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สว่นที� 1 การประกอบธุรกจิ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

ดว้ยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที�ตอ้งการเห็นสงัคมไทยมคีวามสงบสขุ โดยใหป้ระชาชนมหีลักประกันทางการเงนิ

ที�มั�นคงและมคีณุภาพชวีติที�ด ีพันตรคีวง อภัยวงศ ์(อดตีนายกรัฐมนตร)ี พระยาศรวีศิาลวาจา และนายชนิ โสภณพนชิ 

ก่อตั .งบรษัิทโดยใชช้ื�อว่า “บรษัิท สขุสวัสดิ2ประกันชวีติ จํากัด” และไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น “บรษัิท กรุงสยามประกันชวีติ 

จํากดั” และไดเ้ริ�มดําเนนิกจิการตั .งแตว่นัที� 1 มถินุายน พ.ศ.2494 เป็นตน้มา 

ในระยะแรกการประกอบธุรกจิของบรษัิทไดเ้นน้ไปในดา้นสวัสดกิารสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ จนกระทั�งถงึปี 

2520 คณุชนิ โสภณพนชิ ประธานที�ปรกึษาของบรษัิทในขณะนั.น ไดแ้นะนําใหบ้รษัิทเริ�มพัฒนาดา้นประกันชวีติอย่าง

จรงิจัง โดยได ้มอบหมายใหคุ้ณวัย วรรธนะกุล ผูซ้ ึ�งมากไปดว้ยประสบการณ์และคุณวฒุเิป็นที�ยอมรับทั .งภายในและ

ตา่งประเทศมาวางโครงสรา้ง และจัดองคก์รการบรหิารโดยอาศัยคําแนะนําจาก Mr.K.V. Claridge , F.I.A.ผูเ้ชี�ยวชาญ

ดา้นคณติศาสตรป์ระกนัชวีติของบรษัิท  สวสิรอีนิชวัรันส ์คอมปะน ีแหง่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

เมื�อวนัที� 1 มกราคม พ.ศ.2522 บรษัิท กรุงสยามประกันชวีติ จํากดั ไดทํ้าการเปลี�ยนชื�อเป็น "บรษัิท กรุงเทพ

ประกันชวีติ จํากัด" บง่บอกถงึความเป็นบรษัิทในเครอืของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

และไดใ้หก้ารสนับสนุน ธรุกจิของบรษัิทดว้ยดมีาโดยตลอด 

ตอ่มาเมื�อ วันที� 17 ธันวาคม 2550 บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั ไดแ้ปรสภาพเป็น บรษัิท มหาชน จํากัด 

เพื�อใหบ้รษัิท มคีวามโปร่งใสในการบรหิารจัดการ ตรวจสอบได ้และเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางานและใหบ้รกิาร

ที�ดแีกป่ระชาชน 

เมื�อวันที� 25 กันยายน  2552 บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ดว้ยทนุจดทะเบยีน 1,220,000,000 บาท 

ปัจจุบัน นอกจากการประกอบธุรกจิดา้นการประกันชวีติแลว้ บรษัิทยังมุ่งเนน้ในการสรา้งความมั�นคงทางการ

เงนิใหแ้ก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถงึการเสรมิสรา้งคุณค่าชวีติโดยการใหคํ้าแนะนําดา้นการวางแผนทางการเงนิอย่าง

รอบดา้นอกีดว้ย 

 

 1.1 วสิยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย 

 วสิยัทศัน ์(Vision) 

 “ใหค้นไทยเห็นประโยชนก์ารประกนัชวีติ และทําประกนัชวีติใหเ้หมาะสมกบัฐานะทางการเงนิและคณุคา่ชวีติ” 

 ภารกจิ (Mission) 

 “ บรษัิทมคีวามมุง่มั�นที�จะเป็นผูนํ้าในการสรา้งความมั�นคงทางการเงนิใหก้ับประชาชนทกุกลุม่ ดว้ยการปกป้อง

คณุค่าชวีติ การใหคํ้าแนะนําดา้นการวางแผนการเงนิ และบรกิารที�ประทับใจ ผ่านตัวแทน คูค่า้ และพนักงานที�มคีวาม

จรงิใจ และมคีวามรูร้ะดบัแนวหนา้ของประเทศ ” 

 คา่นยิมองคก์ร (Value) 

ศรัทธา :: สง่มอบการประกันชวีติดว้ยความยนิด ีมุ่งมั�นสรา้งเสรมิใหป้ระชาชนเห็นประโยชน์และคุณคา่การ

ทําประกนัชวีติ 

รับผดิชอบ  :: มุ่งมั�นใหง้านสําเร็จและเกดิผลสัมฤทธิ2ตามวัตถุประสงคท์ี�ไดรั้บมอบหมายภายในเวลาที�กําหนด 

ประพฤตตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีและเคารพในสทิธขิองผูอ้ื�น  
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จรงิใจ :: สรา้งความไวว้างใจใหล้กูคา้และผูม้าตดิตอ่ ดว้ยการบรกิารที�ประทับใจเกนิความคาดหมาย มกีาร

สื�อสารและการใหข้อ้มลูที�เปิดเผยตรงไปตรงมา 

พัฒนาตน   ::  มุง่มั�นดว้ยเป้าหมายที�ชดัเจน มคีวามคดิรเิริ�ม แสวงหาความรูใ้หม่ๆ พัฒนาตนเองอย่างสมํ�าเสมอ

และตอ่เนื�อง จนกา้วขึ.นสูค่วามสาํเร็จในอาชพี 

ทํางานเป็นทมี  ::  ทํางานเชงิรุกอย่างมเีป้าหมาย มกีารประสานงานอย่างมปีระสทิธภิาพ มุ่งมั�นสูจุ่ดหมายที�วางไว ้

ร่วมกนัอยา่งสรา้งสรรค ์เป็นกําลงัใจและเป็นมติรตอ่เพื�อนร่วมงาน 

 

เป้าหมายระยะยาวของบรษิทั 

บรษัิทมุ่งเนน้กลยุทธห์ลกัที�จะเชื�อมโยงทกุเป้าหมายของแผนงานของบรษัิท คอื “การเป็นผูนํ้าในการสรา้ง

ความม ั�นคงทางการเงนิแกป่ระชาชนทุกกลุม่” และมเีป้าหมายเป็นบรษัิทระดับแนวหนา้ โดยมเีบี.ยประกันชวีติรับ

รวมอยูใ่นกลุม่ TOP 3 ของธรุกจิประกนัชวีติภายในปี 2561 ซึ�งสรุปสาระสาํคญัได ้ดงันี.  

� ผลิตภัณฑ์ที�มีความหลากหลายพรอ้มกับนวัตกรรมที�ตอบโจทย์ในการสรา้งหลักประกันชีวติอย่าง

เหมาะสมกบัลกูคา้แตล่ะกลุม่ 

� มคีวามรูเ้กี�ยวกับลูกคา้อย่างลกึซึ.งดว้ยการแบ่งกลุ่มลูกคา้ พรอ้มกับการสรา้งความสัมพันธท์ี�ดกีับลูกคา้ 

เพื�อเพิ�มความสามารถในการขายทั .งในกลุม่ลกูคา้เดมิและศักยภาพในการหาลกูคา้ใหม ่

� เพิ�มประสทิธภิาพของชอ่งทางขายและบรกิารที�หลากหลายดว้ยสัดสว่นการขายในแต่ละชอ่งทางอย่าง

เหมาะสม 

� การบรกิารเป็นเลศิในการสรา้งประสบการณ์อนัดแีกล่กูคา้ ดว้ยการบรกิารที�รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

� การลงทนุที�มผีลตอบแทนมากกวา่ risk-return 

� การพัฒนาทรัพยากรบคุคล และเป็นองคก์รที� High Performance ที�ดงึดดูผูม้ศีกัยภาพใหม้าร่วมงาน 

� เพิ�มศกัยภาพการใชเ้ทคโนโลยใีนการบรหิารงานโดยมลีกูคา้เป็นศนูยก์ลาง  

� การบรหิารความเสี�ยงทั�วทั .งองคก์ร  

 

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคญั 

 รางวลัแหง่ความภูมใิจ 

- บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ไดรั้บรางวัล “ศูนย์รับเรื�องและแกไ้ขปัญหาผูบ้รโิภคดเีด่น

ประจําปี 2557” ภายใตโ้ครงการพัฒนาศักยภาพศนูยรั์บเรื�องและแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูบ้รโิภค (Call Center) ของสาํนัก

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) และสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เนื�องในโอกาสที�บรษัิท กรุงเทพ

ประกนัชวีติ เป็นผูป้ระกอบการที�สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของประชาชนในดา้นการรับเรื�องราวรอ้งทกุขแ์ละการ

แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งดมีาโดยตลอด ตอกยํ.ามาตรฐานการจัดการและคณุภาพการใหบ้รกิารอนัเป็นเลศิอยา่งแทจ้รงิ 

- บรษัิทไดรั้บรางวัล “องคก์รโปร่งใสประจําปี 2556”  เมื�อวันที� 8 ธันวาคม 2557 ถอืเป็นบรษัิทประกันชวีติ

เพียงรายเดยีวที�ไดรั้บเกยีรตรัิบรางวัลนี. จากผลของนโยบายและการดําเนินงานดว้ยหลักธรรมาภบิาล โปร่งใส มี

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ ตามเกณฑก์ารคดัเลอืก และดว้ยความมุง่มั�นในการใหบ้รกิาร เสรมิสรา้ง

ความมั�นคงทางการเงนิใหก้ับประชาชน ทั .งการสรา้งหลักประกันและสรา้งฐานะ พรอ้มกับเสรมิสรา้งความมั�นคงของ

องคก์ร ตลอดจนการสรา้งสรรคส์งัคมในมติติา่งๆ 

- บรษัิทไดรั้บการรับรองเป็น “สมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ” โดยผ่าน

การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ  
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- บรษัิทไดรั้บการประเมนิคณุภาพจัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ (Annual General Meeting, AGM) ประจําปี 

2557 ดว้ยคะแนน 100 คะแนนเต็ม ในระดับ “ดเีลศิ+สมควรเป็นตัวอย่าง” เป็นปีแรก โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

- บริษัทไดรั้บการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance 

rating, CG rating) ปี 2557 ในระดับ “4 ดาว” เป็นปีที� 2 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) โดย

การสนับสนุนของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  

การพฒันาโครงสรา้งพืAนฐานใหแ้ข็งแกรง่  

-  ดา้นการสื�อสาร สรา้งการรับรูแ้ละความเชื�อมั�นในแบรนด ์

ในปี 2557 บรษัิทมีการสื�อสารใหป้ระชาชนทราบถงึวสิัยทัศน์และภารกจิของบรษัิทอย่างต่อเนื�อง 

และใหป้ระชาชนทราบถงึแนวคดิ “สรา้งความมั�นคงทางการเงนิ ดว้ยการวางแผนการเงนิอย่างรอบดา้น 

สรา้งหลักประกันควบคู่กับการสรา้งฐานะ” โดยการใหค้วามรูเ้รื�อง “การสรา้งมั�นคงทางการเงนิใหต้นเอง

และครอบครัว ดว้ยการวางแผนทางการเงนิ” ผา่นทางกจิกรรมที�สาํคัญคอื   

1) เผยแพร่แนวคดิโดยผูบ้รหิาร, สกู๊ปใหค้วามรู ้และตอบคําถามเกี�ยวกับการวางแผนการเงนิและ

การสรา้งหลกัประกันควบคูก่บัสรา้งฐานะ ผ่านสื�อสาธารณะ ทั .ง Free TV / Cable TV / วทิยุ และ

สิ�งพมิพ ์ 

2) ใหบ้รกิาร “วางแผนการเงนิ” ต่อประชาชนโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย ในงานกจิกรรมดา้นการเงนิที�

สําคัญต่างๆ เช่น Money Expo, งานวันประกันชวีติแห่งชาต ิและงาน Post Today Expo เพื�อ

เป็นการสรา้ง Brand Experience  

3) เปิด Corporate Facebook Fan Page “Bangkoklife” เพื�อใหป้ระชาชนในโลกออนไลน์สามารถ

รับรูถ้งึแนวความคดิ วสิยัทศัน ์ผลติภัณฑต์า่งๆ ของกรุงเทพประกนัชวีติมากยิ�งขึ.น 

4) การให ค้วามรู ด้ า้นการเงินต่างๆ ผ่ าน  Social Network: Corporate Facebook Fan Page 

“Bangkoklife” เพื�อใหป้ระชาชนในโลกออนไลน์สามารถรับรูแ้นวคดิของบรษัิทมากยิ�งขึ.น รวมถงึ

การอพัเดทขา่วสารกจิการดา้น CSR ผา่น Facebook : BLA Happy Life 

5) ร่วมกับพันธมติรธุรกจิ บลจ.บัวหลวง และบมจ.กรุงเทพประกันภัย จัดเสวนาภายใตห้ัวขอ้ “ชวีติ

ออกแบบได”้ ดว้ยการวางแผนการเงนิอย่างรอบดา้น โดยนําเสนอแนวทางการออกแบบแผน

ทางการเงนิ ตามชว่งอายุที�มไีลฟ์สไตล ์(Lifestyle) ที�แตกต่างกัน เพื�อสรา้งความพรอ้มในการ

ดําเนนิชวีติในอนาคตอยา่งมคีวามสขุ 

6) โฆษณาทางสื�อสาธารณะตา่งๆ อย่างตอ่เนื�องเพื�อสรา้งการรับรูใ้นแบรนดก์รุงเทพประกันชวีติ ใน

แคมเปญ “ความเสี�ยงไม่สะเทือนความสุข เมื�อพรอ้มทั .งหลักประกันและฐานะ” เพื�อสื�อถึง

แนวความคดิของกรุงเทพประกันชวีติในเรื�องการวางแผนการเงนิใหป้ระชาชน เพื�อเตรยีมพรอ้ม

รับมอืกับความเสี�ยง ผ่านสื�อต่างๆ ไม่วา่จะเป็น โทรทัศน์ วทิยุ ป้ายโฆษณา สื�อสิ�งพมิพต์า่งๆ สื�อ

ออนไลน ์

7) ขยายการรับรูแ้บรนด์กรุงเทพประกันชวีติ ดว้ยผลติภัณฑ์ต่างๆ ใหเ้ป็นที�รูจั้กมากยิ�งขึ.นในสื�อ

ออนไลน์ และเป็นการขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่เพิ�มขึ.น เชน่ การทํา Google Adwords เพื�อใหค้นที�

ใช ้Search engine ไดพ้บชื�อบรษัิทและไดเ้ห็นผลติภัณฑม์ากยิ�งขึ.น 

8) สรา้งการจดจําในชื�อ และแบรนดก์รุงเทพประกันชวีติ โดยเนน้การทํา Brand Visibility ตามสื�อ

ตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น VTR ในโทรทัศน ์Jingle ในวทิยุ ป้ายโฆษณาตา่งๆ เพื�อใหค้นเห็น และรับรูถ้งึ

แบรนดใ์หม้ากที�สดุ 
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9) เพิ�มความคุน้เคยกบัแบรนด ์และสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รใหเ้ป็นที�รูจั้กในวงกวา้ง ผา่นทาง 

� กจิกรรมต่างๆ (Brand Visibility) โดยสื�อ Outdoor ทั .งการใส่เสื.อที�มีตราสัญลักษณ์ของ

กรุงเทพประกันชวีติในงานต่างๆ ป้ายขา้งทางในต่างจังหวัด Billboard ร่มสนาม เต็นท ์หรือ

ป้ายตา่งๆ ในพื.นที�ศกัยภาพทั�วประเทศ  

� กจิกรรม Brand Activation ที�จะใหก้รุงเทพประกันชวีติเป็นที�รูจั้ก ดว้ยการออกกจิกรรมใน

งานตา่งๆ เชน่ ออกบธูงาน ทวี ี3 สญัจร  

 

-   ดา้นระบบการดําเนนิงานและการจัดการ 

บรษัิทมุ่งมั�นตอ่การสรา้งสรรคง์านบรกิารภายใตร้ะบบการบรหิารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 

อย่างตอ่เนื�อง เพื�อใหก้ารบรกิารไดค้ณุภาพมาตรฐานถูกตอ้งสมบรูณ์และสะดวกรวดเร็วทั .งในปัจจุบันและ

อนาคต โดยเป็นบรษัิทประกนัชวีติแหง่แรกที�ผ่านการรับรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก 

International Certifications Ltd., Auckland New Zealand (ICL) ดา้นการดําเนินงานกรมธรรม์สามัญ

สายประกันชวีติ ฝ่ายประกันกลุม่ และสํานักงานสาขา เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพของการบรกิารกระจายสูส่าขา

ทั�วทกุภูมภิาคแบบครบวงจร โดยในปี 2557 บรษัิทไดผ้่านการรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 

เพิ�มอกี 4 สาขา รวมเป็น 46 สาขาจากทั .งหมด 76 สาขา และในอนาคตบรษัิทมเีป้าหมายที�จะเพิ�มระดับ

มาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพใหก้ระจายสูส่าขาอย่างตอ่เนื�องตอ่ไป  

 นอกจากนี.บรษัิทยังมหีน่วยงานปฏบิัตกิารนายหนา้หน่วยลงทุน ซึ�งสนับสนุนการซื.อและขายหน่วย

ลงทนุใหก้บัตวัแทนของบรษัิทเพื�อเป็นที�ปรกึษาและนําเสนอในการวางแผนการเงนิอย่างครบวงจร 

 

-  ดา้นชอ่งทางการจัดจําหน่าย 

บริษัทไดพั้ฒนาช่องทางการขายตรงผ่าน Telemarketing ต่อเนื�องจากปี 2556 ดว้ยการขยาย

ผลผลติ Telemarketing โดยเพิ�มการ Cross Selling ผ่านฐานลูกคา้ของ I-direct broker เพื�อขยายฐาน

ลูกคา้รายใหม่ใหม้ากยิ�งขึ.น ร่วมกับการออกแบบประกันเพื�อการคุม้ครองสุขภาพและรายได ้เพื�อขยาย

ตลาดทั .งในฐานลกูคา้เดมิและลกูคา้ใหม ่

 

-  ดา้นการบรกิาร 

บรษัิทไดเ้ปิดใหบ้รกิาร Service Center ที�สํานักงานใหญ่ เมื�อเดอืนมกราคม 2557 โดยใหบ้รกิาร

แบบครบวงจร (One Stop Service) ทั .งการใหบ้รกิารดา้นการชําระเงนิและงานบรกิาร เพื�ออํานวยความ

สะดวกใหก้บัผูเ้อาประกนัและตวัแทน 

 

- ดา้นการพัฒนาคณุภาพตวัแทนและการสรา้งทมีที�ปรกึษาทางการเงนิ  

บรษัิทมีตัวแทนที�ไดรั้บรางวัลตัวแทนคุณภาพดเีด่นแห่งชาต ิ(TNQA) ประจําปี 2557 ทั .งสิ.น 514 

คน จากทั .งธุรกจิ 2,910 คน เป็นอันดับที� 3 ของธุรกจิ และ มทีี�ปรกึษาการวางแผนทางการเงนิที�ผ่านการ

อบรมจากสถาบันชั .นนําและไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

(ก.ล.ต) จํานวน 730 คน ซึ�งการมุ่งมั�นพัฒนาดังกล่าวเพื�อสนับสนุนภารกจิของบรษัิทในการที�จะเป็นผูนํ้า

ทางการเงนิในการสรา้งความมั�นคงใหป้ระชาชนทุกกลุ่มและใหค้ําแนะนําดา้นการวางแผนการเงนิไดอ้ย่าง

ครบวงจร 
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1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั 

บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) ไดล้งทนุในบรษัิท บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โบรกเกอร ์จํากดั  

ซึ�งเป็นบรษัิทนายหนา้ประกันวนิาศภัย เมื�อวันที� 7 พฤศจกิายน 2555 เพื�อเพิ�มศักยภาพในการแข่งขัน และขยาย

ความสามารถในการเสนอขายสนิคา้และบรกิารใหม้คีวามหลากหลาย ในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และถอื

เป็นการสนับสนุนใหต้วัแทนประกนัชวีติของบรษัิทเป็นที�ปรกึษาทางการเงนิที�ครบวงจรมากขึ.น  

บรษัิท บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โบรกเกอร ์จํากดั มทีนุจดทะเบยีน 4,000,000 บาท จํานวนหุน้ 400,000  

หุน้ มูลคา่ที�ตราไว ้10 บาทตอ่หุน้ ทั .งนี. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ไดเ้พิ�มสดัสว่นการถอืหุน้จากเดมิ

รอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 99 เมื�อวันที� 28 กรกฎาคม 2557 โดยไดซ้ื.อหุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิซึ�งไม่ใชบุ่คคลที�เกี�ยวขอ้งใน

ราคาที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และเมื�อวนัที�  8 สงิหาคม 2557  บรษัิท บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โบรกเกอร ์จํากดั ไดเ้พิ�มทนุ

จดทะเบยีนเป็น 4,000,000 บาท โดยออกหุน้ใหม่ จํานวน 200,000 หุน้ ขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นในราคาที�

ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  
 

 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั บแีอลเอ อนิชวัรนัส ์โปรกเกอร ์จํากดั  

ลําดับ ชื�อ-นามสกลุ จํานวนหุน้ รอ้ยละ 

1 บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 396,000 99.00 

2 นางกลัยา มา้มณี 2,000 0.50 

3 นายประสทิธิ2 บญุเจรญิ 1,998 0.50 

4 นางสมใจ สทุธศิกัดิ2โสภากลุ 2 0.00 

 

1.4 ความสมัพนัธก์บักลุม่ธุรกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ ่

การดําเนนิธุรกจิหลักของบรษัิท มไิดม้คีวามสมัพันธห์รอืเกี�ยวขอ้งกับการดําเนนิธุรกจิอื�นของผูถ้อืหุน้รายใหญ่

อยา่งมนัียสาํคญั 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

2.1 ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร 

ธรุกจิหลกัของบรษัิท คอื ธรุกจิประกนัชวีติ โดยเบี%ยประกนัภัยรับสว่นหนึ�งจะถกูกนัไวเ้ป็นเงนิสาํรองประกนัชวีติ 

โดยมกีารดําเนนิการบรหิารเงนิสาํรองประกนัชวีติสว่นนี%โดยนําไปลงทนุ 

ภายใตพ้ระราชบัญญัตปิระกันชวีติ พ.ศ. 2535 ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบัญญัตปิระกันชวีติ (ฉบับที� 2) 

พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ดําเนนิธุรกจิหลัก คอื การประกันชวีติ การประกนัชวีติ

เป็นวธิกีารที�บุคคลกลุ่มหนึ�งร่วมกันเฉลี�ยภัยอันเนื�องจากการเสยีชวีติ การสญูเสยีอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสญูเสยี

รายไดใ้นยามชรา โดยที�เมื�อบคุคลใดตอ้งประสบกับภัยเหลา่นั%น ก็ไดรั้บเงนิเฉลี�ยชว่ยเหลอืเพื�อบรรเทาความเดอืดรอ้น

แกต่นเองและครอบครัว โดยบรษัิททําหนา้ที�นําเงนิดงักลา่วไปจา่ยใหแ้กผู่ป้ระสบภัยหรอืผูรั้บผลประโยชน ์ 

ในอดตีบรษัิทเริ�มประกอบการธุรกจิประกันชวีติโดยเนน้กรมธรรมป์ระกนัชวีติสามัญประเภทคุม้ครองตลอดชวีติ 

ปัจจุบันบรษัิทไดทํ้าการพัฒนารูปแบบผลติภัณฑเ์พื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และก่อใหเ้กดิประโยชน์กับ

ลูกคา้สงูสดุ โดยหลักแลว้การทําประกันชวีติจะใหผ้ลประโยชน์กับผูเ้อาประกันในสองรูปแบบหลัก คอื ผลประโยชน์

ทางดา้นความคุม้ครอง และผลประโยชน์ทางดา้นการออมทรัพย ์ผูเ้อาประกันไดรั้บประโยชน์ทางดา้นความคุม้ครอง

โดยบรษัิทประกันจะชําระเงนิคุม้ครองใหก้ับผูรั้บประโยชน์ หากผูเ้อาประกันเจ็บป่วย ประสบอุบัตเิหตุหรือเสยีชวีติ 

สําหรับประโยชน์ทางดา้นการออมทรัพย์ ผูเ้อาประกันจะไดรั้บเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา

ประกนัภัย  

2.1.1 ประเภทการประกนัชวีติ  

 ปัจจบุันบรษัิทมแีบบประกันที�สามารถเสนอใหก้ับลกูคา้มากกวา่ 60 แบบ แบง่ตามประเภทการประกนัได ้

ดงัตอ่ไปนี% 

2.1.1.1 ประกนัชวีติสามัญ (Ordinary Life Insurance) 

เป็นการประกันชวีติรายบุคคลที�จํานวนเงนิเอาประกันภัยขึ%นอยู่กับความสามารถในการชําระเบี%ยของแต่ละ

บคุคล ความคุม้ครองและระยะเวลาในการชาํระเบี%ยขึ%นอยู่กบัแบบของการประกนัแตล่ะแบบ เชน่ 5 ปี  10 ปี  15 ปี หรอื

จนผูทํ้าประกันมอีายุครบอายุใดอายุหนึ�งที�กําหนดไว ้โดยอาจมงีวดการชาํระเบี%ยประกนัภัยเป็นรายปี  ราย 6 เดอืน  ราย 

3 เดอืนหรอืรายเดอืน การทําประกันชวีติประเภทนี%ผูเ้อาประกนัจะไดรั้บผลประโยชน์หลกัคอืความคุม้ครองและการออม

ทรัพย ์โดยประกันชวีติสามัญแบบต่างๆ จะมสีัดสว่นผลประโยชน์ของความคุม้ครองและการออมทรัพยต์า่งกันออกไป 

ประกนัชวีติสามัญมลีกัษณะแบบประกนัดงันี% 

(1) แบบตลอดชพี (Whole Life Insurance) 

                     หมายถงึ แบบประกันชวีติที�กําหนดเงื�อนไขการจ่ายเงนิเอาประกันใหก้ับผูรั้บผลประโยชน์เมื�อผูทํ้า

ประกันเสยีชวีติหรือ จ่ายเงนิเอาประกันใหแ้กผู่เ้อาประกันในกรณีที�ผูเ้อาประกันมชีวีติอยู่ในวันที�กรมธรรมค์รบกําหนด

สญัญา ซึ�งโดยทั�วไปจะกําหนดวันครบอายุสัญญาเมื�อผูเ้อาประกันมอีายุครบ 90 หรอื 99 ปี และเป็นแบบประกันชวีติ

สามัญที�เนน้ผลประโยชน์ดา้นความคุม้ครองและไดรั้บความนยิมมากประเภทหนึ�ง โดยทั�วไปแบบประกันแบบตลอดชพี 

จะกําหนดการชําระเบี%ยตลอดชพี แต่บางแบบอาจจะลดระยะเวลาชําระเบี%ยลงเพื�อใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของ

ลกูคา้ เชน่ ชาํระเบี%ย 15 ปี 20 ปี หรอื จนถงึอาย ุ70 ปี  

(2) แบบชั�วระยะเวลา (Term Insurance) 

                      หมายถงึ แบบประกนัชวีติที�กําหนดเงื�อนไขการจ่ายเงนิเอาประกันใหแ้กผู่รั้บประโยชน์ในชว่งระยะเวลา

