Financial Leaders Program
(AFLP), Singapore Management University
- Leading Disruptive Innovation with Design
Thinking, Stamford University
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 90/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสาย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล
รองผูจ้ ดั การอาวุโส ผูจ้ ดั การสาย
ทรัพยากรบุคคล
รองผูจ้ ดั การอาวุโส บริหารแรงงาน
สัมพันธ์ สายทรัพยากรบุคคล
รองผูจ้ ดั การอาวุโส ปฏิบตั ิการ
ทรัพยากรบุคคล สายทรัพยากรบุคคล

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

13. นายคาซุยกู ิ ไซโกะ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
แต่งตัง้ เมื่อ 13 พฤษภาคม 2563

56

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี กฎหมาย University of Tokyo
ประเทศญี่ป่ นุ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี
ทางอ้อม
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
พ.ค. 2563 - ปั จจุบนั
หน่วยงานอื่นๆ
2563 - ปัจจุบนั

2561 - 2563

2559 - 2562

2556 - 2559

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17

ตาแหน่ง
Director and Member of the
Nominating and Remuneration
Committee
Managing Executive Officer
Regional CEO for Asia Pacific
Head of India
Chairman
Executive Officer, General
Manager - Global Business
Planning Dept.
Executive Officer, General
Manager - Personnel Dept. and
HR Development Dept.
General Manager

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Bangkok Life Assurance PCL.

Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ)
Pte. Ltd

Ota Branch

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
14. นายโคจิ อิชิบะ
กรรมการ
แต่งตัง้ เมื่อ 27 เมษายน 2561

อายุ
(ปี )
50

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต Doshisha
University ประเทศญี่ป่ นุ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี
ทางอ้อม
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั
หน่วยงานอื่นๆ
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 - 2561

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 18

ตาแหน่ง

กรรมการ

Alternate Director

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

Grand Guardian Nippon Life Insurance
Company Ltd (Myanmar)
Director and Chief Executive
Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ)
Officer
Pte. Ltd. (Singapore)
General Manager, Global Insurance Nippon Life Insurance Company
Business
Commissioner
PT Sequis (Indonesia)
General Manager International
Nippon Life Insurance Company
Planning & Operation

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
15. นายยูอิชิ ฮอนด้า
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
แต่งตัง้ เมื่อ 29 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )
49

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
Doshisha University ประเทศญี่ป่ นุ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2558 - 2559

Director and CEO

2552 - 2558

Deputy General Manager

Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ)
Pte. Ltd.
International Business, Nissay Asset
Management Corporation

ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบนั

ทางอ้อม
ไม่มี
2558 - ปัจจุบนั
2559 - พ.ค. 2561

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 19

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
16. นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
รองผูจ้ ดั การใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน
เลขานุการบริษัท
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
แต่งตัง้ เมื่อ 1 มกราคม 2550

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
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- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
Western Michigan University, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุณวุฒิ Chartered Financial Analyst (CFA),
Association of Investment Management
and Research, USA
- คุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP),
Financial Planning Standard Board, USA
- Fellow, Life Management Institute (FLMI),
Life Office Management Association, USA
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
• หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 198/2557
• หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุน่ ที่ 19/2549
• หลักสูตรDirectors Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 64/2549
• หลักสูตร Effective Minutes Taking(EMT)
รุน่ ที่ 4/2548
• หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุน่ ที่ 2/2544

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
0.0059%
ทางอ้อม
0.0008%

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 20

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
มิ.ย 2561 - 2563
2556 - พ.ค. 2561

ตาแหน่ง

รองผูจ้ ดั การใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
สายการลงทุน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

17. นายอนุชา ภิงคารวัฒน์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
ตัวแทนและทีป่ รึกษาทางการเงิน
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
แต่งตัง้ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาหรับผูบ้ ริหาร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต Michigan
State University, USA
- ALMI : Associate, Life Management
Institute

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี
ทางอ้อม
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
พ.ย 2561 - ปั จจุบนั
ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั
หน่วยงานอื่นๆ
2562 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2558 -2559
2557 - 2558

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 21

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานตัวแทน
และที่ปรึกษาทางการเงิน
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

กรรมการ
เจ้าของแฟรนไชส์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบริหารตัวแทน
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนา
ธุรกิจ

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริษัท ซับเวย์ อันลิง้ ค์ จากัด
บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด
(มหาชน)
บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์
จากัด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
18. นางสาวจารุวรรณ
ลิม้ คุณธรรมโม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่สายบัญชี
และการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่งตัง้ เมื่อ 1 มีนาคม 2555

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

41

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
- Fellow, Life Management Institute (FLMI),
Life Office Management Association, USA
- คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT TM
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง รุน่ ที่ 4/2557 สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี
ทางอ้อม
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2555 - 31 ธ.ค. 2561
หน่วยงานอื่นๆ
2555 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 22

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่สายบัญชีและ
การเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูอ้ านวยการอาวุโส สายบัญชีและ
การเงิน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

19. นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
สายธุรกิจและช่องทางอื่น
แต่งตัง้ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
University of London, UK
- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต
University of Warwick, UK
- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- คุณวุฒิบตั ิ สาขาเศรษฐศาสตร์ University of
Warwick ประเทศอังกฤษ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี
ทางอ้อม
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2563 - ปัจบุ นั
2562 - 2563

หน่วยงานอื่นๆ
2559 - 2562
2558 - 2559
2553 - 2558

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 23

ตาแหน่ง

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายธุรกิจและ
ช่องทางอื่น
ผูอ้ านวยการอาวุโส สายธุรกิจและ
ช่องทางอื่น รักษาการผูบ้ ริหารสาย
การขายช่องทางสถาบันการเงิน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์ บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด
ธุรกิจและสนับสนุนการขาย ยูนติ ลิงค์
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์ บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด
ธุรกิและกองทุนรวม ยูนิต ลิงค์
ผูจ้ ดั การ โครงการธุรกิจ ยูนิต ลิงค์
บริษทั เอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
20. นางอรนุช สาราญฤทธิ์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
สายประกันชีวิต
กรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่งตัง้ เมื่อ 1 มกราคม 2559

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

55

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Fellow, Life Management Institute (FLMI),
Life Office Management Association, USA
- Certificate of Course Underwriting Life and
Health Insurance, LOMA
- Associate, Customer Service, LOMA
- คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT TM
- ศึกษาดูงานด้าน Operation ที่ Nippon Life
Insurance Company, Japan

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี
ทางอ้อม
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 24

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2563 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2562 - ปัจจุบนั
2559 - 2562
หน่วยงานอื่นๆ
2555 - ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายประกันชีวิต
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูอ้ านวยการอาวุโส สายประกันชีวิต

บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
21. นางลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
สายการขายช่องทางสถาบัน
การเงิน
แต่งตัง้ วันที่ 9 มีนาคม 2563

อายุ
(ปี )
53

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท, การจัดการมหาบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี, นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต
(โฆษณาประชาสัมพันธ์)
- ปริญญาตรี, ศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต
(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี
ทางอ้อม
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
มิ.ย. 2563 - ปั จบุ นั
มี.ค. 2563 - พ.ค. 2563
หน่วยงานอื่นๆ
2557 - ก.พ. 2563

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 25

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการขาย
ช่องทางสถาบันการเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส สายธุรกิจและ
ช่องทางอื่น

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

Chief Partnership Distribution
Officer

CHUBB Life Assurance Public Company
Limited

บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

22. นางสาวศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์
ผูอ้ านวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตัง้ วันที่ 1 มกราคม 2562
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- ปริญญาตรี สถิติประกันภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศึกษาดูงานด้าน Operation และ Life Plaza
ที่ Nippon Life Insurance Company, Japan

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่วนการ
ระหว่าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ทางตรง
ไม่มี
ไม่มี
ทางอ้อม
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2562 - ปัจจุบนั

ผูอ้ านวยการอาวุโส สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรักษาการผูบ้ ริหาร
ฝ่ ายสถาปัตยกรรมซอฟท์แวร์และ
พัฒนาระบบ 1 และ 2
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายสถาปัตย
กรรมซอฟท์แวร์และพัฒนาระบบ 2
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสถาปัตยกรรม
ซอฟท์แวร์และพัฒนาระบบ 2

2561 - 2562
2557 - 2561

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 26

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
รายชื่อบริษัทย่อย
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายอนุชา ภิงคารวัฒน์
2. นางอรนุช สาราญฤทธิ์
3. นางสาวจารุวรรณ ลิม้ คุณธรรมโม

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จากัด
x
/
/

หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ
2. บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนยั สาคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บญ
ั ชีลา่ สุด

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตวรจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(เริ่มงานวันที่ 1 มกราคม 2564)
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ฝั้น
47 ปี
ปริญญาโท การเงินและการบัญชี จาก Hofstra University (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ปริญญาตรี การเงินและการค้าระหว่างประเทศ จาก Florida Atlantic University
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

การฝึ กอบรม

Anti-Corruption : The Practical Guide
หลักในการปฏิบตั ิงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย สาหรับธุรกิจด้านการประกันชีวิต
การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management)
กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันชีวิต
การจัดทารายงานความยั่งยืน
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง Foreign Account Compliance Act (FATCA)
หลักการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance for Executives)
การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจประกันภัย
หลักสูตร “การกากับดูแลด้าน Market Conduct ภาคธุรกิจการเงิน”
หลักสูตร การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
หลักสูตร IT Compliance
หลักสูตร Head of Compliance
หลักสูตร เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1

แบบ 56-1

ประวัติการทางาน
2557 - 2563
: ผูอ้ านวยการ สานักกากับการปฏิบตั ิงาน
: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2555 - 2557
: ผูช้ ่วยกรรมการบริหาร
: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิชยั จากัด
2543 - 2555
: ผูจ้ ดั การอาวุโส
: บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเู ปอส์ จากัด