หนึ�งๆ เมื�อผูทํ้าประกันภัยเสยีชวีติภายในระยะเวลาที�กําหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทั�วไปมรีะยะเวลาคุม้ครอง 

หรอือายกุรมธรรม ์5 ปี ถงึ 15 ปี แบบประกนัลกัษณะนี%มจีดุเดน่ที�อัตราเบี%ยประกนัภัยตํ�า  
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(3) แบบสะสมทรัพย ์(Endowment Insurance) 

                     หมายถงึ แบบประกันชวีติที�กําหนดเงื�อนไขการจา่ยเงนิเอาประกันใหแ้กผู่รั้บประโยชน ์เมื�อผูทํ้าประกัน

เสยีชวีติภายในระยะเวลาที�กําหนดในกรมธรรม ์หรอืจา่ยเงนิเอาประกนัภัยใหก้ับผูทํ้าประกนัภัย เมื�อผูทํ้าประกันภัยมชีวีติ

อยู่จนครบสญัญาประกันภัย ซึ�งอาจมทีางเลอืกการชําระเบี%ยหลากหลายระยะเวลา และเพิ�มการคนืเงนิผลประโยชน์ใน

ระหวา่งระยะเวลาของสญัญาประกันภัย ทําใหแ้บบประกันนี%เป็นแบบประกันชวีติสามัญที�เพิ�มผลประโยชน์ดา้นการออม

ทรัพย ์

(4) แบบบํานาญ (Pension) 

                      การประกันชวีติแบบเงนิไดป้ระจํา เหมาะสําหรับผูท้ี�คาดวา่จะยังชพี และมอีายุยนืยาว เป็นการประกัน

ชวีติเพื�อคุม้ครองการสญูเสยีทางเศรษฐกจิ อันเนื�องมาจากการสญูเสยีรายไดเ้มื�อมอีายุมากขึ%นหรือเมื�อพน้วัยทํางาน 

บรษัิทประกันชวีติ จะจ่ายเงนิจํานวนหนึ�งเท่ากันอย่างสมํ�าเสมอใหแ้ก่ผูเ้อาประกันชวีติทุกเดอืนหรือทุกปี นับแต่ผูเ้อา

ประกันชวีติเกษียณอายุ หรือมอีายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นตน้ แลว้แต่เงื�อนไขในกรมธรรมป์ระกันชวีติที�กําหนดไว ้

สาํหรับระยะเวลาการจา่ยเงนิขึ%นอยู่กบัความตอ้งการของผูเ้อาประกนัชวีติที�จะเลอืกซื%อ 

(5) สญัญาเพิ�มเตมิ (Rider) 

                     สัญญาเพิ�มเตมิเป็นสัญญาที�บรษัิทประกันชวีติทําใหก้ับผูท้ี�มกีรมธรรม์ประกันชวีติกับบรษัิท เพื�อให ้

ความคุม้ครองเพิ�มเตมิจากกรมธรรมห์ลกัที�ผูเ้อาประกนัไดทํ้ากบับรษัิทแลว้ บรษัิทมสีญัญาเพิ�มเตมิใหผู้เ้อาประกนัเลอืก 

2 ประเภทหลัก ๆ คือ สัญญาเพิ�มเตมิอุบัติเหตุ (Personal Accident; PA) และสัญญาเพิ�มเติมสุขภาพ ซึ�งสัญญา

เพิ�มเตมิอบุัตเิหตใุหค้วามคุม้ครองการเสยีชวีติและการสญูเสยีอวยัวะเนื�องจากอบุัตเิหต ุและสญัญาเพิ�มเตมิสขุภาพให ้

ความคุม้ครองเกี�ยวกบัการชดเชยคา่รักษาพยาบาล ที�เกดิขึ%น ไมว่า่จะเกดิจากการเจ็บป่วยหรอืจากอบุตัเิหต ุ 

2.1.1.2 การประกนัชวีติกลุม่ (Group Life Insurance) 

                ประกันกลุม่เป็นการประกันชวีติที�กรมธรรมห์นึ�งจะมผีูเ้อาประกันชวีติร่วมกันตั %งแต่ 5 คนขึ%นไป สว่นมากจะ

เป็นกลุม่ของพนักงานบรษัิท ซึ�งเป็นสวัสดกิารที�บรษัิทหา้งรา้น และองคก์รต่างๆ ทั %งภาครัฐบาล และเอกชนจัดใหก้ับ

ลกูจา้งหรอืสมาชกิ โดยมหีลักการพจิารณาความเสี�ยงของบคุคลในกลุม่ทั %งหมดดว้ยอัตราเฉลี�ย ไม่วา่จะเป็น อาย ุเพศ 

หนา้ที�การงาน หรอืจํานวนเงนิเอาประกันภัย โดยจะคํานวณออกมาเป็นอัตราเบี%ยประกันภัยเพยีงอัตราเดยีว และจะใช ้

กบับคุคลทกุคนในกลุม่นั%น และเนื�องจากประกันกลุม่มคีา่ใชจ้่ายในการรับประกันหลาย ๆ อย่างตํ�าลง จงึเป็นผลดแีละมี

สว่นทําใหเ้บี%ยประกันภัยรวมโดยสว่นใหญ่ ตํ�ากวา่การประกันชวีติรายบคุคล โดยปกตกิรมธรรมป์ระกันชวีติกลุ่มจะเป็น

สัญญาปีต่อปี ซึ�งตอ้งเก็บเบี%ยทุกปี ยกเวน้กรมธรรมท์ี�ออกแบบพิเศษซึ�งอาจชําระเบี%ยเพียงครั%งเดยีวตลอดระยะเวลา

คุม้ครองก็ได ้

2.1.1.3 แบบคุม้ครองสนิเชื�อ    

                 หมายถงึ แบบประกันชวีติที�คุม้ครองการเสยีชวีติ หรอื คุม้ครองการเสยีชวีติและทุพพลภาพถาวรสิ%นเชงิ

ภายในระยะเวลาเอาประกนัภัย ดว้ยจํานวนเงนิเอาประกนัภัยที�ลดลงรายงวด   
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สดัสว่นผลผลติแยกตามกลุม่ธรุกจิ 

สัดส่วนผลผลติรายใหม่ หรือเบี%ยประกันรับปีแรก ของบรษัิท ประจําปี 2555 - 2557 แบ่งตามประเภทการ

ประกนัไดด้งัตอ่ไปนี% 

ประเภทการประกนั 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

สามญั -  ชาํระเบี%ยครั %งเดยีว 2,425.46 27.66 1,881.85 17.86 12,044.67 63.17 

สามญั 4,628.16 52.79 6,534.10 62.02 4,716.78 24.74 

      ตลอดชพี 661.09 7.54 579.48 5.50 679.95 3.57 

      ชั�วระยะเวลา 11.33 0.13 42.41 0.40 34.36 0.18 

      สะสมทรัพย ์ 3,688.02 42.07 5,686.54 53.98 3,793.69 19.90 

     สญัญาเพิ�มเตมิ 267.72 3.05     225.67 2.14 208.78 1.09 

ประกนักลุม่ 1,713.77 19.55 2,118.74 20.11 2,307.07 12.10 

ผลผลติรวมท ั&งสิ&น 8,767.39 100.00 10,534.69 100.00 19,068.52 100.00 

หมายเหต:ุ  เบี%ยประกนัรับปีแรก หกัเบี%ยประกนัสง่คนืใหก้บัผูเ้อาประกนัที�ยกเลกิกรมธรรม ์

 

ปี 2555 เบี%ยรับปีแรกของบรษัิททุกประเภทธุรกจิ มจํีานวนทั %งสิ%น 8,767.39 ลา้นบาท เตบิโตเพิ�มขึ%นรอ้ยละ 

5.91  ปี 2556 มจํีานวนทั %งสิ%น  10,534.69  ลา้นบาท เพิ�มขึ%นรอ้ยละ 20.16 และ ปี 2557 มจํีานวนทั %งสิ%น  19,068.52  

ลา้นบาท เพิ�มขึ%นรอ้ยละ 81.01 โดยผลผลติในแตล่ะประเภทการประกนั เป็นดงันี% 

• ผลผลติประเภทสามัญ ซึ�งเป็นผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิท ปี 2555 มเีบี%ยรับปีแรก 4,628.16 ลา้นบาท คดิ

เป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 52.79 ของผลผลติทกุประเภท และมอีัตราการเจรญิเตบิโตลดลงรอ้ยละ 29.88 สาํหรับปี 2556 มี

เบี%ยรับปีแรก 6,534.10 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราสว่นรอ้ยละ 62.02 ของผลผลติทกุประเภท เพิ�มขึ%นรอ้ยละ 41.18 และปี 

2557 มเีบี%ยรับปีแรก 4,716.78 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 24.74 ของผลผลติทกุประเภท ลดลงรอ้ยละ 27.81 

• เบี%ยรับปีแรกของแบบประกันชวีติตลอดชพีในปี 2555 มีจํานวนทั %งสิ%น 661.09 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นจากปี

กอ่น รอ้ยละ 32.61 สําหรับปี 2556 มจํีานวนทั %งสิ%น 579.48 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น รอ้ยละ 12.34 และปี 2557 มี

จํานวนทั %งสิ%น 679.95 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นจากปีกอ่น รอ้ยละ 17.34 

• ระหวา่งผลผลติของแบบประกันตา่งๆ ในประกนัชวีติประเภทสามัญนั%น การประกันแบบสะสมทรัพยม์อีัตรา

เตบิโตสูงที�สุด และมีสัดส่วนสูงสุด โดยในปี 2555 มีเบี%ยประกันภัยปีแรก ถงึ  3,688.02 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

42.07 ของเบี%ยประกนัรับปีแรกรวม ลดลงรอ้ยละ 36.92  สาํหรับปี 2556 มเีบี%ยประกันภัยปีแรก ถงึ  5,686.54 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 53.98 ของเบี%ยประกันรับปีแรกรวม เพิ�มขึ%นรอ้ยละ 54.19 และปี 2557 มีเบี%ยประกันภัยปีแรก ถึง 

3,793.69 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.90 ของเบี%ยประกนัรับปีแรกรวม ลดลงรอ้ยละ 33.29 

• ในส่วนสัญญาเพิ�มเตมิ ปี 2555 มีจํานวนเบี%ยประกันรับปีแรก 267.72 ลา้นบาท เพิ�มจากปีก่อน รอ้ยละ 

5.38  ปี 2556 มจํีานวนเบี%ยประกันรับปีแรก 225.67 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน รอ้ยละ 15.71 และปี 2557 มจํีานวน

เบี%ยประกนัรับปีแรก 208.78 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น รอ้ยละ 7.48 

• ประกันกลุ่ม ปี 2555 มสีัดสว่นในผลผลติรวมทั %งสิ%นรอ้ยละ 19.55 ดว้ยเบี%ยรับปีแรกรวม 1,713.77 ลา้น

บาท เตบิโตเพิ�มขึ%นจากปีก่อนรอ้ยละ 8.75 สําหรับปี 2556 มสีัดสว่นในผลผลติรวมทั %งสิ%นรอ้ยละ 20.11 ดว้ยเบี%ยรับปี

แรกรวม 2,118.74 ลา้นบาท เตบิโตเพิ�มขึ%นจากปีกอ่นรอ้ยละ 23.63 และ ปี 2557 มสีดัสว่นในผลผลติรวมทั %งสิ%นรอ้ยละ 

12.10 ดว้ยเบี%ยรับปีแรกรวม 2,307.07 ลา้นบาท เตบิโตเพิ�มขึ%นจากปีกอ่นรอ้ยละ 8.89 
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สดัสว่นเบี%ยประกันรับปีตอ่ไป และเบี%ยประกนัรับรวมของบรษัิท ประจําปี 2555 - ปี 2557 แบง่ตามประเภทการ

ประกนัไดด้งันี% 

เบี&ยประกนัรบัปีตอ่ไปและเบี&ยประกนัรบัรวม 

ประเภทการประกนั 

ปี 2555 ปี 2556 

เบี&ยรบัปีตอ่ไป เบี&ยรวม เบี&ยรบัปีตอ่ไป เบี&ยรวม 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

เบี%ยชาํระครั %งเดยีว-สามญั - - 2,425.46 7.00 - - 1,881.85 4.82 

สามญั 25,139.66 97.17 29,767.82 85.93 27,738.24 97.18 34,272.34 87.70 

      ตลอดชพี 1,887.07 7.29 2,548.17 7.36 2,402.57 8.42 2,982.05 7.63 

     ชั�วระยะเวลา 38.79 0.15 50.12 0.14 25.33 0.09 67.74 0.17 

     สะสมทรัพย ์ 21,601.52 83.49 25,289.54 73.01 23,597.43 82.67 29,283.97 74.93 

     สญัญาเพิ�มเตมิ 1,612.27 6.23 1,879.99 5.43 1,712.92 6.00 1,938.58 4.96 

ประกนักลุม่ 733.15 2.83 2,446.93 7.06 806.25 2.82 2,924.99 7.48 

ผลผลติรวมท ั&งสิ&น 25,872.81 100.00 34,640.20 100.00 28,544.50 100.00 39,079.19 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ  เบี%ยประกนัรับปีตอ่ไปและเบี%ยรับรวม หกัเบี%ยประกนัสง่คนืใหก้บัผูเ้อาประกนัที�ยกเลกิกรมธรรม ์

สําหรับเบี%ยประกันภัยรับปีต่อไปและเบี%ยประกันรับรวมของบรษัิทในปี 2555 บรษัิทมีเบี%ยประกันรับปีต่อไป

ทั %งสิ%น 25,872.81 ลา้นบาท เตบิโตเพิ�มขึ%น รอ้ยละ 11.15 และเบี%ยรับรวม ทั %งสิ%น 34,640.20 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นรอ้ยละ 

9.77  

สําหรับในปี 2556 บรษัิทมเีบี%ยประกันรับปีต่อไปทั %งสิ%น 28,544.50 ลา้นบาท เตบิโตเพิ�มขึ%น รอ้ยละ 10.33  

และเบี%ยรับรวม ทั %งสิ%น 39,079.19 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นรอ้ยละ 12.81 

สําหรับในปี 2557 บรษัิทมเีบี%ยประกันรับปีต่อไปทั %งสิ%น 32,741.61 ลา้นบาท เตบิโตเพิ�มขึ%น รอ้ยละ 14.70  

และเบี%ยรับรวม ทั %งสิ%น 51,810.13 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นรอ้ยละ 32.58 โดยสามารถพจิารณาแยกตามประเภทการประกันได ้

ดงันี% 

 

 

 

ประเภทการประกนั 

ปี 2557 

เบี&ยรบัปีตอ่ไป เบี&ยรวม 

จํานวนเงนิ (ลา้น

บาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

เบี%ยชาํระครั %งเดยีว-สามญั - - 12,044.67 23.25 

สามญั 31,871.09 97.34 36,587.87 70.62 

     ตลอดชพี 2,594.25 7.92 3,274.20 6.32 

     ชั�วระยะเวลา 36.19 0.11 70.55 0.14 

     สะสมทรัพย ์ 27,469.65 83.90 31,263.34 60.34 

     สญัญาเพิ�มเตมิ 1,771.00 5.41 1,979.78 3.82 

ประกนักลุม่ 870.52 2.66 3,177.59 6.13 

ผลผลติรวมท ั&งสิ&น 32,741.61 100.00 51,810.13 100.00 
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• ผลผลติประเภทสามัญ ในปี 2555 มเีบี%ยปีต่อไปทั %งสิ%น 25,139.66 ลา้นบาท เตบิโตเพิ�มขึ%นจากปีก่อน

รอ้ยละ 11.39 และมอีัตราคงอยู่ของกรมธรรม ์(Persistency rate)1 สงูถงึรอ้ยละ 86 ซึ�งเป็นอัตราที�ตํ�ากวา่อัตราความ

ยั�งยืนของกรมธรรม์โดยรวมของอุตสาหกรรมที� รอ้ยละ 90 ในปีเดียวกัน  สําหรับในปี 2556 มีเบี%ยปีต่อไปทั %งสิ%น 

27,738.24 ลา้นบาท เตบิโตเพิ�มขึ%นจากปีกอ่นรอ้ยละ 10.34 และมอีตัราคงอยูข่องกรมธรรม ์ รอ้ยละ 93 ซึ�งเป็นอัตราที�

สูงกว่าอัตราความยั�งยืนของกรมธรรม์โดยรวมของอุตสาหกรรมที� รอ้ยละ 88  ในปี 2557 มีเบี%ยปีต่อไปทั %งสิ%น 

32,741.61 ลา้นบาท เตบิโตเพิ�มขึ%นจากปีกอ่นรอ้ยละ 14.90 และมอีัตราคงอยู่ของกรมธรรม ์รอ้ยละ 93 ซึ�งเป็นอัตราที�

สงูกว่าอัตราความยั�งยนืของกรมธรรมโ์ดยรวมของอุตสาหกรรมที� รอ้ยละ 87 สําหรับเบี%ยรับรวม  ในปี 2555 มจํีานวน

ทั %งสิ%น 29,767.82 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นรอ้ยละ 2.05 ในปี 2556 มีจํานวนทั %งสิ%น 34,272.34 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นรอ้ยละ 

15.13 และในปี 2557 มจํีานวนทั %งสิ%น 36,587.87 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นรอ้ยละ 6.76 

• ประกันกลุ่ม ในปี 2555 มเีบี%ยรับปีตอ่ไป 733.15 ลา้นบาท เตบิโตเพิ�มขึ%นรอ้ยละ 3.58  และมเีบี%ยรับรวม 

2,446.93 ลา้นบาท ขยายตัวจากปีก่อน รอ้ยละ 7.15 สําหรับในปี 2556 มีเบี%ยรับปีต่อไป 806.25 ลา้นบาท เตบิโต

เพิ�มขึ%นรอ้ยละ 9.97  และมเีบี%ยรับรวม 2,924.99 ลา้นบาท ขยายตัวจากปีกอ่น รอ้ยละ 19.54 และสําหรับในปี 2557 มี

เบี%ยรับปีตอ่ไป 870.52 ลา้นบาท เตบิโตเพิ�มขึ%นรอ้ยละ 7.97 และมเีบี%ยรับรวม 3,177.59 ลา้นบาท ขยายตัวจากปีกอ่น 

รอ้ยละ 8.64 

 

 

 

2.2 การตลาดและการแขง่ขนั  

นโยบายการตลาด ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

บรษัิทสนับสนุนนโยบายการวางแผนการเงนิรอบดา้นอยา่งตอ่เนื�อง ดว้ยผลติภัณฑแ์ละบรกิารการเงนิสาํหรับประชาชน

ทั�วไป ดังนี% 

 (1) กลยุทธก์ารแขง่ขนั 

• ดา้นผลติภณัฑ ์

บรษัิทยังดําเนินนโยบายการพัฒนาผลติภัณฑ์เพื�อตอบสนองความตอ้งการดา้นการวางแผนการเงนิใหก้ับ

ประชาชนอย่างต่อเนื�อง ทั %งผลติภัณฑเ์พื�อการออมและความคุม้ครองที�หลากหลาย สามารถเลอืกใชไ้ดใ้นทุกชว่งวัย

และระยะเวลาตามที�ตอ้งการ โดยไดเ้พิ�มผลติภัณฑเ์ฉพาะกลุ่มสําหรับผูส้งูอายุเพื�อเป็นทางเลอืกในการดูแลสขุภาพ

ของตนเอง และผลติภัณฑ์เพื�อการออมสําหรับวัยเกษียณ ซึ�งจะช่วยตอบโจทย์ภาระการใชจ้่ายในชวีติประจําวัน

หลงัจากหยดุทํางานประจําแลว้ ในสว่นของผลติภัณฑด์า้นสนิเชื�อไดม้กีารพัฒนาในเรื�องของระยะเวลาคุม้ครองและการ

ชําระเบี%ยประกันใหเ้หมาะสมกับภาระหนี%สนิของประชาชนมากยิ�งขึ%น สามารถเลอืกใชว้างแผนการเงนิในแตล่ะชว่งชวีติ

ไดโ้ดยไมเ่ป็นภาระมากเกนิไป 

• ดา้นบรกิาร 
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บรษัิทใหค้วามสําคัญกบัการบรกิารลกูคา้และคูค่า้ในแตล่ะชอ่งทาง ทั %งชอ่งทางธนาคาร ชอ่งทางตวัแทน และ

ชอ่งทางขายตรง โดยเฉพาะการเพิ�มจํานวนและคณุภาพของทมีงานผูใ้หบ้รกิารจากบรษัิท ใหส้ามารถเขา้ถงึประชาชน

ทุกกลุ่มและบรกิารไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ โดยการพัฒนาคุณภาพทีมที�ปรกึษาทางการเงนิที�ไดรั้บใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(กลต.) ใหม้จํีานวนมากพอ และสง่เสรมิใหไ้ดรั้บคุณวุฒนัิกการ

วางแผนการเงิน (CFP : Certified financial planner) จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื�อสามารถใหบ้ริการ

วางแผนทางการเงนิสว่นบคุคลใหก้บัลกูคา้ไดใ้นหลาย ๆ ดา้น 

สาํหรับตัวแทนประกนัชวีติ บรษัิทยังคงนโยบายการสรา้งและพัฒนาตัวแทนประกนัชวีติอยา่งตอ่เนื�อง ใหม้ี

ความรูแ้ละประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารลกูคา้ และสง่เสรมิใหม้คีวามสามารถในระดับตวัแทนคณุภาพดเีดน่แหง่ชาต ิ

(TNQA)  

ในดา้นชอ่งทางขายตรง บรษัิทใหค้วามสําคญักบัการพัฒนาทมีงานคูค่า้เพื�อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการ

อธบิายผลติภัณฑท์ี�ถกูตอ้งครบถว้น เพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นซื%อของประชาชน 

• ดา้นความรว่มมอืกบัคูค่า้และพนัธมติรทางธุรกจิ 

 บรษัิทไดร้่วมมอืกับธนาคารพันธมติร เพื�อกําหนดเป้าหมายร่วมกนัในการพัฒนาผลติภัณฑป์ระกนัชวีติและการ

เพิ�มประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารใหก้บัลกูคา้ของธนาคาร เพื�อรองรับฐานลกูคา้ที�มมีากขึ%นอย่างตอ่เนื�อง สอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของลูกคา้ของธนาคาร นําเสนอผ่านสาขาและสํานักธุรกจิของธนาคารกรุงเทพที�มีอยู่ทั�วประเทศกว่า 

1,200 แหง่ ทั %งในกลุม่ลกูคา้เงนิฝากและกลุม่สนิเชื�อ  

 สําหรับความร่วมมือกับบรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด และบริษัทกรุงเทพประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) เนน้การคัดสรรและนําเสนอผลติภัณฑท์ี�ชว่ยตอบโจทยด์า้นการวางแผนการเงนิ ทั %งในสว่นของการ

สรา้งฐานะและการสรา้งหลกัประกนัทรัพยส์นิใหก้ับประชาชนทกุกลุม่ 

 นอกจากนี% บรษัิทยังไดข้ยายพันธมติรเพื�อการพัฒนาผลติภัณฑ ์การนําเสนอผลติภัณฑร์่วมกัน ทั %งการขยาย

โบรกเกอรร์ายใหม่สําหรับชอ่งทางขายตรง และการร่วมมอืกับบรษัิทรับประกันภัยต่อที�มปีระสบการณ์เพื�อการพัฒนา

นวตักรรมดา้นผลติภัณฑใ์หมส่าํหรับลกูคา้เฉพาะกลุม่ดว้ย 

• ดา้นการสื;อสารการตลาดและกจิกรรมเพื;อสรา้งสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

บรษัิทดําเนินการสื�อสารการตลาดอย่างครบวงจร เพื�อเสรมิสรา้งจุดยนืเชงิกลยุทธผ์่านวสิยัทัศน์และพันธกจิ

ของบรษัิทในการเป็นผูนํ้าดา้นการวางแผนการเงนิโดยผูบ้รหิารของบรษัิท สรา้งการรับรูแ้ละจดจําในบรษัิทเพื�อสรา้ง

ความเชื�อมั�นและคุน้เคยกับบรษัิทผ่านกจิกรรมและสื�อตา่ง ๆ การใชส้ื�อประชาสัมพันธเ์พื�อเพิ�มจํานวนตัวแทนและทมีที�

ปรกึษาการเงนิ รวมถงึการทํากจิกรรมเพื�อสงัคม (CSR) เพื�อสรา้งความสขุ ความน่าเชื�อถอืและไวว้างใจในบรษัิทและ

ตวัแทนใหก้บัชมุชน 

บรษัิทยังใหค้วามสาํคญักบักจิกรรมสรา้งสมัพันธก์บัลกูคา้ สนับสนุนการใหค้วามรูเ้รื�องการวางแผนการเงนิผา่น

กจิกรรม Beyond Life งานสัมมนาที�ใหค้วามรูแ้ละใหลู้กคา้ไดท้ดลองวางแผนการเงนิที�เหมาะสมกับตนเองสําหรับ

ลกูคา้ปัจจุบัน เพื�อการรักษาฐานตลาดเดมิและสนับสนุนใหเ้กดิการซื%อซํ%า และขยายกจิกรรมใหค้รอบคลุมไปถงึกลุ่ม   

ผูมุ้ง่หวงัโดยรอบของลกูคา้เพื�อการขยายตลาดในอนาคตดว้ย 
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(2) การจําหนา่ยและชอ่งทางการจําหนา่ย 

โครงสรา้งเบี&ยประกนัภยัรบั จําแนกตามชอ่งทางจําหนา่ย ปี 2555 

ชอ่งทางการจําหน่าย 

*เบี%ยปีแรก เบี%ยรับปีตอ่ไป เบี%ยรวม 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

ตวัแทน 1,600.06 18.25 10,436.54 40.34 12,036.59 34.75 

ธนาคาร** 6,925.90 79.00 14,624.44 56.52 21,550.33 62.21 

อื�น ๆ 241.44 2.75 811.84 3.14 1,053.28 3.04 

ผลผลติรวมทั %งสิ%น 8,767.39 100.00 25,872.81 100.00 34,640.20 100.00 

 

โครงสรา้งเบี&ยประกนัภยัรบั จําแนกตามชอ่งทางจําหนา่ย ปี 2556 

ชอ่งทางการจําหน่าย 

*เบี%ยปีแรก เบี%ยรับปีตอ่ไป เบี%ยรวม 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

ตวัแทน 1,986.34 18.86 11,248.55 39.41 13,234.89 33.87 

ธนาคาร 8,269.64 78.50 16,416.73 57.51 24,686.37 63.18 

อื�น ๆ    278.72   2.65     879.23 3.08 1,157.95 2.96 

ผลผลติรวมทั %งสิ%น 10,534.70 100.00 28,544.51 100.00 39,079.21 100.00 

 

โครงสรา้งเบี&ยประกนัภยัรบั จําแนกตามชอ่งทางจําหนา่ย ปี 2557 

ชอ่งทางการจําหน่าย 

*เบี%ยปีแรก เบี%ยรับปีตอ่ไป เบี%ยรวม 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จํานวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

ตวัแทน 2,081.43 10.92 11,786.63 36.00 13,868.06 26.77 

ธนาคาร 16,665.49 87.40 20,008.77 61.11 36,674.26 70.79 

อื�น ๆ 321.60 1.69 946.20 2.89 1,267.80 2.45 

ผลผลติรวมทั %งสิ%น 19,068.52 100.00 32,741.61 100.00 51,810.13 100.00 

  หมายเหต ุ: *เบี%ยปีแรกรวมเบี%ยชาํระครั%งเดยีว    ** ชอ่งทางธนาคารรวม PA Group 

 

เบี%ยประกนัภัยรับรวมของบรษัิทแยกตามชอ่งทางจําหน่ายในปี 2557 ประกอบดว้ยชอ่งทางจําหน่ายหลกั 3 

ชอ่งทาง ตามกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย โดยมเีบี%ยประกนัภัยรับรวมจากชอ่งทางธนาคารเป็นชอ่งทางหลกั ที�รอ้ยละ 70.79 

รองลงมาคอื ชอ่งทางตัวแทนอยูท่ี�รอ้ยละ 26.77 และชอ่งทางอื�น ๆ อยู่ที�รอ้ยละ 2.45 และมนีโยบายดา้นชอ่งทาง

จําหน่ายที�สาํคัญ ดงันี% 
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• ดา้นชอ่งทางจําหนา่ยผา่นตวัแทน 

ภาพรวมธุรกจิ : เบี&ยรบัรวม และเบี&ยปีแรกรวมเบี&ยชําระคร ั&งเดยีวชอ่งทางจําหนา่ยผา่นตวัแทน ปี 2557 

บรษัิท 

เบี%ยรับรวม 
เบี%ยปีแรกรวม 

เบี%ยชาํระครั%งเดยีว 

จํานวน 

(ลา้นบาท) 

สว่นแบง่

ตลาด 
%+/- 

จํานวน 

(ลา้นบาท) 

สว่นแบง่

ตลาด 
%+/- 

1. เอไอเอ 105,547 40.60 5.12 20,244 36.14 2.48 

2. ไทยประกนัชวีติ 53,202 20.46 12.68 10,772 19.23 2.10 

3. เมอืงไทยประกนัชวีติ 19,469 7.49 14.06 6,535 11.67 17.16 

4. กรุงไทย-แอกซา่ประกนัชวีติ 18,268 7.03 20.64 4,994 8.91 14.17 

5. อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัชวีติ 14,215 5.47 1.05 1,999 3.57 -17.00 

6. กรุงเทพประกนัชวีติ 13,868 5.33 4.78 2,081 3.72 4.79 

7.ไทยสมทุรประกนัชวีติ 12,821 4.93 -2.04 2,575 4.60 -22.66 

ธุรกจิ 259,984 100.00 7.49 56,016 100.00 2.37 

      ขอ้มลูจากสมาคมประกนัชวีติไทย เรยีงอนัดบัตามเบี%ยรับรวม 

    

ในปี 2557 บรษัิทยังคงรักษาเบี%ยรับรวมไดใ้นอันดับที� 6 โดยมีอัตราเตบิโตตํ�ากว่าธุรกจิเล็กนอ้ย จากอัตรา

เตบิโตของเบี%ยปีแรกรวมเบี%ยชําระครั%งเดยีวที�เพิ�มสงูขึ%นเพียงเล็กนอ้ย ดว้ยการใชน้โยบาย Product Mixed ที�เนน้การ

ขยายตลาดดว้ยผลติภัณฑร์ะยะยาวที�มกํีาไรมากขึ%น เชน่ ผลติภัณฑต์ลอดชพีและผลติภัณฑบํ์านาญ รวมถงึผลติภัณฑ์

เพื�อการคุม้ครองโรครา้ยแรงและสุขภาพสําหรับผูสู้งอายุ รองรับประชากรผูสู้งอายุที�มีมากขึ%นในปัจจุบัน โดยใช ้

ผลติภัณฑร์ะยะสั %นขยายตลาดในชว่งเวลาที�เหมาะสมตามสถานการณ์การตลาดและการลงทนุ สิ�งสําคัญ คอื คํานงึถงึ

การรักษาสมดลุระหวา่งความตอ้งการของลกูคา้และความยั�งยนืของธุรกจิในระยะยาวเป็นหลัก การผลักดันกลยุทธก์าร

ใหบ้รกิารวางแผนการเงนิรอบดา้นอย่างต่อเนื�องจากปี 2556 เป็นจุดเด่นในการสรา้งความแตกต่างและการเพิ�มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิท 

 ในดา้นของทีมงาน บริษัทไดเ้พิ�มการลงทุนเพื�อพัฒนาทีมที�ปรึกษาทางการเงินเพิ�มขึ%นอย่างต่อเนื�อง 

เป้าหมายคอืการขยายการใหบ้รกิารดา้นวางแผนการเงนิที�มปีระสทิธภิาพและครอบคลุมทุกพื%นที� โดยสนับสนุนการ

เรียนรูห้ลักสูตรความรูพ้ื%นฐานเกี�ยวกับตลาดการเงนิและการลงทุนในหลักทรัพย์ และการสอบรับใบอนุญาตเพื�อขึ%น

ทะเบยีนผูแ้นะนําการลงทุนดา้นหลักทรัพย ์(Single License) และคุณวุฒนัิกวางแผนการเงนิ จากสมาคมนักวางแผน

การเงนิไทย เพื�อสามารถใหบ้รกิารการวางแผนการเงนิสว่นบคุคลไดใ้นทกุๆ ดา้น 

 ปัจจุบันบรษัิทมทีี�ปรกึษาทางการเงนิที�ผ่านการอบรมจากสถาบนัชั %นนําและไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กว่า 700 คน และตัวแทนคุณภาพดเีด่นแห่งชาตอิกี 514 คน เป็น

ทรัพยากรที�สาํคญัในการเตบิโต การสรา้งกําไร และความยั�งยนืของบรษัิทในอนาคต  
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• ดา้นชอ่งทางจําหนา่ยผา่นธนาคาร 

ภาพรวมธุรกจิ : เบี&ยรบัรวม และเบี&ยปีแรกรวมเบี&ยชําระคร ั&งเดยีวชอ่งทางจําหนา่ยผา่นธนาคาร ปี 2557 

บรษัิท 

 

เบี%ยรับรวม 

เบี%ยปีแรกรวม 

เบี%ยชาํระครั%งเดยีว 

จํานวน 

(ลา้นบาท) 

สว่นแบง่

ตลาด 
%+/- 

จํานวน 

(ลา้นบาท) 

สว่นแบง่

ตลาด 
%+/- 

1. เมอืงไทยประกนัชวีติ 52,927 25.10 29.41 27,694 27.62 30.10 

2. ไทยพาณชิยป์ระกนัชวีติ 41,969 19.90 6.72 16,914 16.87 0.94 

3. กรุงเทพประกนัชวีติ 36,674 17.39 48.56 16,665 16.62 101.53 

4. กรุงไทย-แอกซา่ประกนัชวีติ 29,021 13.76 34.35 13,039 13.00 38.71 

5. พรเูด็นเชยีลประกนัชวีติ 15,124 7.17 85.94 8,067 8.04 48.98 

6. ไทยประกนัชวีติ 9,132 4.33 27.78 3,932 3.92 -1.03 

7.เอฟ ดบับลวิ ด ีประกนัชวีติ 8,177 3.88 21.83 3,365 3.36 17.42 

ธุรกจิ 210,861 100.00 22.39 100,283 100.00 23.15 

     ขอ้มลูจากสมาคมประกนัชวีติไทย เรยีงอนัดบัตามเบี%ยรับรวม 

 

ในปี 2557 บรษัิทยังคงรักษาเบี%ยรับรวมไดใ้นอันดับที� 3 โดยมอีัตราเตบิโตสงูกว่าธุรกจิมาก จากการเตบิโต

ของเบี%ยชําระครั%งเดยีวประเภทสามัญซึ�งเตบิโตถงึรอ้ยละ 294 เนื�องจากเป็นผลติภัณฑ์ที�ใหผ้ลตอบแทนที�ดเีป็นที�

ตอ้งการของลูกคา้ธนาคารจํานวนมาก และผลติภัณฑป์ระเภทคุม้ครองสนิเชื�อที�มอีัตราเตบิโตประมาณรอ้ยละ 9 สวน

ทางกบัอตัราเตบิโตของธุรกจิที�เตบิโตลดลงรอ้ยละ 7 ในปีที�ผ่านมา บรษัิทไดใ้หม้กีารพัฒนาความร่วมมอือย่างเขม้แข็ง

กับธนาคารทั %งในระดับนโยบายและระดับปฏบิัตกิาร เพื�อสนับสนุนการผลักดันการขยายตลาดและบรกิารอย่างตอ่เนื�อง 

ซึ�งเป็นสิ�งสาํคญัที�คูแ่ขง่ขนัสามารถดําเนนิการไดย้าก 

นอกเหนือจากความร่วมมอืในการพัฒนาผลติภัณฑ ์บรษัิทไดเ้สรมิสรา้งความรูด้า้นการประกันชวีติและทักษะ

การขายใหม่ๆ ใหก้ับบุคลากรของธนาคารเพื�อสามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม ครบถว้นตามรายละเอยีด

กรมธรรมท์ี�นําเสนอตอ่ลกูคา้ และถูกตอ้งตามหลกัเกณฑน์ายหนา้ประกนัชวีติตามที�กฎหมายกําหนดไว ้รวมถงึสนับสนุน

การใหบ้รกิารลูกคา้และประสานงานภายในสาขาธนาคาร โดยการเพิ�มทมีเจา้หนา้ที�พัฒนาการตลาดเขา้ดูแลอํานวย

ความสะดวกในทกุสาขาธนาคารทั�วประเทศดว้ย   

• ดา้นชอ่งทางจําหนา่ยอื;น ๆ 

บรษัิทมนีโยบายในการขยายตลาดผ่านช่องทางขายตรง (Direct Marketing) มากขึ%น โดยการเพิ�มจํานวน  

โบรกเกอรผ์ูดํ้าเนนิการจัดจําหน่ายสาํหรับ Tele marketing และกระตุน้การขยายตลาด Direct Mail ผ่านการทํา Cross 

Selling ชอ่งทางอื�นๆ ภายในบรษัิท  

 

(3) กลุม่ลูกคา้เป้าหมาย 

บรษัิทดําเนนิธรุกจิหลัก 2 ประเภท คอื การประกนัชวีติประเภทสามัญและกลุม่  โดยมลีกัษณะของกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย 

ดงันี% 

• ประกนัชวีติประเภทสามญั  

 เป็นประกันชวีติรายบุคคลสําหรับผูม้ีรายไดแ้ละเงนิออมทั�วไป ทั %งในสว่นของผลติภัณฑส์ะสมทรัพยท์ี� และ

ผลติภัณฑ์เพื�อการคุม้ครองสําหรับลูกคา้ที�ตอ้งการสรา้งหลักประกันเพื�อความมั�นคงใหก้ับชวีติและธุรกจิ โดยจัด

จําหน่ายผา่นทั %งชอ่งทางจําหน่ายผา่นตัวแทนและชอ่งทางจําหน่ายผา่นธนาคาร 
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• ประกนัชวีติประเภทกลุม่   

 เป็นประกันชีวติรายกลุ่มบุคคลสําหรับกลุ่มลูกคา้ที�เป็นองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ โดยบริษัทให ้

ความสําคัญกับการขยายตลาดในกลุ่มลูกคา้ที�สามารถสรา้งผลกําไร มคีวามเสี�ยงตอ่ภาระค่าสนิไหมตํ�า นอกจากนี%ยัง

เพิ�มนโยบายขยายตลาดสําหรับกลุม่ลกูคา้สนิเชื�อ ที�ตอ้งการความคุม้ครองภาระหนี%สนิดังกลา่ว เชน่ สนิเชื�อบา้น สนิเชื�อ

ธุรกจิและบัตรเครดติ เป็นตน้ โดยเป็นผลติภัณฑท์ี�สามารถสรา้งผลกําไร และสรา้งความมั�นคงใหก้ับบรษัิทไดใ้นระยะ

ยาว 

 

ภาวะตลาดและการแขง่ขนั 

(1) ภาพรวมธุรกจิ 

ภาพรวมธุรกจิ : เบี&ยรบัรวม และเบี&ยปีแรกรวมเบี&ยชําระคร ั&งเดยีว ปี 2557 

บรษัิท 

เบี%ยรับรวม 
เบี%ยปีแรกรวม 

เบี%ยชาํระครั%งเดยีว 

จํานวน 

(ลา้นบาท) 

สว่นแบง่

ตลาด 
%+/- 

จํานวน 

(ลา้นบาท) 

สว่นแบง่

ตลาด 
%+/- 

1. เอไอเอ 114,784 22.78 3.81 26,187 15.34 -2.55 

2. เมอืงไทยประกนัชวีติ 75,234 14.93 24.87 35,275 20.67 27.75 

3. ไทยประกนัชวีติ 63,060 12.52 14.59 14,936 8.75 1.13 

4. กรุงเทพประกนัชวีติ 51,810 10.28 32.58 19,069 11.17 81.01 

5. กรุงไทย-แอกซา่ประกนัชวีติ 48,877 9.70 29.55 19,476 11.41 33.30 

6. ไทยพาณชิยป์ระกนัชวีติ 48,621 9.65 6.87 18,329 10.74 0.53 

7. อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัชวีติ 26,958 5.35 7.44 6,048 3.54 2.55 

ธุรกจิ 503,850 100.00 13.77 170,664 100.00 15.05 

     ขอ้มลูจากสมาคมประกนัชวีติไทย เรยีงอนัดบัตามเบี%ยรับรวม 

 

ธรุกจิในภาพรวมยังมอีัตราเตบิโตอย่างตอ่เนื�องจากปี 2556 ที�รอ้ยละ 13.77 โดยบรษัิทมเีบี%ยรับรวมขยับขึ%นมา

อยูใ่นอนัดบัที� 4 ของธรุกจิจากเดมิซึ�งอยูใ่นอนัดบัที� 5 ดว้ยอตัราการเตบิโตที�สงูกวา่ธุรกจิมาก เป็นผลมาจากการเตบิโต

ของเบี%ยปีแรกรวมเบี%ยชาํระครั%งเดยีวที�เตบิโตมากกวา่รอ้ยละ 80 อยูใ่นอนัดบั 4 ของธรุกจิจากเดมิที�อนัดบั 6  

ชอ่งทางธนาคารยังเป็นชอ่งทางหลักที�ชว่ยขยายตลาดอย่างรวดเร็ว จากฐานลูกคา้ที�มศีักยภาพทางการเงนิ 

ความรูค้วามเขา้ใจในผลติภัณฑท์างการเงนิ และสาขาธนาคารที�มอียู่มากทําใหลู้กคา้สามารถเขา้ใชบ้รกิารไดส้ะดวก 

สง่ผลใหบ้รษัิทประกันชวีติที�มีช่องทางจําหน่ายผ่านธนาคารเป็นหลัก เช่น เมืองไทยประกันชวีติ กรุงไทย-แอกซ่า

ประกันชวีติ และกรุงเทพประกันชวีติ มอีัตราการเตบิโตของเบี%ยรับปีแรกรวมเบี%ยชําระครั%งเดยีวในระดับที�สงูกว่าธุรกจิ

คอ่นขา้งมาก   

ธุรกจิเตบิโตไดอ้ย่างตอ่เนื�องจากปัจจัยหลัก คอื อัตราการถอืครองกรมธรรมข์องประเทศซึ�งยังอยู่ในระดับตํ�า 

นโยบายจากภาครัฐที�ใหก้ารสนับสนุนการประกนัชวีติทั %งในดา้นความรู ้การลดหย่อนภาษี และการเขา้ถงึประกันชวีติได ้

สะดวกจากชอ่งทางการจําหน่ายที�เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดง้่ายและกวา้งขวางขึ%น การขยายตัวของสนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศัยและ

สนิเชื�อเพื�อธุรกจิ ตลอดจนการขยายตัวของเทคโนโลยทํีาใหก้ารรับสื�อของผูบ้รโิภคในดา้นต่างๆ ทําไดอ้ย่างรวดเร็ว 

สามารถรับรูท้างเลอืกการออมดว้ยผลติภัณฑป์ระกนัชวีติไดม้ากขึ%น 
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(2)  ภาวะการแขง่ขนัและกลยุทธ ์

ธรุกจิมกีารแขง่ขันสงูในทกุดา้น เพื�อตอบสนองตอ่ความตอ้งการผลติภัณฑท์างการเงนิ การบรกิารกอ่นและหลงัการขาย

ที�มปีระสทิธภิาพมากขึ%น ดงันี% 

• ดา้นชอ่งทางจําหน่าย 

ชอ่งทางตัวแทน : การเพิ�มจํานวนตัวแทนที�มคีวามรูใ้นดา้นการวางแผนการเงนิ และจํานวนตัวแทนคณุภาพ 

ชอ่งทางธนาคาร : สรา้งสมัพันธท์ี�ดกีับพันธมติรหลกั/การขยายพันธมติรใหม ่การพัฒนาผลติภัณฑเ์ฉพาะ 

  กลุม่เป้าหมาย 

ชอ่งทางอื�น ๆ : เพิ�มชอ่งทางขายตรง ทั %งการขายผ่านโทรศพัท ์เคเบิ%ลทวี ีและอนิเตอรเ์น็ต รวมถงึการขาย 

  ประกนัชวีติผา่นเคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ และจดุชําระเงนิของหา้งสรรพสนิคา้ 

• ดา้นการสรา้งภาพลกัษณ์  

เพิ�มการโฆษณาผ่านทาง Social media การประชาสมัพันธแ์ละจัดกจิกรรมการตลาดตามแหลง่ชมุชนและศนูยก์ารคา้ 

รวมถงึการจัดกจิกรรมเพื�อสงัคม 

• ดา้นผลติภัณฑ ์เพิ�มผลติภัณฑเ์ฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะวัยทํางานที�มรีายไดร้ะดับกลางขึ%นไป ที�ใหค้วามสําคัญ

กับสขุภาพและการออมเพื�อใชจ้่ายหลังเกษียณ ผลติภัณฑส์ําหรับผูส้งูอายุ โดยผลติภัณฑห์ลักที�ไดรั้บความนยิมโดย

ตลอด คอื ผลติภัณฑส์ะสมทรัพยร์ะยะสั %น 

• ดา้นบรกิารและการสรา้งความสัมพันธก์ับลูกคา้ เพิ�มความสะดวกในการสมัครทั %ง E-Application หรือการไม่

ตอ้งตรวจ/ตอบคําถามสขุภาพและการชําระเบี%ยประกันผ่านบัตรเครดติ การเพิ�มศูนยบ์รกิารลูกคา้ตามหา้งสรรพสนิคา้ 

และเพิ�มการสื�อสารชอ่งทางต่างๆ /ทํากจิกรรมลูกคา้ผ่าน Social Media เช่น Face book และ Line  และทํากจิกรรม

ร่วมกบัลกูคา้ในรูปแบบตา่งๆ 

 

(3)  แนวโนม้ธุรกจิประกนัชวีติปี 2558 

จากภาพรวมของธรุกจิประกนัชวีติในปี 2557 และประมาณการเศรษฐกจิไทยในปี 2558 ทําใหค้าดการณ์ไดว้า่

ธุรกจิประกันชวีติยังคงมแีนวโนม้เตบิโตอย่างต่อเนื�องในปี 2558 โดยสมาคมประกันชวีติไทยคาดการณ์การเตบิโตที�

รอ้ยละ 13-14 เนื�องจากประเทศไทยยังคงมีอัตราการถอืครองกรมธรรมเ์ฉลี�ยทั %งประเทศอยู่ในระดับตํ�าเมื�อเทยีบกับ

ประเทศที�พัฒนาแลว้ในกลุ่มอาเซียน โดยการถือครองกรมธรรม์ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดังนั%นธุรกจิยังมโีอกาสในการขยายตลาดประกันชวีติสูต่า่งจังหวัด ประกอบกับปัจจุบันประชาชนในตา่งจังหวัดมคีวามรู ้

ความเขา้ใจตอ่การทําประกนัชวีติมากขึ%น ซึ�งเป็นโอกาสที�ธุรกจิประกันชวีติจะสามารถเตบิโตในสว่นของภมูภิาคเพิ�มขึ%น

นอกจากโอกาสทางธุรกจิในภาพกวา้งแลว้ในปี 2558 ยังมปัีจจัยอื�นๆ ที�สนับสนุนต่อการเตบิโตของธุรกจิประกันชวีติ

ดงันี% 

1. ประชาชนสว่นใหญรั่บรูแ้ละตระหนักถงึการประกนัชวีติเพิ�มขึ%น 

2. การทบทวนเรื�องโครงสรา้งภาษีตา่งๆ รวมถงึแนวทางเตรยีมความพรอ้มประเทศไทยเขา้สูส่งัคมผูส้งูวยัของ

ภาครัฐที�มีแนวโนม้สนับสนุนใหป้ระชาชนมีการออมมากขึ%นผ่านเครื�องมือทางการเงนิต่างๆ ซึ�งประกันชวีติถือเป็น

ทางเลอืกหนึ�งที�ชว่ยสนับสนุนการออมและการเตรยีมความพรอ้มสาํหรับการเกษียณอายุไดเ้ป็นอยา่งด ี

3. การเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งประชากรและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที�ประเทศไทยจะมสีดัสว่นของผูส้งูอายุเพิ�มขึ%น

ในอนาคต จากการเปลี�ยนแปลงดังกลา่วประกอบกับนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ จงึเป็นโอกาสในการเตบิโตของ

แบบประกันชวีติที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้ซึ�งคาดวา่แบบประกันเพื�อการเกษียณอายแุละแบบ

ประกนัสขุภาพจะเป็นที�ตอ้งการของตลาดมากขึ%น 
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ที�มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิสํานักนายกรัฐมนตร,ี ประมาณการ

ประชากร จําแนกตามกลุม่อายุ และเพศ (1 กรกฎาคม) ขอ้สมมตภิาวะเจรญิพันธุป์านกลาง ทั�วราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2543 – 2573 

 

4. การพัฒนาเทคโนโลยสีมัยใหม่ที�ทําใหส้ังคมเคลื�อนเขา้สู่ยุคดจิติอลดว้ยการเตบิโตของ Smart device 

ต่างๆ เปิดโอกาสใหส้นิคา้และบรกิารเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ไดม้ากขึ%น รวมถงึการพัฒนาเทคโนโลยี Big Data ที�สามารถ

เขา้ถงึขอ้มูลเพื�อใชใ้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมและความสนใจของลกูคา้ในขณะนั%นได ้เพื�อบรษัิทนําเสนอสนิคา้ไดต้รง

ความตอ้งการลกูคา้มากขึ%น 

5. แนวโนม้การฟื%นตัวของธุรกจิอสังหารมิทรัพยท์ี�น่าจะสง่ผลใหส้นิเชื�อบา้นเตบิโตเพิ�มขึ%นในปี 2558 สรา้ง

โอกาสในการเตบิโตของแบบประกนัชวีติประเภทการคุม้ครองสนิเชื�อ 

6. การขยายธุรกจิในประชาคมอาเซยีนซึ�งคาดว่าจะเตบิโตเพิ�มขึ%นตามการฟื%นตัวของเศรษฐกจิโลกประกอบ

กับนโยบายการคา้ของรัฐบาลที�มคีวามชดัเจน จงึคาดวา่เศรษฐกจิตามแนวชายแดนจะเตบิโตเพิ�มขึ%นอย่างมาก ดังนั%น

จงึเป็นโอกาสในการขยายตลาดประกันชวีติออกไปทั %งในส่วนแนวชายแดนที�เป็นเขตเศรษฐกจิของไทย รวมถงึของ

ประเทศเพื�อนบา้นที�คาดวา่น่าจะใหค้วามสนใจในผลติภัณฑป์ระกันชวีติของประเทศไทยที�มคีวามหลากหลายมากกวา่ 

เนื�องจากธรุกจิประกนัชวีติของประเทศเพื�อนบา้นยังอยูใ่นชว่งเริ�มตน้ 

ซึ�งจากปัจจัยตา่งๆ ที�กลา่วมาขา้งตน้ สง่ผลตอ่แนวโนม้ธรุกจิประกนัชวีติโดยแบง่เป็น 5 ดา้นดงันี% 

1. ผลติภัณฑ:์ มแีนวโนม้ออกแบบประกันที�เนน้การออมระยะยาว หรอืออมเพื�อการเกษียณอายุ สําหรับกลุ่ม

ลกูคา้อาย ุ30 ขึ%นไป และคาดวา่ในอนาคตรัฐบาลจะมมีาตรการสง่เสรมิการออมเพื�อการเกษียณอายุเพิ�มขึ%น โดยเฉพาะ

ในกลุ่มลูกคา้ที�มรีายไดร้ะดับล่างถงึระดับกลาง เพื�อลดภาระการดูแลผูสู้งอายุของภาครัฐในอนาคต นอกจากนี%แบบ

ประกันสขุภาพจะมหีลากหลายมากขึ%น หรอืขายในลักษณะเป็นแพ็คเกจร่วมกับแบบประกันชวีติมากขึ%นเพื�อใหง้่ายต่อ

การเขา้ใจของลกูคา้ โดยเฉพาะการขายผา่นชอ่งทางโทรศพัท ์และชอ่งทางธนาคาร 
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2. ชอ่งทาง: ชอ่งทางตัวแทนจะพัฒนาไปสูนั่กวางแผนทางการเงนิมากขึ%น โดยเฉพาะในบรษัิทประกนัชวีติที�มี

ธนาคารสนับสนุน เนื�องจากมผีลติภัณฑท์างการเงนิอื�นๆ ที�ตัวแทนสามารถนําเสนอใหแ้ก่ลูกคา้ได ้และการขายผ่าน

ชอ่งทางตัวแทนจะขยายสูต่า่งจังหวัดมากขึ%นโดยเฉพาะตามจังหวดัใหญ่ๆ ในภูมภิาค ในขณะที�ชอ่งทางธนาคารจะให ้

ความสําคัญกับการขายและการบรกิารหลังการขายมากขึ%น เพื�อรับรองจํานวนลูกคา้ที�เพิ�มมากขึ%นและลดจํานวนขอ้

รอ้งเรยีน นอกจากนี%เทคโนโลยสีมัยใหม่จะชว่ยใหเ้กดิชอ่งทางการขายใหม่อย่างชอ่งทางขายผ่านทางออนไลน์มาก

ยิ�งขึ%น 

3. การบรกิาร: จากการพัฒนาทางเทคโนโลยทํีาใหเ้กดิการบรกิารใหม่ๆ ที�สามารถนํามาใชใ้นธุรกจิประกัน

ชวีติมากขึ%น ดังนั%นจะมีการร่วมมอืระหว่างบรษัิทประกันชวีติกับธุรกจิอื�นๆ อาทเิช่น โรงพยาบาล Fitness อาหารเพื�อ

สุขภาพ เพื�อสนับสนุนโปรแกรมการดูแลสุขภาพ Wellness Program เป็นตน้ นอกจากนี%บรษัิทประกันชวีติยังมีการ

พัฒนาเทคโนโลยเีพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการใหบ้รกิารที�รวดเร็วและมคีุณภาพ ดว้ยการบรกิารที�สามารถเขา้ถงึไดทุ้กที�

ทุกเวลาผ่านทาง mobile application อกีทั %งการใหลู้กคา้สามารถตดิต่อสื�อสารกับบรษัิทประกันชวีติไดห้ลากหลาย

ชอ่งทาง เชน่ email, web chat, automatic call centers ซึ�งเป็นการตดิต่อสื�อสารที�มปีระสทิธภิาพมากกว่าชอ่งทาง