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 2

แบบ 56-1

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากับการปฎิบัติงาน
(เริ่มงานวันที่ 15 มกราคม 2564)
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

นางสาวสุชาดา เริ่มยินดี
55 ปี
ปริญญาโท การบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึ กอบรม

Anti-Corruption : The Practical Guide
หลักในการปฏิบตั ิงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย สาหรับธุรกิจด้านการประกันชีวิต
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการการเงินและการประกันภัย
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง Foreign Account Compliance Act (FATCA)
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประวัติการทางาน
2564 - ปัจจุบนั
: ผูอ้ านวยการ สานักกากับการปฏิบตั ิงาน
: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2563 - 2564
: Senior Vice President - Head of Compliance
: บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2543 - 2563
: Senior Associate Director - Compliance
: บริษัท เอไอเอ จากัด

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 3

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 1

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2563

เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิ มีความรู ้
ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การปฏิบตั ิงานมี
ความเป็ นอิส ระไม่ มี ขอ้ จากัดในการได้รบั ข้อมูล ทั้งจากผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูท้ ่ี เกี่ ยวข้อง ตลอดจนได้ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ จานวน 5 ครัง้ มีการประชุมร่วมกับ
ผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานและผูส้ อบบัญชี เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสาคัญของงานที่ปฏิบตั ิได้ดงั ต่อไปนี ้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ท่ีผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญ ชี และรายงานความเห็ นอย่างไม่ มี เงื่ อนไขโดยประชุม ร่วมกับ ผู้ส อบบัญ ชี และผู้บ ริห ารที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาถึงนโยบายบัญชีท่ีสาคัญ ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและรายการ
ที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนีย้ งั มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้าร่ว มประชุม ด้วยจานวน 1 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือกั นอย่างอิสระถึงข้อมูลและ
ปั ญ หาที่มีความสาคัญ ในการจัดทางบการเงิน ซึ่งผูส้ อบบัญชีไม่มี ขอ้ สังเกตที่ เป็ นสาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไป
ตามหลักการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไปและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน ได้หารือกับฝ่ ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับข้อสังเกตในรายงาน
ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน หารือกับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุม ภายในและความเสี่ยงของ
บริษัทในส่วนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตงานของผูส้ อบบัญชี ได้พิจารณาการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุม ภายในและการบริห ารความเสี่ ย งตามที่ ส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) กาหนดมี การสอบทานการปฏิบัติต ามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน และด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับทราบสรุ ป
ข้อร้องเรียนที่บริษัทให้บุคคลภายนอกและพนักงานแจ้งเบาะแสในช่องทางต่างๆ และสามารถ
แจ้งร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
ความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการกากับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่รดั กุม
และเหมาะสม สนั บ สนุ น ให้ก ารด าเนิ น งานของบริ ษั ท บรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 1

แบบ 56-1

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ได้พิจารณา
และอนุ มัติ แ ผนการตรวจสอบประจ าปี ข องฝ่ ายตรวจสอบ ติ ด ตามการด าเนิ น งานของฝ่ าย
ตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจการดาเนินการตามข้อเสนอแนะทุกไตรมาส รวมทัง้ มี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเป็ นไปอย่างอิสระเพียงพอ แผนงานตรวจสอบประจาปี สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ความเสี่ยงของบริษัท มีการพัฒนาการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
4. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับการดาเนินธุรกิ จ ของบริษัท ได้พิจารณาอนุมั ติแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กากับการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีความอิสระและขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ดูแล
ติดตาม และประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
จรรยาบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้รบั รายงานทุกไตรมาสถึงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
ต่างๆ รวมถึงผลกระทบและการดาเนินการของบริษัทจากการประกาศใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งที่
ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและข้อกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
และทันเวลา
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ รวมทัง้ การพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี
2563 นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ โดยได้ประเมิ นจาก
ความรู ้ ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รายงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ เปิ ดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามเวลาที่กาหนด
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุก
ไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ ายจัดการ
รวมทั้ง มี ก ารประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกับ การท าหน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปี 2563 โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและการปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ซึ่งผลสรุปโดยรวม
เป็ นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิท่ดี ีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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แบบ 56-1

สรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการ
เปิ ดเผยข้อมูล ที่ ส าคัญ อย่างครบถ้วนเพี ยงพอและทัน เวลา มี การควบคุม ภายในที่เหมาะสมและรัดกุม มี
กระบวนการกากับการปฏิบัติงานให้เป็ นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจอย่างเหมาะสม และรายการที่เกี่ยว
โยงหรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญ รวมทัง้ มีการบริหาร
ความเสี่ ย งอย่ า งเพี ย งพอและให้ค วามส าคัญ ต่ อ การด าเนิ น งานภายใต้ระบบการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ มี
ประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้

นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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