สาขาที�มอียู่เดมิ สาํหรับความคาดหวงัในการบรกิารยังมคีวามทา้ทายอกีมากเพราะลกูคา้สามารถแบง่ปันขอ้มูลไดอ้ย่าง

รวดเร็วและมอีทิธพิลอยา่งมากในสื�อสงัคมออนไลน ์ดังนั%นบรษัิทประกนัชวีติจะตอ้งปรับปรุงการใหบ้รกิารใหเ้ป็นไปตาม

คณุภาพมาตรฐาน 

4. การบริหาร: บริษัทประกันชีวติจะใหค้วามสําคัญกับลูกคา้และยึดลูกคา้เป็นศูนย์กลางมากขึ%นในการ

ออกแบบประกันชวีติและบรกิารต่างๆ เพื�อใหลู้กคา้เกดิความจงรักภักดตี่อแบรนดแ์ละสามารถตอบสนองต่อรูปแบบ

พฤตกิรรมการใชช้วีติของประชาชนไทยที�เปลี�ยนแปลง อกีทั %งปัจจุบันประชาชนไทยมีความรูด้า้นการวางแผนทาง

การเงนิและการประกนัชวีติมากขึ%น และตอ้งการขอ้มูลสนิคา้และบรกิารกอ่นการตัดสนิใจ ดังนั%นลกูคา้มแีนวโนม้ที�จะใช ้

บรกิารผ่านหลายชอ่งทาง บรษัิทตา่งๆ จงึตอ้งเตรยีมความพรอ้มในการเชื�อมโยงขอ้มูลบรกิารเขา้ดว้ยกนั เพื�อใหท้กุจุด

บรกิารมมีาตรฐานการใหบ้รกิารที�เหมอืนกนั  

5. ระเบยีบขอ้บงัคบั: มกีารปรับปรุงและพัฒนาระบบการดําเนนิงานทกุดา้นใหม้คีวามเป็นสากลตามกฎระเบยีบ

ที�จะเขม้งวดมากขึ%น โดยเฉพาะเรื�องความมั�นคงทางการเงนิของบรษัิท ทั %งนี% เพื�อใหบ้รษัิทประกันสามารถรองรับการ

แข่งขันที�เพิ�มขึ%นจากการเปิดประชาคมอาเซยีนได ้พรอ้มกับรองรับการขยายตัวของธุรกจิที�จะเพิ�มขึ%นตามนโยบาย

ภาครัฐ 

 

2.3   การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

2.3.1 แหลง่ที�มาของเงนิทนุ 

(1)   แหลง่ที�มาของเงนิทนุ 

 แหลง่ที�มาสาํคญัของเงนิทนุของบรษัิท ประกอบดว้ย สว่นของผูถ้อืหุน้ เบี%ยประกนัภัยรับสทุธ ิและ 

กําไรจากการลงทนุสทุธ ิณ สิ%นปี 2555 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทั %งสิ%น 19,464.77 ลา้นบาท เพิ�มอัตรารอ้ยละ 46.61 

จากปี 2554 แหลง่ที�มาสาํคญัของเงนิทนุของบรษัิทไดจ้ากเบี%ยประกันภัยรับสทุธ ิ34,127.63 ลา้นบาท และรายไดจ้าก

การลงทนุสทุธจํิานวน 5,703.83  ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัราการเตบิโตที�เพิ�มขึ%นรอ้ยละ 21.42 

 ณ สิ%นปี 2556 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทั %งสิ%น 22,263.66 ลา้นบาท เพิ�มอัตรารอ้ยละ 14.38 จากปี 

2555 แหล่งที�มาสําคัญของเงนิทุนของบรษัิทไดจ้ากเบี%ยประกันภัยรับสทุธ ิ38,795.18 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการ

ลงทนุสทุธจํิานวน 7,055.87 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัราการเตบิโตที�เพิ�มขึ%น รอ้ยละ 23.70  

 ณ สิ%นปี 2557 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทั %งสิ%น 25,579.23 ลา้นบาท เพิ�มอตัรารอ้ยละ 14.89 จากปี 

2556 แหล่งที�มาสําคัญของเงนิทุนของบรษัิทไดจ้ากเบี%ยประกันภัยรับสทุธ ิ51,172.06 ลา้นบาท และ รายไดจ้ากการ

ลงทนุสทุธจํิานวน 8,811.63 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัราการเตบิโตที�เพิ�มขึ%น รอ้ยละ 24.88 
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(2)   แหลง่ที�ใชไ้ปของเงนิทนุ 

บรษัิทจะจัดสว่นหนึ�งของเงนิทนุจากเบี%ยประกนัรับสทุธไิวส้ําหรับคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานของ 

บรษัิท และสว่นหนึ�งสําหรับเป็นเงนิสํารองประกันชวีติเพื�อใชจ้่ายค่าสนิไหมทดแทน  ผลประโยชน์ใหก้ับผูเ้อาประกัน

หรอืผูรั้บประโยชนก์บับรษัิท หากผูเ้อาประกนัเสยีชวีติ หรอืครบกําหนดชาํระผลตอบแทน 

  แหลง่ใชไ้ปของเงนิทนุของบรษัิทที�สําคัญในปี 2555 ประกอบดว้ย ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์

คา่สนิไหมทดแทน และคา่ใชจ้า่ยในการจัดการคา่สนิไหมทดแทน จํานวนรวม 7,971.39 ลา้นบาท คา่จา้งและบําเหน็จ

ใหก้บันายหนา้ 2,758.14 ลา้นบาท และเงนิสาํรองประกนัชวีติเพิ�มจากปีกอ่น ทั %งสิ%น 22,872.80 ลา้นบาท 

  ณ สิ%นปี 2556 แหลง่ใชไ้ปของเงนิทนุของบรษัิท ประกอบดว้ย ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์ค่า

สนิไหมทดแทน และค่าใชจ้่ายในการจัดการคา่สนิไหมทดแทน จํานวนรวม 10,851.23 ลา้นบาท คา่จา้งและบําเหน็จ

ใหก้บันายหนา้  2,705.21 ลา้นบาท และเงนิสาํรองประกนัชวีติเพิ�มจากปีกอ่น ทั %งสิ%น 25,357.21 ลา้นบาท  

  ณ สิ%นปี 2557 แหลง่ใชไ้ปของเงนิทนุของบรษัิท ประกอบดว้ย ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์ค่า

สนิไหมทดแทน และคา่ใชจ้่ายในการจัดการคา่สนิไหมทดแทน จํานวนรวม 12,384.40 ลา้นบาท ค่าจา้งและบําเหน็จ

ใหก้บันายหนา้ 2,805.34 ลา้นบาท และเงนิสาํรองประกนัชวีติเพิ�มจากปีกอ่น ทั %งสิ%น 40,818.25 ลา้นบาท  

 

2.4    งานที;ยงัไมไ่ดส้ง่มอบ 

  - ไมม่ ี- 
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3.  ปจัจยัความเสี�ยง 

 
บรษัิทดําเนินธุรกจิประกันชวีติซึ�งตอ้งรับโอนความเสี�ยงภัยมาจากภาคประชาชน ทําใหก้ารบรหิารจัดการจงึ

ตอ้งทําดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ และตระหนักถงึความสาํคญัของการมรีะบบการบรหิารความเสี�ยงที�มปีระสทิธภิาพ 

บรษัิทจงึใชร้ะบบการบรหิารความเสี�ยงทั�วทั /งองคก์ร Enterprise Risk Management (ERM) โดยจัดทําแผนธุรกจิและ

กลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกับระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได ้(Risk Appetite) มกีารบรหิารการดํารงเงนิกองทนุตามระดบัความ

เสี�ยง (Risk - Base Capital) และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ ภายใตก้ารกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) ทั /งนี/ ปัจจัยที�บรษัิทเห็นว่าเป็นความเสี�ยงที�มี

นัยสาํคญัตอ่การดําเนนิธรุกจิ ไดแ้ก ่

1. ความเสี�ยงจากการสรา้งรายไดจ้ากการขาย จากความผันผวนของตลาดสรา้งความไม่เชื�อมั�นในการออมเงนิ

ผ่านการประกันชวีติที�เป็นสัญญาระยะยาว การแข่งขันจากคู่แขง่ในธุรกจิ ความเสี�ยงจากการดําเนินงานที�ไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้กระทบตอ่การสรา้งรายไดแ้ละผลกําไรของบรษัิท อย่างไรก็ด ีบรษัิทเชื�อมั�นและ

ยังคงใชก้ลยุทธก์ารขยายฐานลกูคา้ทั /งรายใหม่และลกูคา้เดมิ ผา่นการจัดการชอ่งทางการขายที�เหมาะสมจาก

ชอ่งทางการขายที�มอียู่และนําเสนอผ่านชอ่งทางใหม่ๆ เชน่ การขายผ่านชอ่งทางโทรศัพท ์ประกอบกับการ

วางแผนการตลาดและการบรหิารตน้ทุนค่าใชจ้่ายที�มีประสทิธภิาพ การสรา้งความน่าเชื�อถือและการสรา้ง

ภาพลักษณ์ใหม่ ตลอดจนงานดา้นบรกิารที�พัฒนาและขยายสูส่าขาใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกับสํานักงานใหญ ่

จะยังสามารถลดความเสี�ยงจากปัจจัยตา่งๆ ได ้ในปีนี/ 

2. ความเสี�ยงจากการสูญเสยีรายไดจ้ากการลงทุน เป็นการสญูเสยีเงนิลงทุนอันเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลง

ราคาของหลักทรัพย์ที�ลงทุน ซึ�งเป็นไปตามอุปสงค์ และอุปทานของตลาดตามความผันผวนของภาวะ

เศรษฐกจิ และปัจจัยทางการเมอืง เป็นความเสี�ยงที�มผีลกระทบตอ่ตลาดทั /งระบบ มักจะเรยีกอกีชื�อวา่ Market 

Risk เป็นความเสี�ยงที�ไม่สามารถทําใหล้ดลงไดจ้ากการกระจายการลงทุน ทั /งนี/บริษัทฯ จะตอ้งลงทุนใน

สนิทรัพยท์ี�เหมาะสมเพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที�เพยีงพอ สอดคลอ้งกบัภาระผกูพันและระดบัตน้ทนุที�มอียู ่บรษัิท

ฯ จงึไดพ้จิารณาเพิ�มสดัสว่นการลงทนุในสนิทรัพยป์ระเภทอื�นๆ นอกเหนือจากการลงทนุในตราสารหนี/ภาครัฐ 

ซึ�งไดม้กีารพจิารณาเรื�องความเสี�ยงและการดํารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสี�ยงจากสนิทรัพยล์งทนุควบคูไ่ป

ดว้ย อกีทั /งบรษัิทไดพ้จิารณาชอ่งทางการประกอบธุรกจิอื�นนอกเหนือจากการประกอบธุรกจิประกันชวีติเพื�อ

ผลตอบแทนเพิ�มเตมิในระยะเวลาที�เหมาะสม โดยพจิารณาถงึศกัยภาพ ระบบงาน บคุลากร และทรัพยากรของ

บริษัท ทั /งนี/บริษัทไดกํ้าหนดกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย (คปภ.) อยา่งเคร่งครัด 

3. ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี/ย เป็นความเสี�ยงที�ส่งผลกระทบต่อการประเมนิมูลค่าสนิทรัพย ์และหนี/สนิของ

บรษัิท สง่ผลตอ่ความผันผวนของการดํารงเงนิกองทนุ บรษัิทมกีารจัดสรรเงนิกองทนุตามประเภทความเสี�ยง 

อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ตลอดเวลาในการดําเนินธุรกจิบรษัิทมเีงนิกองทุนเพียงพอ โดยในการ

จัดสรรเงนิกองทนุจะคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุควบคูไ่ปดว้ย ดงันี/ 

• ตดิตามการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี/ยอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อประเมนิผลกระทบตอ่อัตราสว่นความ

เพยีงพอของเงนิกองทนุ (CAR Ratio) และเพิ�มการตดิตามมากเป็นพเิศษในชว่งที�มกีารเปลี�ยนแปลง

อยา่งมนัียสาํคญั 

• ในชว่งที�อัตราดอกเบี/ยมกีารปรับตัวดขี ึ/น ทําใหบ้รษัิทมทีางเลอืกในการลงทุน จงึไดเ้นน้การลงทุน

ในชว่งอายุสนิทรัพยใ์นชว่ง 8-10 ปี เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพของ Cash Flow Matching เพื�อลดระดับ 

Interest rate Risk Charge ลง อกีทั /งยังชว่ยลด Liquidity Risk ที�อาจจะเกดิขึ/นในอนาคตอกีดว้ย 

 



 

สว่นที� 1 หนา้ที� 21 

• แนวทางในการบรหิารจัดการความเสี�ยง เพื�อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี/ย โดย

การบริห ารสินท รัพ ย์และหนี/ส ิน  (ALM: Asset Liability Management) ให อ้่อนไหวต่อการ

เปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี/ยในระดับที�ใกลเ้คยีงกัน ทั /งการจัดพอรต์การลงทุนเพื�อลด Duration 

Gap ระหว่างสนิทรัพยแ์ละหนี/สนิ การพจิารณาการลงทุนใหส้อดคลอ้งกับผลติภัณฑท์ี�พัฒนาออกสู่

ตลาด พรอ้มทั /งจัดหาโปรแกรมประยุกต ์ALM เพื�อเป็นเครื�องมอืในการประมาณการและการวางแผน

ที�เกี�ยวขอ้งใหม้คีวามถกูตอ้ง แมน่ยํามากยิ�งขึ/น 

4. ความเสี�ยงดา้นปฏบิัตกิาร (Operational Risk) จากการดําเนนิธุรกจิที�เป็นผลจากการปฏบิัตงิานของบคุลากร 

กระบวนการปฏบิัตงิาน เทคโนโลยสีารสนเทศที�ใช ้และจากเหตุปัจจัยภายนอกอื�นๆ บรษัิทมแีผนงานในการ

เพิ�มระบบการจัดเก็บขอ้มูลที�เป็นนัยสําคัญเกี�ยวกับลูกคา้ เชน่เหตผุลการยกเลกิกรมธรรม ์การเวนคนื เพื�อหา

มาตรการและแนวทางแกไ้ขและป้องกันไดอ้ย่างถูกตอ้งและทันการณ์ ขณะเดยีวกัน บรษัิทยังคงสง่เสรมิและ

มุง่เนน้การบรหิารความเสี�ยงในดา้นตา่งๆ ดงันี/ 

• ดา้นบุคลากร บรษัิทฯ สง่เสรมิใหพ้นักงานมีการพัฒนาตนเองเพื�อเพิ�มพูนความรูแ้ละทักษะในการ

ปฏิบัตงิาน และสรรหาบุคคลากรที�เหมาะสมและเพียงพอในการปฎิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุน

เครื�องมอืในการปฏบิตังิานอยา่งเหมาะสม 

• ดา้นกระบวนการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ไดดํ้าเนินการปรับปรุงระบบงาน Work Flow ต่างๆ ใหม้ี

ประสทิธภิาพมากยิ�งขึ/น พรอ้มจัดทําคู่มอืการปฏบิัตงิานในหนา้ที�หลัก เชน่ กระบวนการพัฒนาและ

ออกแบบผลติภัณฑ ์กระบวนการจา่ยสนิไหม งานดา้นการเงนิและการบญัช ี

• ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ไดล้งทุนและพัฒนาระบบงานสารสนเทศอย่างต่อเนื�อง 

โดยเฉพาะเทคโนโลยดีา้นฐานขอ้มลูและระบบงานที�เกี�ยวขอ้ง 

• ในระดับหน่วยงาน บรษัิทฯ กําหนดโครงสรา้งการบรหิารความเสี�ยง นโยบายการบรหิารความเสี�ยง 

เพื�อใหบ้รษัิทสามารถรับรูแ้ละบรหิารจัดการความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ/นได ้เพื�อใหม้ั�นใจไดว้่าการ

บรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารของบรษัิทฯ มคีวาม 

 การบริหารความต่อเนื� องในการดําเนินธุ รกิจ  (BCM: Business Continuity Management)บริษั ทให ้

ความสําคัญตอ่งานดา้นการใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ย่างทันทว่งทเีป็นลําดับแรกหากเกดิสถานการณ์ฉุกเฉิน จงึไดป้รับปรุง

และพัฒนากระบวนการและแผนงานบรหิารความต่อเนื�องทางธุรกจิ BCP (Business Continuity Plan) อย่างต่อเนื�อง 

โดยไดจั้ดทําคูม่อืแผนบรหิารความตอ่เนื�องทางธุรกจิแยกตามสถานการณ์ฉุกเฉนิ และไดจั้ดใหม้กีารซอ้มสถานการณ์

ฉุกเฉนิและการทดสอบระบบงานศนูยป์ฏบิัตงิานสาํรองของบรษัิท เพื�อใหม้ั�นใจวา่ระบบงานตา่งๆ ที�จัดเตรยีมไวส้ามารถ

ใชง้านไดด้ตีามแผนที�วางไว ้
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4.  ทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

 

4.1 ตารางแสดงสนิทรพัยข์องบรษิทัที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมสีาขา (ไมร่วมสํานักงานใหญ)่ จํานวน 76 สาขา โดยเป็นทรัพยส์นิของ

บรษัิทเอง  จํานวน  26 แหง่ และเป็นสาขาที�บรษัิทเชา่จํานวน 50 สาขา 

  บรษัิทมทีรัพยส์นิประเภท ที�ดนิ อาคารชดุ ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง และอปุกรณ์ ดงันี6 

- สาํนักงานใหญ่ของบรษัิท ตั 6งอยู่เลขที� 23/115-121 รอยัลซติี6อเวนิว ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 ซึ�งบรษัิททําสญัญาเชา่ระยะยาวกบัผูใ้หเ้ชา่ สิ6นสดุ ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2563 

- ที�ดนิ อาคารชดุ ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง และอปุกรณ์สทุธอิื�นๆ ณ วนัที� ส ิ6นปี 2557 มจํีานวน 389.20 

ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี6 

 

4.1.1 ที�ดนิเปลา่ อาคารชดุ และที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง * 

ประเภททรพัยส์นิ 

มูลคา่

ทางบญัช ี

ณ สิ0นปี 

2557 

(ลา้น

บาท) 

 

 

พื0นที� 

(ตร.วา) 

ราคา

ประเมนิ 

(ลา้น

บาท) 

ลกัษณะ

กรรมสทิธิ4 

ภาระ

ผูกพนั 

 

 

วตัถปุระสงค ์

 

 

ที�ดนิเปลา่ 1 แปลง  

ที�ตั 6ง ต.หนองบัว อ.เมอืง จ.

หนองบวัลําพูน                   

16.05 855.00 18.81 บรษัิทเป็น

เจา้ของ 

-ไมม่-ี ที�ตั 6งสาํนักงาน 

อาคารชดุ จํานวน 1 หอ้งชดุ 

(สาขาเอกมัย) 

ที�ตั 6ง อ.พระโขนง จ. กรุงเทพฯ 

16.18 327.08 85.70 บรษัิทเป็น

เจา้ของ 

-ไมม่-ี ที�ตั 6งสาํนักงาน 

ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง   

-   ที�ดนิ (25 สาขา) 

-   สิ�งปลกูสรา้ง (25 สาขา) 

 

153.36 

59.49 

 

1,534.55 

- 

 

224.60 

105.09 

 

บรษัิทเป็น

เจา้ของ 

บรษัิทเป็น

เจา้ของ 

 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

 

ที�ตั 6งสาํนักงาน 

ที�ตั 6งสาํนักงาน 

รวม 245.08 2,433.63 434.20    

 

หมายเหต:ุ ราคาที�ดนิและอาคารประเมนิตามกฎการประเมนิของสํานัก คปภ.ปี 2557 เวน้แต ่ที�ดนิเปลา่ และ อาคาร  

               จังหวัดอยธุยา ประเมนิตามกฎการประเมนิของสาํนัก คปภ.ปี 2556 

   *  สว่นที�เป็นของบรษัิท  
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4.1.2 เครื�องมอื อปุกรณ์ และเครื�องใชส้ํานักงานของบรษัิท* 

ประเภททรพัยส์นิ 

มูลคา่ทางบญัช ี

ณ สิ0นปี 2557 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะกรรมสทิธ ิ ภาระผูกพนั 

ยานพาหนะ 13.01 บรษัิทเป็นเจา้ของ -ไมม่-ี 

เครื�องใชส้าํนักงาน  44.21 บรษัิทเป็นเจา้ของ -ไมม่-ี 

คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ 20.73 บรษัิทเป็นเจา้ของ -ไมม่-ี 

คา่ปรับปรุงทรัพยส์นิที�เชา่ 66.17 บรษัิทเป็นเจา้ของ -ไมม่-ี 

รวม 144.12 บรษัิทเป็นเจา้ของ -ไมม่-ี 

 

หมายเหต:ุ *  สว่นที�เป็นของบรษัิท 

 

สญัญาเชา่ที�ดนิและอาคาร * 

คูส่ญัญา    ผูเ้ชา่ : บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) 

    ผูใ้หเ้ชา่ : บรษัิท นารายณ์ร่วมพพัิฒน ์จํากดั 

วตัถปุระสงค ์   เพื�อเชา่อาคารสาํหรับใชเ้ป็นสํานักงาน เลขที� 23/115-121  

อาคารฝั�งตะวนัตก รอยัลซติี6อเวนวิ  ถนนพระรามเกา้ เขตหว้ยขวาง กทม.10310 

เนื6อที�ประมาณ   11,766.24 ตารางเมตร 

ระยะเวลา   25 ปี นับตั 6งแตว่นัที� 29 ธันวาคม 2538 – วนัที�  30 พฤศจกิายน  2563 

อตัราคา่เชา่   อตัราคา่เชา่จ่ายลว่งหนา้ จํานวนรวม  294,156,000 บาท โดยแบง่จ่าย 2 งวด  

โดยมรีายละเอยีดดงันี6 

    1.  จํานวน 174,000,000 บาท ชาํระเมื�อ 17 กรกฎาคม 2538 

    2.  จํานวน 120,156,000 บาท ชาํระเมื�อ 24 มกราคม  2539 

    นอกจากนี6 บรษัิท ยังตอ้งชาํระคา่เชา่รายเดอืนในอัตรา 5 บาทตอ่ตารางเมตร  

โดยเริ�มตั 6งแต ่ วนัที� 24 มกราคม 2539  โดยผูใ้หเ้ชา่มสีทิธปิรัปคา่เชา่รายเดอืน 

ขึ6นรอ้ยละ 10 ตั 6งแต ่1 มกราคม 2541 และสามารถปรับเพิ�มขึ6นอกีรอ้ยละ 10   

ทกุๆ 5 ปี  ตั 6งแต่ 1  มกราคม 2546 เป็นตน้ไป โดยปัจจุบันบรษัิทขําระคา่เชา่ราย

เดอืนในอตัรา7.32 บาท ตอ่ตารางเมตร 

 

สญัญาเชา่ที�ดนิและอาคาร 

คูส่ญัญา ผูเ้ชา่ : บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

 ผูใ้หเ้ชา่  : บรษัิท นารายณ์ร่วมพพัิฒน ์จํากดั 

วตัถปุระสงค ์ เพื�อเช่าอาคารสําหรับใชเ้ป็นสํานักงาน เลขที� 23/122-123  ชั 6น 6 และชั 6น 7 

อาคารฝั�งทศิตะวันออก รอยัลซติี6 อเวนิว ถนนพระรามเกา้ เขตหว้ยขวาง กทม. 

10310 

เนื6อที�ประมาณ 3,173.00 ตารางเมตร 

ระยะเวลา 3 ปี นับตั 6งแตว่นัที� 1 สงิหาคม 2557 – วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 
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อตัราคา่เชา่ อัตราค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ เดือนละ 500,000.00 บาท โดยเริ�มชําระในวันที�                        

1 สงิหาคม 2254 เป็นตน้ไป 

นอกจากนี6  บริษัทยังตอ้งชําระค่าบริการสําห รับอาคารส่วนกลางเดือนละ 

1,038,905.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) และค่าบริการสําหรับภายใน

โครงการเดอืนละ  111,055.00 บาท (ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิ�ม) โดยชําระพรอ้มกัน

กบัคา่เชา่ 

การบอกเลกิสญัญาเชา่ กรณีผูเ้ชา่หรือผูใ้หเ้ช่าผดิสัญญาเชา่ คู่กรณีจะแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่อกี

ฝ่าย ถา้หากผา่น 30 วนั แลว้คูก่รณียังไมแ่กไ้ข สญัญาเชา่สามารถยกเลกิได ้

เง ื�อนไขอื�นๆ  ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูจั้ดใหม้ีประกันวนิาศภัยในส่วนของตัวอาคาร โดยผูใ้หเ้ช่าเป็น

ผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

 

สญัญาเชา่ที�ดนิและอาคาร 

คูส่ญัญา ผูเ้ชา่ : บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

 ผูใ้หเ้ชา่ : บรษัิท นารายณ์ร่วมพพัิฒน ์จํากดั 

วตัถปุระสงค ์ เพื�อเชา่อาคารสาํหรับใชเ้ป็นหอ้งเก็บกรมธรรม ์เลขที� 21/106-107 รอยัลซติี6  

 อเวนวิ ถนนพระรามเกา้ เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 

เนื0อที�ประมาณ 727.12 ตารางเมตร 

ระยะเวลา 3 ปี นับตั 6งแตว่นัที� 1 พฤศจกิายน 2555 - วนัที� 31 ตลุาคม 2558 

อตัราคา่เชา่ อัตราค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ เดือนละ 34,400.00 บาท โดยเริ�มชําระในวันที�                          

1 พฤศจกิายน 2555 เป็นตน้ไป 

นอกจากนี6  บริษัทยังตอ้งชําระค่าบริการสําห รับอาคารส่วนกลางเดือนละ 

51,600.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) และค่าบรกิารสําหรับภายในโครงการ

เดอืนละ 21,039.20 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) โดยชาํระพรอ้มกนักบัคา่เชา่ 

การบอกเลกิสญัญาเชา่ กรณีผูเ้ชา่หรือผูใ้หเ้ช่าผดิสัญญาเชา่ คู่กรณีจะแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่อกี

ฝ่าย ถา้หากผา่น 30 วนั แลว้คูก่รณียังไมแ่กไ้ข สญัญาเชา่สามารถยกเลกิได ้

เง ื�อนไขอื�นๆ  ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูจั้ดใหม้ีประกันวนิาศภัยในส่วนของตัวอาคาร โดยผูใ้หเ้ช่าเป็น

ผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

 

สญัญาเชา่ที�ดนิและอาคาร 

คูส่ญัญา ผูเ้ชา่ : บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

 ผูใ้หเ้ชา่ : บรษัิท นารายณ์ร่วมพพัิฒน ์จํากดั 

วตัถปุระสงค ์ เพื�อเชา่อาคารสําหรับใชเ้ป็นหอ้ง Club S  เลขที� 23/129  ซอยศูนยว์จัิย  ถนน

พระรามเกา้ เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 

เนื0อที�ประมาณ 428 ตารางเมตร 

ระยะเวลา 3 ปี นับตั 6งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม  2556 - วนัที� 30 มถินุายน  2559 

อตัราคา่เชา่ อัตราค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ เดือนละ 87,000.00 บาท โดยเริ�มชําระในวันที�                          

1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 

นอกจากนี6  บริษัทยังตอ้งชําระค่าบริการสําห รับอาคารส่วนกลางเดือนละ 

131,280.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) และคา่บรกิารสําหรับภายในโครงการ

เดอืนละ  12,840.00 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) โดยชาํระพรอ้มกนักบัคา่เชา่ 



 

สว่นที� 1 หนา้ที� 25 

การบอกเลกิสญัญาเชา่ กรณีผูเ้ชา่หรือผูใ้หเ้ช่าผดิสัญญาเชา่ คู่กรณีจะแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่อกี

ฝ่าย ถา้หากผา่น 30 วนั แลว้คูก่รณียังไมแ่กไ้ข สญัญาเชา่สามารถยกเลกิได ้

เง ื�อนไขอื�นๆ  ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูจั้ดใหม้ีประกันวนิาศภัยในส่วนของตัวอาคาร โดยผูใ้หเ้ช่าเป็น

ผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

 

สญัญาประกนัภยัที�สําคญั 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที� (อยูร่ะหวา่งออกเลม่กรมธรรม)์ 

คูส่ญัญา บรษัิท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

ประเภทการประกนัภยั ประกันความเสี�ยงภัยทรัพย์ส ิน (Accidental Damage Property Insurance 

Policy) 

ทรพัยส์นิที�เอาประกนั เฟอรน์ิเจอร ์เครื�องตกแต่ง หอ้งกรมธรรมข์องสํานักงานใหญ่ และ สิ�งปลูกสรา้ง                   

ตัวอาคาร (ที�เป็นกรรมสทิธิfของบรษัิท) เฟอร์นิเจอร์ เครื�องตกแต่งของอาคาร

สาขาอกี 76 สาขา 

ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี นับตั 6งแตว่นัที� 31 ธันวาคม 2557 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2558 

วงเงนิประกนัภยั 986,441,960.00 บาท 

เบี0ยประกนัภยั                              900,757.03 บาท 

ผูร้บัผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์ บริษัท กรุงเทพประกันชีว ิต  จํากัด (มหาชน) ยกเวน้อาคารเช่า ซึ�งผู รั้บ

ผลประโยชนใ์นอาคาร คอื ผูใ้หเ้ชา่ 

 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที� (อยูร่ะหวา่งออกเลม่กรมธรรม ์ สาํนักงานใหญแ่ละสาขา) 

คูส่ญัญา บรษัิท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

ประเภทการประกนัภยั การประกนัภัยสําหรับเงนิ ตอ่ความเสี�ยงบางชนดิเชน่ ความสญูเสยีของเงนิภายใน

ตูน้ิรภัยหรอืภายในสถานที�เอาประกันภัย ความสญูเสยีของเงนิขณะขนสง่ ความ

เสยีหายต่อตูน้ิรภัยหรือทรัพย์สนิอื�นๆ ที�เกดิขึ6นกับเงินและทรัพย์สนิอื�นๆของ

บรษัิท 

ทรพัยส์นิที�เอาประกนั เงนิ ตูน้ิรภัย หอ้งนิรภัย ตัวอาคาร และทรัพย์สนิอื�นๆของสํานักงานใหญ่ และ

สาขา อกี 76 สาขา 

ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี นับตั 6งแตว่นัที� 31 ธันวาคม 2557 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2558 

วงเงนิประกนัภยั 38,285,000.00 บาท 

เบี0ยประกนัภยั                              153,209.02 บาท 

ผูร้บัผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์   บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที� (อยูร่ะหวา่งออกเลม่กรมธรรม)์ 

คูส่ญัญา บรษัิท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

ประเภทการประกนัภยั ประกนัภัยป้ายโฆษณา สาขาพจิติร 

ทรพัยส์นิที�เอาประกนั ป้ายโฆษณา  โครงเหล็กขนาดกวา้ง 8 เมตร x สงู 10.30 เมตร  หนา 1.60 เมตร 

ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี นับตั 6งแตว่นัที� 31 ธันวาคม 2557 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2558 

วงเงนิประกนัภยั 800,000.00 บาท 

เบี0ยประกนัภยั                              25,782.72 บาท 

ผูร้บัผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 
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กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที� (อยูร่ะหวา่งออกเลม่กรมธรรม)์ 

คูส่ญัญา บรษัิท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

ประเภทการประกนัภยั ประกนัภัยป้ายโฆษณา สาขาอดุรธาน ี

ทรพัยส์นิที�เอาประกนั ป้ายโฆษณา โครงเหล็กขนาดกวา้ง 11.90 เมตร x สงู 11.30 เมตร หนา 1.60 

เมตร 

ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี นับตั 6งแตว่นัที� 31 ธันวาคม 2557 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2558 

วงเงนิประกนัภยั 1,104,000.00 บาท 

เบี0ยประกนัภยั                              35,580.71 บาท 

ผูร้บัผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที� (อยูร่ะหวา่งออกเลม่กรมธรรม)์ 

คูส่ญัญา บรษัิท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

ประเภทการประกนัภยั ประกนัภัยสทิธกิารเชา่ 

ทรพัยส์นิที�เอาประกนั - 

ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี นับตั 6งแตว่นัที� 31 ธันวาคม 2557 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2558 

วงเงนิประกนัภยั 69,609,200.00 บาท 

เบี0ยประกนัภยั                              45,989.67 บาท 

ผูร้บัผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

 

ประเภทการประกนัภยั ประกนัภัยรถยนต ์

คูส่ญัญา บรษัิท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

ทรพัยส์นิที�เอาประกนั รถยนตจํ์านวน 20 คนั 

ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี นับตั 6งแตว่นัที� 17 สงิหาคม 2556 ถงึวนัที� 17 สงิหาคม 2557 

วงเงนิประกนัภยั 19,770,000.00 บาท 

เบี0ยประกนัภยัรวม พ.ร.บ.              712,404.93 บาท 

ผูร้บัผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

 

สญัญาเชา่และการบรกิารอาคารบรษิทัยอ่ย 

คูส่ญัญา    ผูเ้ชา่ : บรษัิท บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โบรกเกอร ์จํากัด 

    ผูใ้หเ้ชา่ : บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

วตัถปุระสงค ์   เพื�อเชา่อาคารสาํหรับใชเ้ป็นสํานักงาน เลขที� 23/115-121  

อาคารฝั�งตะวนัตก รอยัลซติี6อเวนวิ  ถนนพระรามเกา้ เขตหว้ยขวาง กทม.10310 

เนื6อที�ประมาณ   64.5 ตารางเมตร 

ระยะเวลา/อตัรา                     3 ปี นับตั 6งแตวั่นที� 1 มถินุายน 2556 – 31พฤษภาคม 2557  

                                         3 ปี นับแตว่นัที� 1 มถินุายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2560 

คา่เชา่และคา่บรกิารคดิเป็นตรม.ละ 510 บาท  

                    โดยปัจจบุนัคา่เชา่ตอ่เดอืน  32,895 บาท เงนิประกนัความเสยีหาย 65,790 บาท  
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สญัญาอื�นๆ 

ลกัษณะสญัญา สัญญานายหนา้ประกันชีว ิต สําหรับการจําหน่ายกรมธรรม์ประกันชีว ิตผ่าน

ชอ่งทางธนาคาร (Bancassurance) 

คูส่ญัญา ผูว้า่จา้ง : บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

 ผูรั้บจา้ง : ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) 

วตัถปุระสงค ์ เพื�อว่าจา้งธนาคารกรุงเทพ ในการดําเนินการเป็นนายหนา้เพื�อจัดจําหน่าย

กรมธรรมป์ระกนัชวีติใหก้บับรษัิท 

คา่ตอบแทน  บรษัิทจะทําการชาํระคา่ตอบแทนใหก้ับธนาคารกรุงเทพ เป็นคา่บําเหน็จตาม 

  กรมธรรม ์โดยพจิารณาจากชนดิและปรมิาณผลผลติที�เกดิขึ6นในแตล่ะเดอืน และ 

  จะพจิารณาสว่นเกนิของผลผลติจากเป้าหมายที�ตั 6งไวเ้ป็นรายปีประกอบดว้ย 

 

4.2 การลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

วนัที� 28 มนีาคม 2556 บรษัิทเขา้ร่วมเป็นผูถ้อืหุน้ในการจัดตั 6งบรษัิท บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โปรกเกอร ์จํากดั  

โดยเขา้ร่วมลงทุนในหุน้สามัญ คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของทุนจดทะเบยีน ซึ�งเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื�อง 

การลงทนุประกอบธรุกจิอื�นของบรษัิทประกนัชวีติ  

วันที� 15 พฤษภาคม 2557 บรษัิทเพิ�มสัดสว่นการลงทุนในหุน้สามัญ เป็น 99 % ของทุนจดทะเบยีนการเขา้

ร่วมลงทุนในครั6งนี6  บริษัททําหนา้ที�เป็นตัวกลางและอํานวยประโยชน์ในการขายใหก้ับตัวแทนฝ่ายขายของบรษัิท 

สามารถเพิ�มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกจิการบรกิารโดยสง่เสรมิใหท้รัพยากรบุคคลดา้นตัวแทนฝ่ายขาย ซึ�งเป็น

ตัวแทนประกันชวีติเดมิของบรษัิท ในแตล่ะพื6นที�ทั�วภูมภิาคของประเทศไทย เป็นการสง่เสรมิใหว้สิัยทัศน์ และภารกจิ

ของบรษัิทบรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ในการเป็นผูนํ้าการวางแผนทางการเงนิดา้นการสรา้ง

หลักประกันใหก้ับประชาชนทุกกลุ่ม โดยมกีารประกันวนิาศภัยเป็นเครื�องมอืในการบรหิารความเสี�ยงอย่างหนึ�งในการ

ปกป้องและบรรเทาความสญูเสยีชวีติและทรัพยส์นิ โดยยดึหลักธรรมาภบิาล เพื�อใหเ้กดิความเชื�อมั�นของลูกคา้และ

ความมั�นคงของบรษัิท และเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างครบวงจร เป็นการเพิ�มชอ่งทางการจัดการ

บรกิารที�ครบวงจรมากขึ6น 

 

4.3 การเปิดเผยราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

- ไมม่ ี-  
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5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมขีอ้พพิาททางกฎหมายที�บรษัิทเป็นคู่ความหรอืคู่กรณี ซึ�งเป็นคดหีรือขอ้

พพิาทที�ยังไมส่ ิ+นสดุและเป็นคดทีี�อาจมผีลกระทบตอ่สนิทรัพยข์องบรษัิท ดงันี+ 

1. บรษัิทเป็นจําเลยในคดเีรยีกรอ้งคา่สนิไหม เนื�องจากบรษัิทไดทํ้าการปฏเิสธการจ่ายค่าสนิไหมกับผูเ้อา

ประกันสําหรับกรณีที�ผูเ้อาประกันไดทํ้าผดิขอ้ตกลงที�ระบไุวใ้นกรมธรรม ์ทั +งสิ+นจํานวน 10 คด ีโดยมกีาร

เรียกรอ้งค่าเสียหาย  จํานวน 38.03 ลา้นบาท คดีที�มีการเรียกรอ้งค่าเสยีหายสูงสุดมีการเรียกรอ้ง

ค่าเสยีหายเป็นเงนิจํานวน 12.00 ลา้นบาท โดยปัจจุบันบรษัิทไดแ้ต่งตั +งทนายความเขา้สูค้ดดีังกล่าว 

เพื�อไมต่อ้งรับผดิตามขอ้กลา่วหาดงักลา่ว   

2. บรษัิทเป็นจําเลยในคดทีี�มผีูแ้อบอา้งเป็นตัวแทนของบรษัิทไปเก็บเบี+ยประกันชวีติจากผูเ้อาประกันของ

บรษัิทจํานวน 7 แสนบาท โดยปัจจุบันบรษัิทไดแ้ต่งตั +งทนายความเขา้สูค้ดดีังกล่าว เพื�อไม่ตอ้งรับผดิ

ตามขอ้กลา่วหาดงักลา่ว  
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6.  ขอ้มลูท ั�วไปและขอ้มลูสาํคญัอื�น 

 

การประเมนิมูลคา่ธุรกจิ (Embedded Value ) 

 

 การประเมนิมูลค่าธุรกจิ (Embedded Value) ของบรษัิท ณ สิ.นปี 2556 โดยมบีรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด 

เป็นบรษัิทที�ปรกึษาในการประเมนิมลูคา่ดงักลา่ว มรีายละเอยีดเมื�อเปรยีบเทยีบกบัปีที�ผ่านมา ดงันี. 

                                                                                                                

 สําหรับการประเมนิมูลค่าธุรกจิ (Embedded Value)  ของบรษัิท ณ สิ.นปี 2557 จะแลว้เสร็จ และสามารถ

เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไดป้ระมาณเดอืนเมษายน 2558 

 31 ธันวาคม 

 2556 2555 

 ลา้นบาท บาทตอ่หุน้ ลา้นบาท บาทตอ่หุน้ 

Embedded Value (EV) 32,641 26.94 30,610 25.40 

Value of One Year New Business (VNB) 1,862 1.54 1,910 1.59 

สมมตุฐิานที�สาํคญั :     

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 5.00% 5.00% 

อตัราดอกเบี.ยคดิลด (Discount Rate) 10.00% 10.00% 
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สว่นที� 2 การจดัการและการกาํกบัดแูลกจิการ 
  

7.  ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

 
7.1 จํานวนทนุจดทะเบยีนและทุนชําระแลว้ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมทีนุจดทะเบยีน 1,708,000,000 บาท เรยีกชาํระแลว้ 1,697,850,000   

บาท โดยแบง่เป็นหุน้สามัญ จํานวน 1,697,850,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

7.2 ผูถ้อืหุน้ 

7.2.1  รายชื�อผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

รายชื�อผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 อนัดับแรกของบรษัิท ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนครั7งลา่สดุ เมื�อวนัที� 30 ธันวาคม 2557  

จํานวนหุน้ที�ชาํระแลว้ 1,697,850,000 หุน้ 

รายชื�อ 

ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2557 

จํานวนหุน้ (หุน้) 
รอ้ยละของหุน้ที�เรยีก

ชาํระแลว้ทั 7งหมด 

1. MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.* 413,396,200 24.35 

2. บรษัิท วัฒนโสภณพนชิ จํากดั 223,055,000 13.14 

3. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 130,022,480 7.66 

4. บรษัิท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั(มหาชน) 

5. คณุชาตร ีโสภณพนชิ 

78,594,760 

63,967,204 

4.63 

3.77 

6. บรษัิท จตบุตุรโฮลดิ7ง จํากดั 63,000,000 3.71 

7. บรษัิท เอ็มเอสไอ โฮลดิ7ง (ประเทศไทย) จํากดั 57,201,480 3.37 

8. กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 46,352,460 2.73 

9. นายเชดิช ูโสภณพนชิ 45,704,014 2.69 

10. ด.ช. กอ้งภพ  ลมิทรง 40,950,000 2.41 

                        

                  หมายเหต ุ: * บรษัิท นปิปอนไลฟ์ อนิชวัรันส ์จํากดั ถอืหุน้บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  

                                    ผ่าน  MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A. 
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รายชื�อกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

        จํานวนหุน้ที�ชาํระแลว้ 1,697,850,000 หุน้ 

รายชื�อ 

ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2557 

จํานวนหุน้ (หุน้) 
รอ้ยละของหุน้ที�เรยีก

ชาํระแลว้ทั 7งหมด 

MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.*   413,396,200 24.35 

กลุม่โสภณพนชิ 499,765,686 29.44 

     - บคุคลธรรมดา 203,360,286 11.98 

     - บรษัิท วัฒนโสภณพนชิ จํากัด 223,055,000 13.14 

     - บรษัิท จตบุตุรโฮลดิ7ง จํากดั   63,000,000 3.71 

     - หา้งหุน้สว่นสามัญบญุ 5,230,400 0.31 

     - บรษัิท วัฒนชาญ จํากดั 5,120,000 0.30 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 130,022,480 7.66 

กลุม่ลมิทรง 100,157,340 5.90 

บรษัิท กรุงเทพประกนัภัย จํากัด(มหาชน) 78,594,760 4.63 

บรษัิท เอ็มเอสไอ โฮลดิ7ง (ประเทศไทย) จํากดั 57,201,480 3.37 

 

7.2.2  ในกรณีที�บรษิทัมกีารประกอบธุรกจิ holding company 

           บรษัิทมไิดม้กีารประกอบธรุกจิ holding company 

 

7.2.3  ขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้ใหญ ่

       สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ที�สําคญั 

         มกีารทําสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้รายใหญส่องกลุม่ คอื บรษัิท นปิปอนไลฟ์ อนิชวัรันส ์(“นปิปอนไลฟ์”)  

และธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โดยมขีอ้ตกลงระหวา่งสองกลุม่ที�สําคญัดงัตอ่ไปนี7 

1. นปิปอนไลฟ์และธนาคารกรุงเทพจะใหค้วามร่วมมอืในการเสนอชื�อกรรมการที�อกีฝ่ายเป็นผูเ้สนอ

ในการประชมุ  ผูถ้อืหุน้ โดยคํานงึถงึสดัสว่นการถอืหุน้ที�แตล่ะฝ่ายถอือยูใ่นบรษัิท 

2. แตล่ะฝ่ายไดส้ทิธทิี�จะซื7อหุน้จากผูถ้อืหุน้อกีฝ่ายหนึ�งเป็นรายแรก (First Right of Refusal) โดย

ฝ่ายที�ไดส้ทิธิ  ตอ้งตอบรับคําเสนอภายใน 30 วันในกรณีที�บริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์(หรอื 60 วนั ในกรณีที�บรษัิทไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย)์ 
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7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ื�น 

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

� ณ วันที� 11 กันยายน 2552 บรษัิท ไดอ้อกใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื7อหุน้สามัญที�ออกใหม่ของบรษัิท 

จํานวน 20,000,000 หน่วย จัดสรรใหแ้ก่พนักงานของบรษัิทที�มคีุณสมบัตติามที�บรษัิทกําหนด จํานวน 

12,850,000 หน่วย คงเหลอืที�ยังไม่ไดจั้ดสรร 7,150,000 หน่วย โดยใบสําคัญแสดงสทิธมิีอายุ 5 ปี 

และใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื7อหุน้สามัญได ้1 หุน้ ราคาใชส้ทิธทิี�จะซื7อหุน้สามัญเท่ากับ 

13.50 บาทตอ่หุน้ โดยการใชส้ทิธคิรั 7งแรกคอื หลังจากวันออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิ3 ปี หลังจากนั7นให ้

ใชส้ทิธไิดทุ้กๆ วันทําการสุดทา้ยของเดอืนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทั 7งนี7 บริษัทได ้

ดําเนนิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื7อหุน้สามัญของบรษัิทที�ออกใหแ้กพ่นักงานและผูบ้รหิารของ

บรษัิท (BLA - WA)  
 

คร ั@งที� วนัที�ใชส้ทิธ ิ จํานวนหุน้ที�ใชส้ทิธ ิ(หุน้) 
จํานวนเงนิที�ไดร้บั 

จากการใชส้ทิธ ิ(บาท) 

7 31 มนีาคม 2557 508,350 6,862,725 

8 30 มถินุายน 2557 333,000 4,495,500 

9 30 กนัยายน 2557 102,000 1,377,000 

 

� ภายหลังเมื�อวันที� 26 เมษายน 2554 ที�ประชมุของบรษัิทไดม้มีตอินุมัตยิกเลกิใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะ

ซื7อหุน้สามัญของบรษัิทที�ไม่ไดจั้ดสรรขา้งตน้จํานวน 7.15 ลา้นหน่วย และอนุมัตใิหอ้อกใบสําคัญแสดง

สทิธิรุ่นที� 2 ชนิดระบุชื�อและโอนเปลี�ยนมือไม่ไดจํ้านวน 7.15 ลา้นหน่วย ใหแ้ก่พนักงาน และ/หรือ

ผูบ้รหิาร ซึ�งราคาใชส้ทิธทิี�จะซื7อหุน้สามัญเทา่กับ 35 บาทตอ่หุน้  

 

7.4 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

บรษัิท มนีโยบายที�จะจา่ยเงนิปันผลในอัตราไมตํ่�ากวา่รอ้ยละ 25 ของกําไรสทุธหิลังจากหักภาษีในแตล่ะปีที�มี

ผลกําไรจากการดําเนินงาน แตจ่ะตอ้งไม่มขีาดทนุสะสมในสว่นของผูถ้อืหุน้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว

อาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ท ั@งนี@ การจ่ายเงนิปันผลของบริษทัต้องได้รบัความเห็นชอบจากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั ตาม พรบ.ประกนัชวีติ พ.ศ. 2535 มาตรา 32 
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8.  โครงสรา้งการจดัการ 

 

8.1 คณะกรรมการบรษิทั 

ตามขอ้บังคับของบรษัิท คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่

กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั &งหมดนั&น ตอ้งมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครั&ง ใหก้รรมการออก

จากตําแหน่งหนึ�งในสาม ถา้จํานวนกรรมการที�จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนที�ใกลท้ี�สดุกับ

สว่นหนึ�งในสาม ในการดําเนนิกจิการ กรรมการตอ้งปฏบิัตหินา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค ์และขอ้บังคบัของ

บริษัท ตลอดจนมตทิี�ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซื�อสัตย์สุจริต โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และได ้

มอบหมายใหผู้บ้รหิารบรษัิท ปฎบิตังิานแทนตามอํานาจอนุมัต ิเชน่ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และกรรมการชดุยอ่ย  

เป็นตน้  

ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษัิทมจํีานวน 15 คน ประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 1 คน คอื กรรมการผูจั้ดการ

ใหญ ่และกรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 14 คน ซึ�งในจํานวนนี&เป็นกรรมการอสิระ 5 คน โดยกรรมการที�มถี ิ�นที�อยูใ่น

ราชอาณาจักรมจํีานวน 12 คน ซึ�งเกนิกวา่กึ�งหนึ�งของกรรมการทั &งหมด  

ในปี 2557 คณะกรรมการบรษัิทจัดใหม้กีารประชมุวาระปกต ิจํานวน 8 ครั&ง โดยมรีายชื�อ และรายละเอยีดการ

เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทของกรรมการแตล่ะทา่น สรุปดงันี&  

ลําดบั ชื�อ - นามกสลุ ตําแหนง่ 
จํานวนคร ั%งที�จดัประชุม/ 

การเขา้รว่มการประชุม 

1 นายเชดิโสภณพนชิ ประธานกรรมการ 8/8 

2 ดร. ศริ ิ การเจรญิด ี กรรมการอสิระ 8/8 

3 นายสนุทร  อรุณานนทช์ยั กรรมการอสิระ 7/8 

4 นางคมคาย  ธสูรานนท ์ กรรมการอสิระ 8/8 

5 รศ. ดํารงค ์ ทวแีสงสกลุไทย* กรรมการอสิระ 6/8 

6 นายประพันธ ์ อศัวอาร*ี กรรมการอสิระ 5/8 

7 นายชยั  โสภณพนชิ กรรมการ 6/8 

8 นางรัชน ี นพเมอืง กรรมการ 7/8 

9 นางสาวพจณี  คงคาลยั  กรรมการ 6/8 

10 นางสาวติร ี รมยะรูป กรรมการ 8/8 

11 นางประไพวรรณ  ลมิทรง  กรรมการ 8/8 

12 นายคาซฮิเิดะ  โทดะ* กรรมการ 6/8 

13 นายนาโอก ิบนั กรรมการ 8/8 

14 นายทาเคช ิ ฟกูดูะ กรรมการ 8/8 

15 นายโชน  โสภณพนชิ กรรมการ 8/8 

 

  หมายเหต ุ: * รศ. ดํารงค ์ทวแีสงสกลุไทย ไดรั้บเลอืกตั &งเป็นกรรมการ แทน คณุปราโมช  พสวุตั  
       ที�ออกตามวาระ เมื�อวนัที� 30  เมษายน 2557  
    * คณุประพันธ ์อัศวอาร ีไดรั้บเลอืกตั &งเป็นกรรมการ แทน คณุประดษิฐ รอดลอยทกุข ์ 
       ที�ออกตามวาระ เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2557 

       * คณุคาซฮิเิดะ โทดะ ไดรั้บเลอืกตั &งเป็นกรรมการ แทน คณุยทูากะ ฮเิดกชู ิที�ลาออก  
       เมื�อวนัที� 14 มนีาคม 2557 
  

ทั &งนี& ไดแ้นบประวัตขิองกรรมการในเอกสารแนบ 1 
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ที�ปรกึษาคณะกรรมการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557  ที�ปรกึษาคณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ย 

ลําดบั ชื�อ - นามกสลุ ตําแหนง่ 

1 นายชาตร ี โสภณพนชิ ประธานที�ปรกึษา 

2 นายชาตศิริ ิ โสภณพนชิ ที�ปรกึษา 

3 นายปิต ิ สทิธอํิานวย ที�ปรกึษา 

4 นายเดชา ตลุานันท ์ ที�ปรกึษา 

4 นายสวุรรณ แทนสถติย ์ ที�ปรกึษา 

5 นายปานศกัดิH พฤกษากจิ ที�ปรกึษา 

 

8.2 คณะผูบ้รหิาร  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมผีูบ้รหิารจํานวน 6 คน ประกอบดว้ย 

ลําดบั ชื�อ - นามกสลุ ตําแหนง่ 

1 นายโชน   โสภณพนชิ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

2 นายเรอืงศักดิH  ปัญญาบดกีลุ ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญอ่าวโุส สายการตลาด 

3 นายเสนาะ ธรรมพพัิฒนกลุ ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญอ่าวโุส สายการลงทนุ 

4 นางสาวสจุนิดา เลศิเกยีรตมิงคล ผูอํ้านวยการอาวโุส สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 นางสาวจารุวรรณ ลิ&มคณุธรรมโม ผูอํ้านวยการอาวโุส สายบญัชแีละการเงนิ 

6 นางอรนุช สาํราญฤทธิH ผูอํ้านวยการ สายประกนัชวีติ 

 

ทั &งนี& ไดแ้นบประวัตขิองผูบ้รหิารในเอกสารแนบ 1 
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โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 
Board of Directors 

คณะกรรมการบรหิาร 
Executive Board of 
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กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
President 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
Risk Management Committee 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

Nominating and Remuneration 
Committee 

คณะกรรมการกํากับดแูลกจิการที�ด ี
Good Corporate Governance 
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คณะกรรมการลงทนุ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

ฝ่ายตรวจสอบ 
Internal Audit 
Department 

สายการตลาด 
Marketing Div. 

ที�ปรกึษาคณะกรรมการ 
Advisers to Board of 

Directors 

สายประกันชวีติ  
Life Operation Div. 

สายการลงทนุ 
Investment Div. 

สายบัญชแีละ
การเงนิ 

Accounting & 
Finance Div. 

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ฝ่ายวางแผนธรุกจิ 
Corporate Planning Dept. 
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ฝ่ายธุรการ 
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ศนูยบ์รกิารการแพทย ์
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โครงสรา้งบรษัิท (Organization Chart) 
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8.3   เลขานุการบรษิทั 

ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั&งที� 2/2551 ซึ�งประชมุเมื�อวันที� 8 เมษายน 2551 ไดแ้ต่งตั &งให ้นายเสนาะ                 

ธรรมพิพัฒนกุล เป็นเลขานุการบริษัท โดยใหม้ีหนา้ที�ตามที�กําหนดไวใ้นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์(ฉบับที� 4) พ.ศ. 2551  รวมถงึจัดใหม้ีการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประชุมคณะกรรมการ โดยตดิตามและ

ประสานงานใหบ้รษัิทปฏบิัตติามมตคิณะกรรมการ และมตปิระชมุผูถ้ือหุน้ อกีทั &งดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลรายงาน

สารสนเทศของบรษัิท ตามระเบยีบและขอ้กําหนดของหน่วยงานราชการ และตดิต่อสื�อสารกับผูถ้อืหุน้ทั�วไปใหไ้ดรั้บ

ทราบสิทธิต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี อีกทั &งดูแลกิจกรรมและการฝึกอบรมของ

คณะกรรมการ มปีระวตัโิดยสงัเขปตามรายละเอยีดปรากฎในประวตัเิลขานุการบรษัิทดเูอกสารแนบ 1 

 

8.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

หลกัเกณฑค์า่ตอบแทนกรรมการ   

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการจากความรูค้วามสามารถ   

ความเหมาะสมกับภาระหนา้ที�และความรับผดิชอบของกรรมการ รวมถงึการขยายตัวทางธุรกจิ ผลการดําเนินงานของ

บรษัิท และการเตบิโตทางผลกําไรของบรษัิท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ

บรษัิทชั &นนําในตลาดหลักทรัพยฯ์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกัน นําเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบ และเสนอขออนุมัตติอ่ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ตามขอ้บงัคับของบรษัิท 

คา่ตอบแทนกรรมการ    

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยเบี&ยประชุมและค่าบําเหน็จ โดยคํานึงถงึความเหมาะสมกับภาระหนา้ที�ความ

รับผดิชอบสามารถเทยีบเคยีงไดก้ับบรษัิทชั &นนําและกลุม่ธุรกจิเดยีวกัน ซึ�งที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 เมื�อ

วนัที� 30 เมษายน 2557 มมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงนิไม่เกนิ 15 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดการ

จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการม ีดงันี&  

1. คา่เบี&ยประชมุ คอื ครั &งละ 40,000 บาทตอ่คน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชดุยอ่ยไดรั้บใน 

    อตัรา 2 เทา่ 

2. คา่บําเหน็จ คอื ทา่นละ 450,000 บาท ประธานกรรมการไดรั้บในอตัรา 2 เทา่ 

 

ทั &งนี&ในปี 2557 บรษัิทไดม้กีารจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในระหวา่งปี 2557 รวมเป็นเงนิทั &งสิ&น 14,940,000 บาท 

มรีายละเอยีดดงันี& 
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คา่ตอบแทนกรรมการที�เป็นตวัเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: * นายปราโมช  พสวุัต ออกตามวาระเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2557 และไดแ้ตง่ตั &ง รศ. ดํารงค ์ทวแีสงสกลุไทย เป็นกรรมการแทน   

* นายประดษิฐ รอดลอยทกุข ์ออกตามวาระเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2557 และไดแ้ตง่ตั &งนายประพันธ ์อศัวอาร ีเป็นกรรมการแทน                          

* นายยทูากะ ฮเิดกชู ิลาออกเมื�อวนัที� 14 มนีาคม 2557 และไดแ้ตง่ตั &ง นายคาซฮิเิดะ โทดะ เป็นกรรมการ แทน
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หลกัเกณฑค์า่ตอบแทนผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะพจิารณาคา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู ดงันี& 

1. ประเมินผลการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิารระดับสูงที�สูงกว่า หรือเทียบเท่ารองผูจั้ดการใหญ่ เพื�อกําหนด

คา่ตอบแทนโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆ จากหนา้ที�ความรับผดิชอบ  ผลการดําเนนิงานทางธรุกจิของบรษัิท   

การดําเนนิงานตามนโยบายที�ไดรั้บจากคณะกรรมการบรษัิท การบรหิารงานภายใตส้ภาวการณ์เศรษฐกจิ

และสงัคม  ความสามารถในการพัฒนาธุรกจิ รวมถงึการปรับปรุงประสทิธภิาพในการดําเนนิงานใหด้ขี ึ&นใน

แตล่ะปี 

2. พิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดับสูงที�สูงกว่าหรือเทียบเท่ารองผูจั้ดการใหญ่ ซึ�งประกอบดว้ย

เงนิเดอืน และโบนัสประจําปี โดยพจิารณาจากการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน  การเปรียบเทยีบการจ่าย

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดับสงูในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึสอดคลอ้งกบัแนวทางการเตบิโตของผล

กําไร ตลอดจนมูลค่าธุรกจิของบรษัิท  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนําขอ้มูลที�ได ้

เปรยีบเทยีบขอ้มูลยอ้นหลังไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดับสงู เสนอขออนุมัตติ่อ

คณะกรรมการบรษัิท 

 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารที�เป็นตวัเงนิ 

 ในปี 2557 คา่ตอบแทนของผูบ้รหิาร จํานวน 6 คน ประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนัส และกองทนุสํารองเลี&ยงชพี      

เป็นเงนิรวม 39,991,342 บาท (ยอดประมาณการโบนัส) เทยีบกับปี 2556 จํานวน 6 คน เป็นเงนิ  42,319,534 บาท 

และในปี 2555 จํานวน 6 คน เป็นเงนิ 39,145,352.00 บาท   

 

คา่ตอบแทนอื�นๆ  

บรษัิทมกีารตอบแทนพนักงานในรูปแบบของสวัสดกิารคอืมกีารใหพ้นักงานกูย้มืซึ�งมกีารใหกู้ย้มื 2 แบบคอื  

1. การกูย้มืโดยมบีุคคลคํ%าประกนั โดยวงเงนิการกูย้ืมที�ใหก้ับพนักงานจะอยู่ในช่วง 50,000 บาท ถงึ 

100,000  บาท โดยวงเงนิที�ใหแ้ตล่ะบคุคลจะพจิารณาจากอายุงานและเงนิเดอืนของพนักงาน พนักงาน

ที�กูย้มืในประเภทนี&ตอ้งจา่ยดอกเบี&ยในอตัราดอกเบี&ยเทา่กบั รอ้ยละ 6 

2. การกูย้มืโดยใชห้ลกัทรพัยคํ์ %าประกัน โดยวงเงนิการกูย้มืจะขึ&นอยู่กับมูลคา่ของหลักทรัพย ์โดยวงเงนิ

ที�ใหแ้ตล่ะบคุคลจะพจิารณาจากมลูคา่ของหลกัทรัพยแ์ลว้ยังตอ้งพจิารณาจากเงนิเดอืนของพนักงานดว้ย 

พนักงานที�กูย้มืในประเภทนี&ตอ้งจา่ยดอกเบี&ยในอตัราดอกเบี&ยเทา่กบั รอ้ยละ 5 

3. ใบสําคญัแสดงสทิธ ิบรษัิทจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื&อหุน้สามัญของบรษัิทใหแ้กพ่นักงาน โดย

พจิารณาจากความเป็นอาวโุส ตําแหน่ง และหนา้ที�ความรับผดิชอบ ทั &งนี& สัดสว่นใบสําคัญแสดงสทิธทิี�

จัดสรรใหแ้กผู่บ้รหิาร คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จัดสรรทั &งหมด 
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8.5  บุคลากร 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บรษัิท มพีนักงานรวมทั &งสิ&นจํานวน 1,453 คน จํานวนพนักงานแบง่ตามสายงาน        

ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี& 

สายงาน 
จํานวนพนกังาน (คน) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

สงักัดคณะกรรมการตรวจสอบ 10 10 9 

สงักัดกรรมการผูจั้ดการใหญ1่ 335 114 134 

สายการลงทนุ 17 17 22 

สายบญัชแีละการเงนิ 92 93 96 

สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 29 37 39 

สายประกนัชวีติ 164 405 437 

สายการตลาด 631 651 716 

รวม 1,278 1,327 1,453 

 

              คา่ตอบแทนพนกังานที�เป็นตวัเงนิ 

ประเภทคา่ตอบแทน 
จํานวนเงนิ (ลา้นบาท) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เงนิเดอืน และโบนัส 532,770,897.87 580,440,189.88 599,722,959.08 

เงนิสมทบกองทนุและอื�นๆ 33,313,511 37,316,836 44,136,753 

 

ขอ้พพิาทดา้นแรงงาน 

-ไมม่-ี 

 

สวสัดกิารอื�นๆ 

บรษัิทมกีารสง่เสรมิทางดา้นสวสัดกิารใหแ้กพ่นักงานเชน่ เครื�องแบบพนักงาน คา่รักษาพยาบาลพนักงานและ

ครอบครัว ประกันชวีติกลุ่ม การใหส้นิเชื�อแก่พนักงาน เงนิชว่ยเหลอืกรณีต่างๆ นอกจากนี&บรษัิทยังมกีารจัดกจิกรรม

สันทนาการเพื�อส่งเสริมความสามัคคีและการประสานงานระหว่างพนักงาน เช่น การจัดงานปีใหม่ กจิกรรมชมรม

พนักงาน 7 ชมรม ไดแ้ก ่ชมรมฟุตบอล ชมรมจักรยาน ชมรมปิงปอง ชมรมแบดมนิตัน ชมรมดนตร ีชมรมรักษ์สขุภาพ 

และชมรมวิ�งเพื�อสขุภาพ และโครงการ Happy BLA Home เพื�อสง่เสรมิใหบุ้คลากรสรา้งความสขุอย่างมคีวามสมดุล

ระหวา่งชวีติการทํางาน ครอบครัว และสงัคม ดว้ยกจิกรรมหลากหลายรูปแบบ 8 ดา้น ไดแ้ก ่ Happy Body (สขุภาพด)ี 

Happy Heart (นํ&าใจงาม)  Happy Relax (การผ่อนคลาย)  Happy Brain (หาความรู)้ Happy Soul (การมคีุณธรรม)  

Happy Money (ใชเ้งนิเป็น) Happy Family (ครอบครัวที�ด)ี ซึ�งเป็นไปตามหลกัของ Happy Workplace  

 

 

 

 
1 พนักงานซึ�งสังกัดกรรมการผูจั้ดการใหญ่ประกอบดว้ย พนักงานฝ่ายธุรการ พนักงานสํานักกฎหมาย พนักงานสํานัก

กํากับการปฏิบัติงาน พนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล พนักงานศูนย์บริการทางการแพทย์ พนักงานฝ่าย

คณติศาสตร ์พนักงานฝ่ายวางแผนธรุกจิ  พนักงานฝ่ายบรหิารความเสี�ยง 
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นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บรษัิทมรีะบบการอบรมพนักงานตั &งแต่การปฐมนิเทศสําหรับพนักงานเขา้ใหม่ ความรูเ้บื&องตน้ในการวางแผน

ทางการเงนิ พัฒนาทักษะการสื�อสารภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรการอบรมตามหน่วยงานส่วนงานและระดับของ

พนักงานตลอดทั &งปี นอกจากนี& บรษัิทยังมกีารสง่เสรมิใหก้บัพนักงานในการเขา้ร่วมประชมุ สมัมนา และฝึกอบรมความรู ้

ทางดา้นวชิาการ ทั &งที�เกี�ยวขอ้งกับงานโดยตรงและโดยออ้ม เพื�อพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนักงานที�มอียู่ใน

ปัจจบุนั ใหพ้รอ้มรับมอืกบัสภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมอยา่งสมํ�าเสมอ 

ในส่วนตัวแทนประกันชวีตินั&น บรษัิทใหค้วามสําคัญต่อการอบรมตัวแทนเป็นอย่างยิ�ง เนื�องจากตัวแทนคอื

บคุคลสําคัญที�ไปตดิต่อลูกคา้โดยตรง โดยบรษัิทมศีูนยอ์บรมตัวแทนที�อาคารสํานักงานใหญ่ และมกีารจัดอบรมตาม

จังหวัดที�สําคัญตา่งๆ เพื�อการกระจายการอบรมและใหค้วามรูค้รอบคลมุไปยังตวัแทนทั &งหมด อนัรวมถงึพนักงานที�ขาย

ประกนัของบรษัิท และพนักงานของธนาคารที�ขายประกนัของบรษัิท 

โดยในการอบรมความรูใ้หต้วัแทน บรษัิทจะแบง่การอบรมออกเป็น 2 ระดบัคอืระดบัตัวแทน และระดับตวัแทน

บรหิาร โดยในระดับตัวแทนจะใหค้วามสําคัญเป็นพเิศษในดา้นความรูด้า้นผลติภัณฑ ์เทคนิคในการขาย การพัฒนา

ตนเองสว่นทางดา้นระดับตัวแทนบรหิาร จะใหค้วามสําคัญกับการพัฒนาทมีงาน การวางแผน การตดิตามงาน การเป็น

ผูนํ้าเป็นตน้ โดยฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมมาจากหลักสูตร LIMRA ของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ซึ�งเป็นที�ยอมรับกนัอยา่งแพร่หลาย 
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9.  การกาํกบัดแูลกจิการ 
 

9.1 นโยบายการกํากบัดแูลกจิการ  
 

คณะกรรมการบรษัิทยดึมั�น และใหค้วามสําคัญกับการกํากับดแูลกจิการที�ด ีเนื�องจากเป็นสิ�งที�แสดงใหเ้ห็นถงึการ

มรีะบบบรหิารจัดการที�มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ�งเป็นปัจจัยหลักที�ชว่ยสรา้งความเชื�อมั�นและความมั�นใจ

ต่อผูถ้ือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย อกีทั 6งยังเป็นการเพิ�มมูลค่าและสง่เสรมิการเตบิโตทางธุรกจิอย่าง

ยั�งยนื 

 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

โครงสรา้งกรรมการบรษัิทประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการบรษัิท

ไดแ้ต่งตั 6งคณะกรรมการชดุย่อยทั 6งหมด 6 ชุด ไดแ้ก่  คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการดูแลกจิการที�ด ีและคณะกรรมการ

ลงทุน ซึ�งคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที�มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี� 

กจ. 12/2543 เรื�องการขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ ฉบับลงวนัที� 22 มนีาคม 2543 ทกุประการ คณะกรรมการ

ตา่งๆ ของบรษัิทมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี6 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอํานาจหนา้ที%ของคณะกรรมการบรษิทั 

1. มอํีานาจหนา้ที� และความรับผดิชอบในการจัดการบรษัิท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับ

ของบริษัท ตลอดจนมติของผูถ้ือหุน้ที�ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื�อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชนข์องบรษัิทเป็นสาํคัญ 

2. กําหนดเป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษัิท ควบคุมกํากับดูแลกจิการบรหิาร

และการจัดการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย 

3. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิาร แตง่ตั 6งคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการกํากับดูแล

กจิการที�ด ีกรรมการผูจั้ดการใหญ ่และคณะกรรมการอื�นตามความเหมาะสม 

4. มอํีานาจพจิารณากําหนดและแกไ้ขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการซึ�งมอํีานาจลงลายมอืชื�อผูกพันบรษัิท และ/หรอื

การทํานติกิรรมตา่งๆ แทนบรษัิท พรอ้มทั 6งกําหนดเงื�อนไขในการลงลายมอืชื�อผูกพันบรษัิทของกรรมการ 

 

การทําหนา้ที%ของคณะกรรมการบรษิทัในปีที%ผา่นมา       

ใน 1 ปีที�ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไดกํ้าหนดและอนุมัติวสิัยทัศน์ และภารกจิ รวมถึงกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย 

แผนงาน และเป้าหมายของบรษัิท รวมทั 6งตดิตามผลการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื�อง 

เพื�อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัตทิี�สอดคลอ้งกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนบรหิารความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดับที�เหมาะสม ภายใตก้รอบกฎหมาย วัตถุประสงค ์และมตทิี�ประชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความ

ซื�อสตัยส์จุรติ ระมัดระวัง คํานงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และมคีวามรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ และตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

นอกจากนี6 เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
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การฝึกอบรมของคณะกรรมการบรษิทั 

บรษัิทสนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษัิท ไดศ้กึษาและอบรมเพื�อเพิ�มพูนความรู ้ถงึหลักการของการกํากับกจิการที�

ด ีตลอดจนบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการบรษัิทใหม้ปีระสทิธภิาพและมจีรรยาบรรณ ซึ�งในปี 2557 นี6 มกีรรมการเขา้

อบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดแ้ก่ นางสาวพจณี คงคาลัย ใน

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  และในปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที�ผ่านการอบรมในหลักสูตรที�

เกี�ยวขอ้งกับบทบาทหนา้ที�ของกรรมการรวมจํานวน 9 ทา่น จากกรรมการทั 6งหมด 15 ทา่น โดยมรีายละเอยีดประวัตกิาร

ฝึกอบรมของคณะกรรมการแตล่ะทา่นสรุปดงันี6 
 

รายชื%อ ตําแหนง่ 
หลกัสตูร 

DCP* DAP* ACP* RCP* 

ดร. ศริ ิ การเจรญิด ี กรรมการอสิระ รุ่น 60/2548 รุ่น 4/2546 รุ่น 6/2548 - 

นายสนุทร  อรุณานนทช์ยั กรรมการอสิระ รุ่น 98/2551 รุ่น 4/2548 - - 

นางคมคาย  ธสูรานนท ์ กรรมการอสิระ รุ่น 26/2546 - - - 

นายประพันธ ์ อศัวอาร ี กรรมการอสิระ รุ่น 101/2551 - รุ่น 21/2550 - 

นายชยั  โสภณพนชิ กรรมการ รุ่น 16/2545 - - รุ่น 10/2547 

นางสาวพจณี  คงคาลยั  กรรมการ รุ่น 198/2557 - - - 

นางสาวติร ี รมยะรูป กรรมการ รุ่น 176/2556 - - - 

นางประไพวรรณ  ลมิทรง กรรมการ รุ่น 80/2549 - - - 

นายโชน  โสภณพนชิ กรรมการ รุ่น 142/2554 - - - 

*DCP : Director Certification Program  *DAP : Director Accreditation Program 
*ACP : Audit Committee Program  *RCP : Role of the Chairman Program 

  

คณะกรรมการบรหิาร 

ประกอบดว้ยกรรมการทั 6งหมด 5 คน โดยการจัดใหม้กีารประชมุอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครั6ง โดยมรีายนามดงันี6 

ลําดบัที% รายชื%อ ตําแหนง่ 

1 นายเชดิช ูโสภณพนชิ ประธานกรรมการบรหิาร 

2 ดร. ศริ ิการเจรญิด ี กรรมการบรหิาร 

3 นางสาวติร ีรมยะรูป กรรมการบรหิาร 

4 นายทาเคช ิฟกูดูะ กรรมการบรหิาร 

5 นายโชน โสภณพนชิ กรรมการบรหิาร 

  โดยม ีนายเสนาะ ธรรมพพัิฒนกลุ ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญอ่าวโุส สายการลงทนุ ทําหนา้ที�เลขานุการ      

คณะกรรมการบรหิาร 

 

 ขอบเขตอํานาจหนา้ที%ของคณะกรรมการบรหิาร 

1. มอํีานาจหนา้ที�ในการบรหิารกจิการของบรษัิท ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บังคับ มตทิี�ประชมุผูถ้อืหุน้ หรอื

นโยบายคําสั�งใดๆ ที�คณะกรรมการบรษัิทกําหนด และใหม้อํีานาจอนุมัตแิละ/หรอืเห็นชอบแก่การดําเนนิการ

ใดๆ ตามปกตแิละอันจําเป็นแก่การบรหิารกจิการของบรษัิทเป็นการทั�วไป ตามกรอบอํานาจหนา้ที�ที�ไดรั้บ

อนุมัตจิากคณะกรรมการ นอกจากนั6นใหค้ณะกรรมการบรหิารมหีนา้ที�พจิารณากลั�นกรองขอ้พจิารณาตา่งๆ ที�

จะไดม้กีารนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณาอนุมัตแิละ/พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ทั 6งนี6ตามที�

กําหนดไวใ้นขอ้บังคับหรอืคําสั�งของคณะกรรมการบรษัิท ตลอดจนการดําเนนิการตามคําสั�งของคณะกรรมการ

บรษัิทเป็นคราวๆ ไป 
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2. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั 6งอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื�อทําหนา้ที�

กลั�นกรองงานที�นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื�อใหดํ้าเนินงานใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฎบิัติ

หนา้ที�ของคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพื�อใหดํ้าเนนิการใดแทนตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

ภายในขอบเขตแหง่อํานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบรหิารก็ได ้
 

การทําหนา้ที%ของคณะกรรมการบรหิารในปีที%ผา่นมา 

ในปี 2557 คณะกรรมการบรหิารมกีารประชมุรวม 11 ครั6ง เพื�อควบคมุและตดิตามผลการดําเนนิงานของบรษัิทใน

ดา้นต่างๆ รวมถึงพิจารณาอนุมัตธิุรกรรมที�มีความสําคัญตามอํานาจหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

นอกจากนี6ยังชว่ยพจิารณากลั�นกรองเรื�องต่างๆ ที�มคีวามสําคัญตอ่กลยุทธก์ารดําเนนิงาน การจัดสรรงบประมาณ และ

ทรัพยากรตา่งๆ เพื�อนําเสนอตอ่คณะกรรมการเพื�อพจิารณาอนุมัต ิ

 

คณะกรรมการบรหิารความเสี%ยง  

ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิาร จํานวน 5 คน โดยจัดใหม้กีารประชมุ 4 ครั6งเป็นอย่างนอ้ยใน 1 ปี 

ลําดบัที% รายชื%อ ตําแหนง่ 

1 นายประพันธ ์ อศัวอาร ี ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

2 นายทาเคช ิฟกูดูะ กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

3 นางจารุภา แจม่วถิเีลศิ กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

4 นายเรอืงศักดิc ปัญญาบดกีลุ กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

5 นายเสนาะ ธรรมพพัิฒนกลุ กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

โดยม ีนางศศธิร ฐติผิกายแกว้ ผูอํ้านวยการ ฝ่ายวางแผนธรุกจิ ทําหนา้ที�เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

 

ขอบเขตอํานาจหนา้ที%ของคณะกรรมการบรหิารความเสี%ยง 

1. กําหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี�ยง โดยสามารถระบุ ประเมิน ตดิตามรายงาน และ

ควบคุมความเสี�ยงใหค้รอบคลุม และรองรับกฎหมาย ประกาศ คําสั�ง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานใหม่ๆ ของ

ภาครัฐ 

2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี�ยงและระบบการบริหารความเสี�ยง รวมถึงความมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการปฎิบัติตามนโยบายกําหนด และสรุปรายงานเสนอต่อ

คณะกรรมการอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมการอสิระทั 6งหมด 3 คน ซึ�งมคีุณสมบัตคิรบถว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน                       

ที� ทจ. 28/2551 มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที�จะสามารถทําหนา้ที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดใหม้กีาร

ประชมุ 4 ครั6งเป็นอยา่งนอ้ยใน 1 ปี 

ลําดบัที% รายชื%อ ตําแหนง่ 

1 นายสนุทร อรุณานนทช์ยั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นางคมคาย  ธสูรานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

3 รศ. ดํารงค ์ ทวแีสงสกลุไทย กรรมการตรวจสอบ 

  โดยมนีายประธาน ขจติววิฒัน์ ผูอํ้านายการ ฝ่ายตรวจสอบ ทําหนา้ที�เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอํานาจหนา้ที%ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบรษัิท ไดกํ้าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอํีานาจหนา้ที�ดงัตอ่ไปนี6 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และ

พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั 6ง

โยกยา้ย เลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รับผดิชอบเกี�ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

4. พจิารณา คัดเลอืก เสนอแตง่ตั 6งบคุคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทําหนา้ที�เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และเสนอ

คา่ตอบแทนของบุคคลดังกลา่ว รวมทั 6งเขา้ร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชมุดว้ย

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั6ง 

5. พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกัน หรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั 6งนี6 เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่

บรษัิท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษัิท ซึ�งรายงานดังกล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฎบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ประกอบดว้ยกรรมการทั 6งหมดจํานวน 4 คน โดยการจัดใหม้กีารประชมุสมํ�าเสมออย่างนอ้ยปีละ 2 ครั6ง 

ที% รายชื%อ ตําแหนง่ 

1 ดร.ศริ ิการเจรญิด ี ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2 นายชยั โสภณพนชิ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3 นายทาเคช ิฟกูดูะ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

4 นางรัชน ีนพเมอืง กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยมนีางอษุณีย ์สนุทโรทก ผูอํ้านวยการ ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคล ทําหนา้ที�เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทน 

 

 ขอบเขตอํานาจหนา้ที%ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

1. พจิารณาสรรหาคัดเลอืกผูท้รงคุณวฒุเิพื�อทดแทนกรรมการในกรณีที�ครบวาระ ลาออก หรอืพน้สภาพการเป็น

กรรมการในทุกกรณี โดยพจิารณาบุคคลที�เหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง เพื�อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

บรษัิท และ/หรอืขออนุมัตติอ่ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท แลว้แตก่รณี 

2. พจิารณาสรรหาคัดเลอืกผูท้รงคณุวฒุเิพื�อทดแทนกรรมการผูจั้ดการใหญ่ และรองผูจั้ดการใหญ่ ในกรณีที�ครบ

วาระ ลาออก หรอืกรณีอื�นๆ โดยพจิารณาบคุคลที�เหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบรษัิท

พจิารณาอนุมัต ิ
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3. พจิารณากําหนด ปรับปรุงคา่ตอบแทน และผลประโยชน์อื�น ๆ ของคณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารระดับสงู

กว่าหรือเทียบเท่ารองผูจั้ดการใหญ่ ใหเ้หมาะสมกับหนา้ที�และความรับผิดชอบต่อองค์กร เพื�อนําเสนอ

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัต ิ และหรอืเสนอขออนุมัตติ่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณีตามขอ้บังคับ

ของบรษัิท 

4. ปฏบิตังิานอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

 

คณะกรรมการลงทุน 

ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิาร ทั 6งหมดจํานวน 5 คน ซึ�งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามประกาศ คณะกรรมการกํากับ

และสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย เรื�อง การลงทนุประกอบธุรกจิอื�นของบรษัิทประกันชวีติ พ.ศ. 2556 รวมถงึมี

บุคคลที�มีความรู ้ความเชี�ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี�ยวกับการบรหิารการลงทุน การบรหิารความเสี�ยง หรือการ

วเิคราะหห์ลักทรัพยเ์ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี ร่วมเป็นกรรมการลงทุนดว้ย และจัดใหม้กีารประชมุอย่างสมํ�าเสมอเป็น

รายเดอืน 

ที% รายชื%อ ตําแหนง่ 

1 นายเชดิช ูโสภณพนชิ ประธานคณะกรรมการลงทนุ 

2 ดร.ศริ ิการเจรญิด ี กรรมการลงทนุ 

3 นายประพันธ ์ อศัวอาร ี กรรมการลงทนุ 

4 นายโชน โสภณพนชิ กรรมการลงทนุ 

5 นายเสนาะ ธรรมพพัิฒนกลุ กรรมการลงทนุ 
 

โดยม ีนางสาวชลลดา โสภณพนชิ ผูอํ้านวยการฝ่ายลงทนุตราสารทนุ ทําหนา้ที�เลขานุการคณะกรรมการลงทนุ 

 

ขอบเขตอํานาจหนา้ที% และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการลงทนุ 

1. กําหนดนโยบายการลงทนุ นโยบายการบรหิารความเสี�ยงรวม และกระบวนการบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสมที�

เกดิจากการลงทนุ 

2. พจิารณาอนุมัตแิผนการลงทนุ 

3. ตดิตามผลการลงทนุ พรอ้มทั 6งจัดใหม้รีะบบควบคมุภายในที�เหมาะสม 

4. กํากบัดแูลการลงทนุของบรษัิท ระเบยีบวธิปีฏบิตัเิกี�ยวกบัการลงทนุ 

5. กํากบัดแูลเรื�องธรรมาภบิาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6. รายงานผลการลงทนุใหค้ณะกรรมการรับทราบอย่างสมํ�าเสมอ 

7. กํากับดูแลการประกอบธุรกจิอื�นของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบาย และรายงานผลการดําเนินงานให ้

คณะกรรมการรับทราบอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

การทําหนา้ที%ของคณะกรรมการลงทุนในปีที%ผา่นมา 

ในปี 2557 คณะกรรมการลงทนุไดม้กีารกําหนดนโยบายการและแนวทางการลงทนุ นโยบายการบรหิารความเสี�ยง

และกระบวนการบรหิารความเสี�ยงที�เกดิจากการลงทนุของบรษัิทโดยพจิารณาปัจจัยสาํคญัตา่งๆ ทั 6งในและตา่งประเทศ

ที�อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุน รวมทั 6งการกําหนดและปรับเปลี�ยนกลยุทธก์ารลงทุนเพื�อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม

กบัภาวะตลาดที�เปลี�ยนแปลงไป นอกจากนี6 คณะกรรมการลงทนุไดม้กีารพจิารณาอนุมัตแิละ/หรอืใหค้วามเห็นชอบ ใน

แนวนโยบายที�มคีวามสําคัญตอ่กลยุทธข์ององคก์รทศิทางการดําเนนิธุรกจิ แผนการลงทนุ งบประมาณ และการจัดสรร

ทรัพยากรก่อนนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนุมัต ิทั 6งนี6 คณะกรรมการลงทุนไดม้กีารตดิตาม กํากับ และ
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ควบคุมดูแลการปฏบิัตงิานเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายของแผนงานและเป็นไปตามกรอบนโยบายที�ไดรั้บการอนุมัตจิาก

คณะกรรมการบรษัิท 

 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการที%ด ี

ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิาร จํานวน 5 คน โดยการจัดใหม้กีารประชมุสมํ�าเสมออยา่งนอ้ยปีละ 4 ครั6ง 

ที% รายชื%อ ตําแหนง่ 

1 นางคมคาย  ธสูรานนท ์ ประธานคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการที�ด ี

2 นายทาเคช ิฟกูดูะ กรรมการกํากับดแูลกจิการที�ด ี

3 รศ. ดํารงค ์ แสงสกลุไทย กรรมการกํากับดแูลกจิการที�ด ี

4 นายเรอืงศักดิc ปัญญาบดกีลุ กรรมการกํากับดแูลกจิการที�ด ี

5 นายเสนาะ ธรรมพพัิฒนกลุ กรรมการกํากับดแูลกจิการที�ด ี
 

โดยมนีางสาวสภุาภรณ์  ทพิยฝั์6น ผูอํ้านวยการ สาํนักกํากับการปฏบิตังิาน ทําหนา้ที�เลขานุการคณะกรรมการกํากับ

ดแูลกจิการที�ด ี

 

ขอบเขตอํานาจหนา้ที% และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการที%ด ี

1. เสนอนโยบาย คําแนะนํา ขอ้เสนอแนะ แนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

2. จัดใหม้แีนวทางดําเนนิการเพื�อใหส้ามารถตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของบรษัิท ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบั

ดแูลกจิการที�ดขีองสถาบนักํากับหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งรายงานความคบืหนา้และผลการปฏบิตังิานตอ่

คณะกรรมการบรษัิททกุครั6งหลังมกีารประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการที�ดอียา่งสมํ�าเสมอ 

3. ทบทวนแนวทางหลักการการกํากับดแูลกจิการที�ดขีองบรษัิทอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหส้อดคลอ้งกับแนวทาง

ปฏบิตัขิองสากล และขอ้เสนอแนะของสถาบนัหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

4. สง่เสรมิการเผยแพร่วฒันธรรมในการกํากับดแูลกจิการที�ด ีใหเ้ป็นที�เขา้ใจทั�วทกุระดับและมผีลในทางปฏบิตั ิ

5. แตง่ตั 6งคณะทํางานชดุยอ่ย เพื�อทําหนา้ที�สนับสนุนการกํากบัดแูลกจิการที�ดไีดต้ามความเหมาะสม 

 

9.3 การสรรหาและแตง่ต ั7งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

9.3.1  กรรมการอสิระ 

การสรรหากรรมการอสิระ 

ในการแตง่ตั 6งกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาคัดเลอืก

กรรมการที�มคีวามเป็นอสิระตามนยิามของบรษัิท เพื�อใหส้อดคลอ้งกับหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ดขีองตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ซึ�งประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 

จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั 6งหมดของบรษัิท แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน  และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษัิท เพื�อที�จะนําเสนอในที�ประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ตง่ตั 6งกรรมการ 

คณุสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที�มีสทิธอิอกเสยีงทั 6งหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิท

ย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษัิท ทั 6งนี6 ใหนั้บรวมการถอืหุน้

ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั6น ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืน

ประจํา หรอื ผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยลําดับ

เดยีวกนั หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
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(3) ไมเ่ป็นบคุคลที�มคีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�

เป็น บดิามารดา สมรส พี�นอ้ง และบตุร รวมทั 6งคูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผู ้

มอํีานาจควบคมุ หรอืบคุคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท

หรอืบรษัิทยอ่ย 

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษัิท ในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณ

อย่างอสิระของตน รวมทั 6งไม่เป็นหรือเคยเป็น   ผูถ้อืหุน้ที�มนัีย หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของผูท้ี�มี

ความสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อํานาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนัีย ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของ

สํานักงานสอบบัญช ีซึ�งมผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอื

ที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดรั้บคา่บรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิท

ยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนัีย ผูม้ี

อํานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั6นดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแตง่ตั 6งขึ6นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

(8) ไม่ประกอบกจิการที�มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันที�มีนัยกับกจิการของบรษัิทหรือ

บรษัิทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที�มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงาน 

ลกูจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รับเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธิ

ออกเสยีงทั 6งหมดของบรษัิทอื�น ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขันที�มี

นัยกบักจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย  

(9) ไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกี�ยวกับการดําเนินงานของ

บรษัิท 

9.3.2  การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะพจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของ 

คณะกรรมการ และกําหนดคณุสมบัตขิองกรรมการที�ตอ้งการสรรหา โดยสรรหาคัดเลอืกผูท้รงคณุวฒุทิี�สมควรไดรั้บการ

แตง่ตั 6งเป็นกรรมการเพื�อทดแทนกรรมการ ในกรณีที�ครบวาระ ลาออก หรอืพน้สภาพการเป็นกรรมการในทกุกรณี โดย

คํานึงถึงความรู ้ประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ มีคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็นมืออาชพีของกรรมการโดยรวม 

เพื�อใหม้อีงคป์ระกอบและคุณสมบัตติามกฎหมาย หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง (ตามขอ้บังคับของบรษัิทกําหนดใหใ้นการ

ประชมุสามัญประจําปีทกุครั6ง ตอ้งใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 หรอืจํานวนที�ใกลท้ี�สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3) 
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การสรรหาผูบ้รหิาร 

บรษัิทไดม้อบหมายใหม้คีณะผูดํ้าเนนิการในการสรรหาผูบ้รหิารตามลําดบั ดงันี6 

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  เป็นผูพ้จิารณาสรรหาผูบ้รหิารในตําแหน่งกรรมการ

ผูจั้ดการใหญแ่ละรองผูจั้ดการใหญ ่ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณา   

2. กรรมการผูจั้ดการใหญ่ สรรหาผูบ้ริหารในตําแหน่งผูช้่วยผูจั้ดการใหญ่ และผูช้่วยผูจั้ดการใหญ่

อาวโุส  นําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณา 

3. ตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัรองลงมา  กรรมการผูจั้ดการใหญ่สรรหาและนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิาร

เป็นผูพ้จิารณา 

โดยคณะผูดํ้าเนนิการจะสรรหาคดัเลอืกบคุลากรทั 6งจากภายในและภายนอกองคก์ร ซึ�งจะเป็นผูท้ี�ม ี

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนมีความเป็นมืออาชพีที�เหมาะสมมาดํารง

ตําแหน่ง 

 

9.4  การกํากบัดูแลการดําเนนิงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

คณะกรรมการลงทุน ทําหนา้ที�กํากับดูแลการลงทุนประกอบธุรกจิอื�นของบรษัิท ซึ�งรวมถงึบรษัิทย่อยและบรษัิท

ร่วม ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการประกอบธุรกจิอื�น นโยบายบริหารความเสี�ยงรวม และขอ้กําหนดของกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้ง อกีทั 6ง รายงานผลการดําเนนิงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบอย่างสมํ�าเสมอ 

 

9.5 การดแูลเรื%องการใชข้อ้มูลภายใน 

บรษัิทมีนโยบายดา้นการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานที�สอดคลอ้งกับขอ้กําหนดของ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และหลกัการกํากับดแูลกจิการที�ด ีโดยไดกํ้าหนดใหท้กุ

คนตระหนักถงึหนา้ที�ในการเก็บรักษาและป้องกันการรั�วไหลของขอ้มูลภายใน และความลบัของลกูคา้ และกําหนดหา้ม

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานนําขอ้มูลภายในของบรษัิท หรอืคูค่า้ที�ตนไดรั้บทราบจากการปฏบิัตหินา้ที�ไปแสวงหา

ประโยชนใ์หก้บัตนเอง หรอืบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง 

 

9.6 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 

ที% ชื%อบรษิทัผูจ้า่ย ชื%อผูส้อบบญัช ี คา่สอบบญัช ี

1 บมจ.กรงุเทพประกันชวีติ 
นายชาญชยั สกลุเกดิสนิ    

บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด 
1,600,000 

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี 1,600,000 
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คา่บรกิารอื%น (Non-Audit fee) * 

ที% ชื%อบรษิทัผูจ้า่ย 
ประเภทของงานบรกิารอื%น 

(Non-Audit Service) 
ผูใ้ชบ้รกิาร 

คา่ตอบแทนของงาน

บรกิารอื%น 

สว่นที%จา่ยไป

ในระหวา่งปี

บญัช ี

สว่นที%

จะตอ้ง

จา่ยใน

อนาคต 

1 

 

บมจ.กรงุเทพประกันชวีติ คา่ตรวจสอบและสอบทาน

รายการดํารงเงนิกองทนุตามระดับ

ความเสี�ยง 

บรษัิท เคพเีอ็มจ ี

ภมูไิชย สอบบัญช ี

จํากัด 

1,500,000 

 

- 

2 

บมจ.กรงุเทพประกันชวีติ คา่สอบทานมลูคา่ของบรษัิทที�

คํานวณตามวธิคีณติศาสตร์

ประกันภัย (Embedded value) 

บรษัิท เคพเีอ็มจ ี

ภมูไิชย สอบบัญช ี

จํากัด 

900,000 - 

3 
บมจ.กรงุเทพประกันชวีติ คา่สอบทานสํารองประกันชวีติ

เพิ�มเตมิ (Model review) 

  - 

รวมคา่ตอบแทนจากคา่บรกิารอื%น 2,400,000 - 

 

หมายเหต: *สว่นของบรษัิท 

 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี(บรษิทัยอ่ย) 

คา่ตอบแทนจากการสอบบัญชขีองบรษัิท บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โบรกเกอร ์จํากดั ซึ�งเป็นบรษัิทย่อย ตรวจสอบ

โดยคณุเอนก อาภาสวัสดิcวงศ ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 10913 จากบรษัิท เอ.เอ็น.ออดทิ จํากดั คา่สอบ

บญัชตีอ่ปี 15,000.- บาท 

 

9.7 การปฏบิตัติามหลกั CG  

 ในปี 2557 บรษัิทไดป้ฏบิตัติามหลกัการกํากับดแูลกจิการที�ด ีดงันี6 

 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิทตระหนักถงึการใหผู้ถ้ ือหุน้ไดรั้บสทิธขิั 6นพื6นฐาน และใหค้วามสําคัญกับการไม่กระทําการใดๆ ที�เป็นการ

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้ รวมทั 6งส่งเสริมใหผู้ถ้ ือหุน้ไดใ้ชส้ทิธิของตน สทิธิขั 6นพื6นฐานของผูถ้ือหุน้

ประกอบดว้ย การซื6อขายหรือการโอนหุน้ การไดรั้บสว่นแบ่งในกําไรอย่างเท่าเทยีมกัน การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของ

บรษัิทอย่างเพยีงพอ การแตง่ตั 6งหรอืถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแตง่ตั 6งผูส้อบบัญช ีการ

อนุมัตริายการพเิศษ อาท ิการเพิ�มทนุ เป็นตน้  

 ในการจัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2557 บรษัิทไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุ

ผูถ้อืหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 21 วัน พรอ้มดว้ยรายละเอยีด

ประกอบวาระการประชุม อาท ิรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ครั 6งที�ผ่านมา  รายงานประจําปี แนวปฏบิัตใินการเขา้ร่วม

ประชมุ การมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน เป็นตน้ เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษา

ขอ้มูลประกอบการประชมุลว่งหนา้ นอกจากนี6 บรษัิทไดล้งประกาศการจัดการประชมุในหนังสอืพมิพ์ และไดเ้ผยแพร่

หนังสอืเชญิประชมุทางเว็บไซตข์องบรษัิท (www.bangkoklife.com) อกีทั 6ง บรษัิทไม่มกีารเพิ�มวาระอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นหนังสอืนัดประชมุใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิทั 6งนี6 ในปี 2557 บรษัิทไดเ้รยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ เป็น

จํานวน 2 ครั6ง ครั 6งที� 1 เมื�อวันที� 25 กันยายน 2557 และ ครั6งที� 2 เมื�อวันที� 12 ธันวาคม 2557 เพื�อการอนุมัตริายการ

พเิศษ 
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 ในวันประชุมผูถ้ือหุน้ บรษัิทไดจั้ดใหม้ีเจา้หนา้ที�อํานวยความสะดวกใหผู้ถ้ ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะที�เขา้ร่วม

ประชมุ โดยการใชร้ะบบบารโ์คด้สําหรับการลงทะเบยีนของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ การลงคะแนน และการนับคะแนน เพื�อให ้

เป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง แมน่ยํา และสะดวกรวดเร็ว  

 คณะกรรมการและผูบ้รหิารใหค้วามสําคัญในการเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่ตดิภารกจิสําคัญจนไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชมุได ้ทั 6งนี6 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 เมื�อวันพุธที� 30 เมษายน 2557 มกีรรมการเขา้ร่วมประชมุ 

14 ท่าน และอีก 1 ท่านตดิภารกจิ ทั 6งนี6 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ และผูบ้ริหารร่วมชี6แจงตอบขอ้ซักถามและรับฟัง

ขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ นอกจากนี6 บรษัิทไดเ้ชญิคณุรัชดา ยงสวสัดิcวาณชิยซ์ึ�งเป็นผูส้อบบัญชภีายนอก จากบรษัิท อี

วาย จํากัด เขา้ร่วมประชุมเพื�อตอบขอ้ซักถามในวาระพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 และเชญิคุณเลศิศักดิc สุธรรมพร ที�ปรึกษากฎหมายอสิระ จาก

สาํนักงานกฎหมายคนงึ แอนด ์พารท์เนอรส์ จํากดั เขา้มาทําหนา้ที�ดแูลใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูตอ้งตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ เลขานุการบรษัิทไดก้ลา่วชี6แจงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และวธิกีาร

นับคะแนนอยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเชน่ ในวาระการแตง่ตั 6งกรรมการ ประธานคณะกรรมการจะเสนอชื�อกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้

ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ�มเตมิกอ่นการลงคะแนน

เสยีง หลังจากทุกคนไดล้งคะแนนเสยีงเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ ประธานคณะกรรมการจะเปิดเผยผลสรุปการนับคะแนน

สาํหรับวาระนั6นๆ  ทนัทใีนหอ้งประชมุ 

 

การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

บริษัทปฏิบัตติ่อผูถ้ ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั 6งผูถ้ ือหุน้ที�เป็นผูบ้ริหาร ผูถ้ ือหุน้ที�ไม่เป็น

ผูบ้รหิาร  ผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนั และผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย โดยคณะกรรมการไดกํ้ากับดแูลใหก้ารใชเ้งนิ

ของผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างเหมาะสม ดว้ยเชื�อวา่เป็นปัจจัยสําคัญที�เสรมิสรา้งความมั�นใจในการลงทุนกับบรษัิท อกีทั 6ง 

คณะกรรมการบรษัิทยังไดดํ้าเนนิการ ดงันี6 

1. คณะกรรมการบรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 

2557 และเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพจิารณาแต่งตั 6งเป็นกรรมการบรษัิทเป็นการล่วงหนา้ ในระหว่างวันที� 1 

ตลุาคม - 31 ธันวาคม 2556 และไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

2. บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเอง สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงโดยมอบฉันทะให ้

ผูอ้ ื�นมาประชมุและออกเสยีงลงมตแิทนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะที�ผูถ้ ือหุน้สามารถกําหนดทศิทางการ

ลงคะแนนเสยีงได ้ผูรั้บมอบฉันทะที�ถูกตอ้งตามกฎหมายซึ�งยื�นหนังสอืมอบฉันทะแลว้ ย่อมมีสทิธเิขา้ร่วม

ประชมุและลงมตเิชน่เดยีวกับผูถ้อืหุน้ทุกประการ ทั 6งนี6 บรษัิทไดอํ้านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ ใหส้ามารถ

มอบฉันทะแก่กรรมการอสิระของบรษัิทเขา้ประชุมแทนได ้โดยบรษัิทไดเ้สนอใหม้อบฉันทะแก่คุณสุนทร 

อรุณานนทช์ยั ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ�งเป็นกรรมการอสิระ เป็นผูอ้อกเสยีงลงมตแิทนได ้ทั 6งนี6 ไดแ้นบ

หนังสอืมอบฉันทะ และขั 6นตอน เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ พรอ้มขอ้มูลของกรรมการตรวจสอบ

ไวใ้นหนังสอืนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 

3. คณะกรรมการบรษัิทสนับสนุนใหผู้ถ้ ือหุน้ใชบ้ัตรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ โดยจะมีเจา้หนา้ที�คอยอํานวย

ความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงในหอ้งประชมุ ซึ�งจะมกีารเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงกรณีที�ผูถ้อื

หุน้ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกเวน้วาระแตง่ตั 6งกรรมการที�ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกตั 6งไดเ้ป็นรายบคุคล การ

เก็บบตัรลงคะแนนเสยีงในทกุกรณีที�เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

4. บรษัิทมกีารกําหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิัตใินเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิท และการใชข้อ้มูลภายใน

และการซื6อขายหลักทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี
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5. บรษัิทกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนและบคุคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง รวมทั 6ง

กรรมการและผูบ้รหิารเขา้ใหม่ ตอ้งจัดทํารายงานการมีสว่นไดเ้สยีตามแบบที�คณะกรรมการเห็นชอบใหแ้ก่

เลขานุการบรษัิท ภายใน 14 วนันับจากที�ไดรั้บตําแหน่ง  และเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงขอ้มลูตอ้งแจง้เลขานุการ

บรษัิทภายใน 14 วนันับจากวันที�มกีารเปลี�ยนแปลงขอ้มูล และใหเ้ลขานุการบรษัิทสําเนาใหป้ระธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนันับจากวนัที�ไดร้ายงาน 

 

บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

บรษัิทตระหนักถงึความรับผดิชอบและการปฏบิัตติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยี อันไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ พนักงาน ตัวแทน

ประกันชวีติและที�ปรกึษาการเงนิ คูค่า้ ตลอดจนสงัคม และมุ่งมั�นในการผสานประโยชนร์่วมกันอย่างเหมาะสม เพื�อใหผู้ ้

มสีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่มั�นใจวา่ไดรั้บการคุม้ครองและปฏบิัตดิว้ยด ีอันทําใหเ้กดิการร่วมมอืที�ดรีะหวา่งบรษัิทกบัผูม้สีว่นได ้

เสยี ซึ�งเป็นปัจจัยที�จะชว่ยสง่เสรมิใหบ้รษัิทเตบิโตไดอ้ย่างยั�งยนื โดยบรษัิทไดม้กีารกําหนดแนวทางการปฏบิัตติอ่ผูม้ี

ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มใน “คู่มือการกํากับดูแลกิจการที�ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ” เพื�อให ้

คณะกรรมการบรษัิท ฝ่ายบรหิาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั 6น ไดศ้กึษาและยดึถอืเป็นหลักปฏบิัตใินการดําเนนิงาน 

โดยมใีจความสาํคญั ดงันี6  

ผูถ้อืหุน้  บรษัิทมุ่งมั�นในการพัฒนาธุรกจิใหเ้จรญิเตบิโตอย่างยั�งยืน โดยการออกผลติภัณฑ์ที�

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ สนับสนุนการเรยีนรูเ้กี�ยวกบันวตักรรมใหม่ๆ  และเพิ�ม

ประสทิธภิาพในกระบวนการทํางาน เพื�อการรักษาผลตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดับที�เหมาะสม

สาํหรับผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่ 

 

ลกูคา้  บรษัิทมคีวามมุ่งมั�นในการสรา้งหลักประกันความมั�นคงทางการเงนิใหก้ับลกูคา้โดยการ

ใหคํ้าปรกึษาดา้นการวางแผนทางการเงนิอย่างรอบดา้นเพื�อใหเ้กดิความสมดลุระหวา่ง

การสรา้งความมั�นคงทางการเงนิ และการดําเนินชวีติอย่างมีคุณภาพ ผ่านที�ปรึกษา

ทางการเงนิ ที�ปรกึษาประกนัชวีติ คูค่า้ และพนักงานที�จรงิใจ  

 

พนกังาน บรษัิทมุ่งมั�นในการสรรหาผูม้ีประสบการณ์จากภายนอกเพื�อการบรหิารจัดการองคก์ร

อย่างมอือาชพี  รวมทั 6งการคัดสรรและรักษาพนักงานที�มคีวามรูค้วามสามารถ โดยการ

กําหนดค่าตอบแทนที�สอดคลอ้งกับผลการดําเนินงานของบรษัิท และเทยีบเคยีงไดใ้น

อุตสาหกรรมเดียวกัน ผลักดันให เ้กิดวัฒ นธรรมแห่งการเรียนรู  ้และการสรา้ง

สภาพแวดลอ้มที�ทําใหพ้นักงานปฏบิัตงิานดว้ยความทุม่เท และมคีวามผูกพันในการร่วม

สรา้งความเจริญเตบิโตแก่องคก์ร ในปี 2557 บรษัิทมีการจัดอบรมใหก้ับพนักงานทั 6ง

ภายในและภายนอก ตลอดจนการส่งไปสัมมนา/ดูงานต่างประเทศ รวมทั 6งสิ6น 169 

หลักสตูร จํานวนชั�วโมงในการอบรมเฉลี�ยตอ่คนเทา่กับ 29.14 ชั�วโมง นอกจากนี6 บรษัิท

ยังใหค้วามรูด้า้นสิ�งแวดลอ้มกับพนักงาน บรษัิทไดจั้ดทําโครงการบแีอลเอ แฮปปี6  ไลฟ์ 

โก กรีน จํานวน 4 ครั6ง เพื�อสรา้งจิตสํานึกรักสิ�งแวดลอ้มแก่ผูบ้ริหารและพนักงาน 

(รายละเอยีดโครงการ โปรดดหูัวขอ้ที� 10) 

 

 ตวัแทน บริษัทมุ่งมั�นในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ�มพูนความรูค้วามสามารถของ     

 ประกนัชวีติ ตวัแทนประกนัชวีติ และที�ปรกึษาการเงนิใหเ้ป็นมอือาชพีในการวางแผน  

 และที%ปรกึษา การเงนิอยา่งรอบดา้นใหก้บัประชาชน โดยมุง่เนน้การบรกิารที�ประทบัใจและม ี 

 ทางการเงนิ ประสทิธภิาพ บทพสิจูนค์ณุภาพจากรางวลัที�ไดรั้บมดีงันี6 
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• รางวลัตัวแทนคณุภาพดเีดน่แห่งชาต ิ (Thailand National Quality Awards: 

TNQA) 

• รางวลัตัวแทนคณุภาพดเีดน่นานาชาต ิ(International Quality Awards: IQA)  

• รางวลัสโมสรลา้นเหรยีญโตะ๊กลม (Million Dollar Round Table: MDRT)  

 

 คูค่า้  บริษัทมุ่งเนน้ในการเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับคู่คา้อย่างต่อเนื�องเสมอมา และ

  ไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดใีนการบรกิารดา้นการขายประกันชวีติผ่านธนาคาร ซึ�งเป็นคู่

  คา้มายาวนาน  

   

 คูแ่ขง่ทาง  บรษัิทปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้อยา่งเป็นธรรม โดยไมแ่สวงหาขอ้มลู  

 การคา้  ของคูแ่ขง่ทางการคา้อยา่งไมส่จุรติและไมเ่ป็นธรรม 

 

 สงัคม ชุมชน      บรษัิทแสดงเจตนารมณ์ในการรับผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิ�งแวดลอ้ม 

และสิ%งแวดลอ้ม  ดว้ยการใหก้ารสนับสนุนโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื�อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการดา้น

การศกึษา การกฬีา การแพทยแ์ละสาธารณสขุ และการอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ ซึ�ง

บริษัทไดเ้ปิดเผยการดําเนินกิจกรรมไวใ้นรายงานประจําปี นอกจากนี6 บริษัทยังมี

นโยบายดา้นการสรา้งจติสํานกึใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับ เพื�อใหทุ้ก

คนตระหนักถงึความสําคัญของการปฏบิัตตินใหเ้กดิประโยชน์ตอ่สงัคม รวมทั 6งไดม้กีาร

สรา้งเครือข่ายดา้นความร่วมมือกับหลายๆองคก์รเพื�อใหก้ารสนับสนุนโครงการต่างๆ 

บรรลวุตัถปุระสงคใ์นวงกวา้งอยา่งมปีระสทิธภิาพที�สดุ  

   นอกจากนี6 บรษัิทยังมกีารสนับสนุนใหพ้นักงานใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพเพื�อให ้

 เป็นนสิยัตดิตวัพนักงาน และสามารถนํากลบัไปใชใ้นชวีติประจําวนัได ้

             

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

 คณะกรรมการมกีารกําหนดนโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิท ซึ�งครอบคลมุทั 6งขอ้มูลทางการเงนิและที�

มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา โปร่งใส และสอดคลอ้งกับกฎหมาย โดยใหผ้่านชอ่งทางที�

เขา้ถงึขอ้มูลไดง้่าย เชน่ เว็บไซตข์องบรษัิท ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้

และนักลงทนุสามารถรับรูข้า่วสารของบรษัิทไดท้นัตอ่เหตกุารณ์ และเป็นประโยชนม์ากที�สดุ  

 นอกจากนั6น คณะกรรมการไดจั้ดใหม้สีว่นนักลงทนุสมัพันธ ์(Investor Relations) เพื�อทําหนา้ที�ในการใหบ้รกิาร

และเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารความเคลื�อนไหวของบรษัิทที�เป็นประโยชน์แกผู่ท้ ี�เกี�ยวขอ้งทกุกลุม่ ทั 6งผูล้งทนุรายยอ่ย นัก

ลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั�วไป นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์ผูจั้ดการกองทุนทั 6งในและต่างประเทศ ทั 6งจากการตอบคําถาม

โดยตรงทางโทรศพัท ์หรอือเีมล ์หรอืผา่นกจิกรรมอื�นๆ   

 ขอ้มลูการตดิตอ่กบัสว่นนักลงทนุสมัพันธ ์

คณุมธอุร ธรีะนันทม์งคล   หมายเลขโทรศพัท ์0-2777-8681 

คณุจนิดาวรรณ ณ ราช      หมายเลขโทรศพัท ์0-2777-8672 

หมายเลขโทรสาร 0-2777-8680  

หรอืทาง E-mail : ir@bangkoklife.com 
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การเปลี%ยนแปลงการถอืครองหุน้บรษิทัของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

     หน่วย : หุน้ 

ลําดบั ชื%อ - นามกสลุ ณ สิ7นปี 2556 ณ สิ7นปี 2557 เปลี%ยนแปลง 

1 นายเชดิช ูโสภณพนชิ 
 32,810,010 

2.708% 

45,704,014 

2.692% 

12,894,004 

2 ดร. ศริ ิ การเจรญิด ี  - - - 

3 นายสนุทร  อรุณานนทช์ยั 
 428,000 

0.035% 

599,200 

0.035% 

171,200 

4 นางคมคาย  ธสูรานนท ์  - - - 

5 รศ. ดํารงค ์ ทวแีสงสกลุไทย  - - - 

6 นายประพันธ ์ อศัวอาร ี  - - - 

7 นายชยั  โสภณพนชิ 
 28,334,520 

2.338% 

38,634,828 

2.276% 

10,300,308 

8 นางรัชน ี นพเมอืง  - - - 

9 นางสาวพจณี  คงคาลยั  
 20,000 

0.002% 

28,000 

0.002% 

8,000 

10 นางสาวติร ี รมยะรูป  - - - 

11 นางประไพวรรณ  ลมิทรง  
 2,637,000 

0.218% 

35,111,800 

2.068% 

32,474,800 

12 นายคาซฮิเิดะ  โทดะ  - - - 

13 นายนาโอก ิบนั  - - - 

14 นายทาเคช ิ ฟกูดูะ  - - - 

15 นายโชน  โสภณพนชิ 
 80,900 

0.007% 

42,000 

0.002% 

38,900 

16 นายเรอืงศักดิc  ปัญญาบดกีลุ  - - - 

17 นายเสนาะ  ธรรมพพัิฒนกลุ  - - - 

18 นางสาวจารุวรรณ  ลิ6มคณุธรรมโม  - - - 

19 นางสาวสจุนิดา  เลศิเกยีรตมิงคล  - - - 

20 นางอรนุช  สาํราญฤทธิc  - - - 

 

หมายเหต ุ: ทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ ณ สิ6นปี 2556   1,211,714,350 หุน้ 

ทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ ณ สิ6นปี 2557   1,697,850,000 หุน้  

(การเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ เกดิจากการใชส้ทิธใินใบสําคัญแสดงสทิธขิองพนักงาน

และผูบ้รหิาร รุ่นที� 1 และการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามัญ 5 หุน้เดมิตอ่ 2 หุน้ใหม)่ 
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ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเขา้ใจเป็นอย่างดถีงึหนา้ที�ความรับผดิชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนิน

ธุรกจิของบริษัท พรอ้มที�จะแสดงความคดิเห็นของตนอย่างเป็นอสิระและปรับปรุงตัวเองใหท้ันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

กรรมการบรษัิทมกีารปฏบิัตหินา้ที�ดว้ยความซื�อสัตย์สจุรติ ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถงึประโยชน์สงูสุดของ

บรษัิทและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ทกุคน 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

      โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ย คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ทั 6งหมด 6 ชดุ 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการลงทนุ และคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี 

1. คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ย กรรมการที�ไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ จํานวน 15 

ทา่น โดยมกีรรมการอสิระอยู่ในคณะกรรมการจํานวน 5 ทา่น โดยกรรมการแตล่ะท่านเป็นผูม้คีณุสมบัตหิลากหลาย มี

ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้น 

2. กรรมการอสิระมีคุณสมบัตติามที�กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ.4/2552 

เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม ่(ฉบบัที� 2)  

3. คณะกรรมการไดแ้ยกบุคคลที�ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรษัิทและกรรมการผูจั้ดการใหญ่มใิห ้

เป็นบคุคลเดยีวกนั เพื�อใหเ้กดิความสมดลุในการบรหิารกจิการ  

4. คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตั 6ง คณุเสนาะ ธรรมพพัิฒนกุล ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ่อาวโุส สายการลงทุน 

เป็นเลขานุการบรษัิท โดยใหม้หีนา้ที�ตามที�กําหนดไวใ้นพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที� 4) 

พ.ศ. 2551  รวมถงึจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประชมุคณะกรรมการ ตดิตามและประสานงานใหบ้รษัิทปฏบิตัติาม

มตคิณะกรรมการ และมตปิระชมุผูถ้อืหุน้ อกีทั 6งดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลรายงานสารสนเทศของบรษัิท ตามระเบยีบ

และขอ้กําหนดของหน่วยงานราชการ และตดิต่อสื�อสารกับผูถ้อืหุน้ทั�วไปใหไ้ดรั้บทราบสทิธติ่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตาม

หลักการกํากับดูแลกจิการที�ด ีอกีทั 6งดูแลกจิกรรมและการฝึกอบรมของคณะกรรมการ ทั 6งนี6 เลขานุการบรษัิท ไดรั้บ

ประกาศนียบัตร Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and Research, 

USA และ Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board, USA อีกทั 6งไดผ้่านการอบรม

ในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดแ้ก่ หลักสูตร Audit Committee Program 

(ACP) รุ่นที� 19/2549 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 64/2549 และหลักสูตร Effective 

Minutes Taking (EMT) รุ่นที� 4/2548 (โปรดดปูระวตัจิากเอกสารแนบ 1) 

2. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตั 6งคณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร 

ความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และ

คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีเพื�อทําหนา้ที�กลั�นกรองการทํางานใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิท 

1. คณะกรรมการบรหิาร ทําหนา้ที�ชว่ยคณะกรรมการบรษัิทในการกํากับดแูลการบรหิารงานทั�วไปให ้

เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที�คณะกรรมการกําหนด 

2. คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ทําหนา้ที�กําหนดกรอบ นโยบาย และกลยทุธก์ารบรหิารความเสี�ยง  

โดยระบ ุประเมนิ ตดิตาม รายงานและควบคมุความเสี�ยง ซึ�งเป็นกจิกรรมหลักของบรษัิทใหอ้ยู่ในระดับที�ยอมรับได ้ให ้

ครอบคมุและรองรับกฎหมาย ประกาศ คําสั�ง กฎเกณฑ ์และมาตรฐานของหน่วยงานที�กํากับหรอืของรัฐ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลอืกจากกรรมการอสิระ และมคีณุสมบตัติามขอ้บงัคบัของตลาด 

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปฏบิัตหินา้ที�กํากับดแูลเกี�ยวกับความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ ประสทิธภิาพระบบ

การควบคมุภายใน และการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และหลกัจรรยาบรรณตา่งๆ 
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4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทําหนา้ที�กําหนดหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการ

สรรหาบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษัิท เพื�อนําเสนอตอ่ที�ประชมุผูถ้อืหุน้สําหรับการแต่งตั 6งกรรมการ อกีทั 6ง พจิารณาหลักเกณฑใ์นการ

จ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง เพื�อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้นุมัตคิา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดับสงู สว่นคา่ตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการจะเป็นผู ้

นําเสนอที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมัต ิ

5. คณะกรรมการการลงทุน ทําหนา้ที�กําหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบรหิารความเสี�ยงรวมและ

กระบวนการบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสมจากการลงทุน อนุมัตแิผนการลงทุน ตดิตามผลการลงทุน พรอ้มทั 6งจัดใหม้ี

ระบบการควบคมุภายในที�เหมาะสม กํากับดแูลการลงทุน กํากับดูแลเรื�องธรรมาภบิาล ความโปร่งใสและป้องกันความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั 6งกํากับดูแลการประกอบธุรกจิอื�นของบริษัท และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท

รับทราบ 

6. คณะกรรมการกํากับดูแลกจิการที�ดี ทําหนา้ที�เสนอนโยบายเกี�ยวกับการกํากับดูแลกจิการที�ดีต่อ

คณะกรรมการบรษัิท จัดใหม้แีนวทางดําเนินการเพื�อใหส้ามารถตดิตามดูแลการปฏบิัตงิานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตาม

หลักการกํากับดูแลกจิการที�ดขีองหน่วยงานกํากับ และรายงานความคบืหนา้และผลการปฏบิัตงิานแก่คณะกรรมการ

บรษัิท 

 

3. บทบาทหนา้ที%และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบรษัิททําหนา้ที�พจิารณาและเห็นชอบในเรื�องสําคญัที�เกี�ยวกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 

เชน่ นโยบาย วสิยัทศัน ์ภารกจิ กลยทุธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความเสี�ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั 6งควบคมุดแูล

ใหฝ่้ายจัดการดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานที�กําหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. คณะกรรมการบรษัิทจัดใหม้นีโยบายการกํากับดแูลกจิการที�ดขีองบรษัิท สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานทกุคนไดเ้ขา้ใจถงึคณุธรรมและจรยิธรรมในการดําเนนิธรุกจิ และใหป้ฎบิัตติามจรรยาบรรณในการประกอบ

ธรุกจิอยา่งจรงิจัง 

3. คณะกรรมการบรษัิทไดกํ้าหนดใหม้นีโยบายดา้นการบรหิารความเสี�ยง (Risk Management Policy) 

ใหค้รอบคุมทั 6งองค์กร โดยใชห้ลักการการบริหารความเสี�ยงตามมาตรฐานสากล ERM (Enterprise Risk 

Management) เป็นแนวทาง ซึ�งประกอบไปดว้ยการบริหารความเสี�ยงภายใต ้Risk Appetite System รวมถึงการ

บริหารการดํารงเงนกองทุนตามระดับความเสี�ยง RBC (Risk Base Capital) ภายใตก้ารกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย (คปภ.) 

4. คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายที�จะดแูลการดําเนนิธรุกจิใหม้คีวามตอ่เนื�องในระยะยาว รวมทั 6งจัดใหม้ี

แผนการพัฒนาพนักงาน และผูบ้รหิาร รวมถงึแผนการสบืทอดงานในตําแหน่งที�สําคญั 

5. คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามสาํคัญในเรื�องความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษัิท โดยจะพจิารณา

อย่างรอบคอบและพจิารณาไปในทางที�เป็นผลประโยชน์ของบรษัิทและผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสําคัญ กรรมการที�มสีว่นได ้

เสยีกับบรษัิทในเรื�องใดจะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ และกรรมการทา่นนั6นจะไมม่สีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื�องที�

ตนมสีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท 
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4. การประชุมคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบรษัิทจัดใหม้กีารกําหนดตารางการประชมุเป็นการลว่งหนา้ทุกปี โดยกําหนดใหม้กีาร

ประชมุอย่างนอ้ย 6 ครั6งตอ่ปี ในการประชมุกรรมการแต่ละครั6งจะมกีารแจง้กําหนดการประชมุใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย

กว่า 7 วัน พรอ้มกับวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื�อใหก้รรมการไดม้ีเวลาพิจารณาศกึษาขอ้มูล

อยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้ร่วมประชมุ 

2. ในการประชุมคณะกรรมการจะมีการกําหนดวาระและเวลาการประชุมที�เพียงพอและเหมาะสม เพื�อ

กรรมการจะไดม้ีเวลาอภปิายปัญหาสําคัญอย่างรอบคอบโดยทั�วกัน นอกจากนั6นยังไดใ้หผู้บ้รหิารไดเ้ขา้ร่วมประชุม

เพื�อใหส้ารสนเทศเพิ�มเตมิในที�ประชมุ รวมถงึใหก้รรมการไดม้โีอกาสรูจั้กผูบ้รหิารสําหรับใชพ้จิารณาแผนการสบืทอด

งาน 

3. คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที�จะเป็นเพิ�มเติมไดจ้ากกรรมการผูจั้ดการใหญ ่

เลขานุการบรษัิท ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที�ไดรั้บมอบหมาย 

4. กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารไดม้กีารประชมุระหวา่งกนัเอง เพื�ออภปิายปัญหาตา่งๆ โดยไม่มฝ่ีายจัดการ

ร่วมดว้ย  

5. บรษัิทไดจั้ดทํารายงานผลการดําเนนิงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบทกุเดอืน เพื�อใหค้ณะกรรมการ

สามารถกํากบั ควบคมุ และดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจัดการไดอ้ยา่งตอ่เนื�องและทนัการ 

 

5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากับกจิการที�ด ีคณะกรรมการบรษัิทไดกํ้าหนดใหม้กีารจัดทําแบบประเมนิผล

การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ ปีละ 1 ครั6ง ทั 6งในรูปแบบของการประเมนิรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู ้

ประเมนิตนเอง และการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบรษัิทในภาพรวม โดยประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิ และไดนํ้าผลการประเมนิมาวเิคราะหเ์พื�อนําขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนนิงาน

ตอ่ไป  

 สําหรับหลักเกณฑก์ารประเมนิกรรมการ บรษัิทไดพั้ฒนารูปแบบหลักเกณฑก์ารประเมนิใหส้อดคลอ้งกับ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกจิ ในรูปแบบของการประเมนิรายบุคคล และการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

ของคณะกรรมการบรษัิทในภาพรวม โดยมหีัวขอ้หลกัๆ ในการประเมนิ ดงันี6 

1. ความพรอ้มของกรรมการ  

2. การกําหนดกลยทุธ ์และวางแผนธรุกจิ 

3. การจัดการความเสี�ยงและการควบคมุภายใน 

4. การดแูลไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

5. การตดิตามรายงานทางการเงนิและการดําเนนิงาน 

6. การประชมุคณะกรรมการ 

7. การสรรหาและการพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ และการประเมนิผลงานกรรมการผูจั้ดการ 

8. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

9. บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

10. การทําหนา้ที�ของกรรมการ 

11. ความสมัพันธก์บัฝ่ายจัดการ 

12. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิาร 
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 สาํหรับกระบวนการประเมนิผลงานคณะกรรมการ บรษัิทจะสง่แบบประเมนิคณะกรรมการในเดอืนมกราคม

ของทกุปี แลว้นําผลมาวเิคราะหป์ระมวลผล เพื�อนําเสนอในที�ประชมุคณะกรรมการในเดอืนมนีาคมของทกุปี โดยบรษัิท

ไดนํ้าขอ้มลูที�ไดรั้บมาใชใ้นการพัฒนาคณุภาพการทํางานของคณะกรรมการบรษัิทใหด้ขี ึ6น 

 

6. คา่ตอบแทน 

1. การพจิารณาคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะพจิารณา

หลักเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบคา่ตอบแทนของกรรมการจากความรู ้ความสามารถ ความเหมาะสม ภาระหนา้ที� และ

บทบาทความรับผดิชอบ รวมถงึผลประโยชน์ที�คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการ ประกอบกับผลการดําเนินงานของบรษัิท

และการเตบิโตทางผลกําไร ทั 6งนี6 จะเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื�อเสนอ

ความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิท โดยคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งนําเสนอที�ประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูพ้จิารณาอนุมัต ิ

2. การพจิารณาคา่ตอบแทนสําหรับผูบ้รหิารระดับสงู คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ

พจิารณาจากการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิารระดับสงูที�สงูกวา่ หรอืเทยีบเทา่รองผูจั้ดการใหญ่ เพื�อกําหนดคา่ตอบแทนโดย

พจิารณาปัจจัยตา่งๆ จากหนา้ที�ความรับผดิชอบ ผลการดําเนนิงานทางธุรกจิของบรษัิท การดําเนนิงานตามนโยบายที�

ไดรั้บจากคณะกรรมการบริษัท การบรหิารงานภายใตส้ภาวะเศรษฐกจิและสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกจิ 

รวมถงึการปรับปรุงประสทิธภิาพในการดําเนนิงานใหด้ขี ึ6น เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 

7. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

1. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท และมีการใหค้วามรูแ้ก่

กรรมการใหม่เกี�ยวกับบทบาทของกรรมการและลักษณะธุรกจิของบรษัิท สง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรูใ้นระบบการกํากับ

ดแูลกจิการของบรษัิท รวมถงึการสนับสนุนใหก้รรมการเขา้อบรมหลักสตูรตา่งๆ ของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย (IOD)  

2. คณะกรรมการบรษัิทไดกํ้าหนดแผนในการสบืทอดงาน โดยไดกํ้าหนดแนวทางในการปฏบิัตหินา้ที�

แทน กรณีกรรมการผูจั้ดการใหญ ่หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ที�ได ้
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10. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

  

 บรษัิทมุ่งมั�นดําเนนิธรุกจิดว้ยจติสํานกึรับผดิชอบตอ่สงัคม โดยมสีว่นร่วมในการเสรมิสรา้งความมั�นคงทางการ

เงินซึ�งนําไปสู่ความมั�นคงและความสุขในชีวติของประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื�อง รวมทั /งใหค้วามสําคัญต่อ

สิ�งแวดลอ้มเพื�อความยั�งยนืทางสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ 

 บรษัิทสง่เสรมิใหพ้นักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถงึความรับผดิชอบขององคก์รและของตนเองต่อ

สงัคม ในดา้นการศกึษา สขุภาพ ศลิปวฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้ม โดยดําเนนิกจิกรรมสง่เสรมิสงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม 

 บรษัิทใหค้วามสําคัญตอ่การเสรมิสรา้งสิ�งแวดลอ้มอยา่งยั�งยนื โดยสง่เสรมิ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตใิน

ชมุชนของบรษัิท ซึ�งประกอบดว้ยพนักงานและครอบครัว ตัวแทนประกันชวีติ คูค่า้ และพันธมติร ดว้ยการใชท้รัพยากร

อยา่งคุม้คา่ ดว้ยหลักการ ใชอ้ย่างประหยัดลดการสญูเปลา่การนํามาใชซํ้/า หรอืการใชว้ัสดทุี�ผ่านกระบวนการแปรสภาพ

ตามความเหมาะสมแลว้แตก่รณี และโดยสนับสนุนกจิกรรมฟื/นฟธูรรมชาต ิอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม และปลกูฝังจติสาํนกึการ

รักษาสิ�งแวดลอ้มในมติติา่งๆ ใหเ้ยาวชน เพื�อผลระยะยาวและความยั�งยนื 

 

แนวทางเกี�ยวกบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม มหีลกัการ 8 ขอ้  

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

หลกัการในการดําเนนิธรุกจิประกนัชวีติ บรษัิทยดึมั�นหลกัการในการประกอบธรุกจิ ดงันี/ 

• ดว้ยหลักความสจุรติใจอย่างยิ�ง บรษัิทประกอบธุรกจิดว้ยความซื�อสัตยส์จุรติอย่างยิ�งต่อผูเ้อาประกันและผูม้ี

สว่นเกี�ยวขอ้ง 

• ดว้ยหลักความยุตธิรรม บรษัิทปฏบิัตดิว้ยความเป็นธรรมและชอบธรรมต่อผูเ้อาประกันอย่างเท่าเทยีมกัน โดย

ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

• ดว้ยหลักการควบคุมภายใน บรษัิทจัดโครงสรา้งองคก์รเพื�อสนับสนุนการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพโดย

จัดใหม้ีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที�รัดกุม มีการบันทกึขอ้มูลอย่างเหมาะสม โดยถูกตอ้ง

ครบถว้นและเป็นจรงิ อกีทั /งมีกระบวนการสรรหาและพัฒนาพนักงานใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิัติ

หนา้ที�ตามวชิาชพีอยา่งมอือาชพี 

• ดว้ยหลักการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับ บรษัิทปฏบิัตติามกฎหมายระเบียบ หรือขอ้บังคับของ

หน่วยงานกํากับภายนอก รวมทั /งกําหนดขั /นตอนการดําเนินการใหพ้นักงานปฏบิัตติามหนา้ที�ความรับผดิชอบ

ของตนเอง และเป็นไปตามกฎที�เกี�ยวขอ้งโดยเคร่งครัด 

 

2. การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ั�น  

 บริษัทไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (Collective Action 

Coalition) บรษัิทไดรั้บประกาศนยีบตัรรับรองเป็น “สมาชกิแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ” 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัฯิ  

 บรษัิทไดรั้บรางวัลองคก์รโปร่งใส ประจําปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) จากสํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ซึ�งเป็นรางวัลเกยีรตยิศแห่งคณุธรรม จรยิธรรม และความซื�อสตัย์

สจุรติ ประจําปี ครั /งที� 4  
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 บริษัทมีนโยบายต่อตา้นการทุจริต ซึ�งไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสําคัญ ดังนี/ “บริษัทไม่

ยอมรับการใหห้รอืการรับของขวัญ หรอื ผลประโยชนอ์ื�นใด ที�มเีจตนาจงูใจใหก้ระทําการใดๆ เพื�อแสวงหาประโยชนท์ี�มิ

ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย” นอกจากนี/ บรษัิทยังมกีารกําหนดแนวปฏบิตั ิและระเบยีบการตอ่ตา้นการทจุรติ รวมถงึมี

การสื�อสารผ่านการอบรม และผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท ซึ�งคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับถอืปฏบิัตโิดย

เคร่งครัด  

 ปัจจุบันบรษัิทใหทุ้กฝ่ายงานระบแุละประเมนิความเสี�ยงดา้นการปฏบิัตกิาร เพื�อใหฝ่้ายบรหิารความเสี�ยงสามารถ

กําหนดแนวทางการจัดการความเสี�ยงการตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพการควบคมุอยา่งตอ่เนื�อง  

 ฝ่ายบรหิารความเสี�ยงของบรษัิท มหีนา้ที�รับผดิชอบในการกําหนดแนวทางตดิตามใหม้กีารปฏบิัตติามนโยบาย

และประเมนิความเสี�ยงที�อาจกอ่ใหเ้กดิการทุจรติ ใหภ้าพรวมอยู่ในระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได ้รวบรวมขอ้มูลใหฝ่้าย

ตรวจสอบในเบื/องตน้หากพบกรณีตอ้งสงสัยและมีความเสี�ยงที�จะกระทําทุจรติ นอกจากนี/ บรษัิทยังมีการอบรมให ้

ความรูเ้รื�อง การป้องกันการทุจรติ ซึ�งรวมถงึการรับและการใหข้องขวัญตา่งๆ และการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย เป็นตน้ 

 ฝ่ายตรวจสอบ มหีนา้ที�ตรวจสอบความพอเพยีงของระบบการควบคมุภายใน รวมถงึความเสี�ยงจากการทจุรติ โดย

ไดม้กีารประเมนิและตรวจสอบอย่างเหมาะสม  

 คณะกรรมการกํากับดูแลกจิการที�ด ีไดอ้บรมใหค้วามรู ้ผูบ้รหิาร และพนักงานเรื�องการปฏบิัตติามคู่มอืการกํากับ

ดแูลกจิการที�ด ีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิ   

 ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถแจง้เรื�องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสเกี�ยวกบัการกระทําที�ไม่เหมาะสมในทางธรุกจิ พฤตกิรรมของ

คระกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานที�ขัดต่อคู่มอืการกํากับดูแลกจิการที�ด ีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ 

หรือประเด็นอื�นๆ ที�เป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไดห้ลากหลายช่องทางเช่น Email Address: 

audit_committee@bangkoklife.com ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง หรอื สง่ทางไปรษณียม์ายัง ผูอํ้านวยการ

ฝ่ายตรวจสอบ หรอืผูอํ้านวยการสํานักกํากับการปฏบิัตงิาน บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 23/115-121 

รอยัลซติี/อเวนิว ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ�งจะมีการสอบสวนที�เป็นอสิระและมกีารพิจารณา

ดําเนนิการอย่างเหมาะสม เพื�อแสดงถงึความเป็นธรรมและความโปร่งใส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูถู้กเรยีกมาเป็นพยาน หรอืผู ้

นําสง่ขอ้มูลใดๆ จะไดรั้บความคุม้ครองตามที�แนวปฏบิัตใินการต่อตา้นการทุจรติกําหนด ทั /งนี/ในปี 2557 ไม่ปราฎวา่มี

ขอ้รอ้งเรยีนในเรื�องดงักลา่วขา้งตน้  

 

3. การเคารพสทิธมินุษยชน  

บรษัิทสนับสนุนการคุม้ครองสทิธสิว่นบคุคล เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น และการแสดงออก ภายใตก้รอบ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี/ บรษัิทยังไดกํ้าหนดถงึแนวทางการปฏบิัตใินเรื�องการเคารพตอ่สทิธิ

ของบคุคลและการปฏบิัตอิย่างเทา่เทยีมกนั รวมถงึชอ่งทางการรอ้งเรยีนกรณีที�ถูกละเมดิสทิธไิวใ้นคูม่อืการกํากับดแูล

กจิการที�ด ีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิ ซึ�งคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานไดล้งนามรับทราบและ

ถอืปฏบิตัติลอดมา 
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4.   การปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 4.1 สภาพการทํางานและการคุม้ครองทางสงัคม 

    4.1.1 สภาพการทํางานประกอบดว้ย คา่จา้ง เวลาทํางาน เวลาพักผ่อน วนัหยดุ ขอ้ปฏบิัตทิางวนัิย การเลกิ 

จา้ง สวัสดกิารตา่งๆ เชน่ นํ/าดื�มสะอาด สถานที�รับประทานอาหารมสีขุลักษณะดกีารักษาพยาบาล 

เป็นตน้ 

    4.1.2 การคุม้ครองทางสงัคม เป็นการบรรเทาผลที�เกดิจากการลดหรอืสญูเสยีรายได ้จากประเด็นตา่งๆ เชน่  

   อบุตัเิหต ุเจ็บป่วย คลอดบตุร ชราภาพ วา่งงาน พกิาร เป็นตน้ 

     4.1.3 สภาพการทํางานเป็นไปตามกฎหมาย หรอืดําเนนิการตามมาตรฐานแรงงาน 

     4.1.4 จัดใหม้สีภาพการทํางานที�ด ีใหไ้ดรั้บความสมดลุของชวีติการทํางานมากที�สดุ โดยเทยีบเคยีงกับ 

   องคก์รอื�น 

     4.1.5 ใหค้วามสาํคัญเกี�ยวกับพธิกีรรมทางศาสนา ประเพณี วฒันธรรม   

 4.2 สขุภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

       4.2.1 จัดหาอปุกรณ์ดา้นความปลอดภัยที�จําเป็น เพื�อป้องกนัอบุตัเิหตแุละเหตฉุุกเฉนิ 

               4.2.2 สอบสวนและบนัทกึอบุตัเิหต ุและปัญหาตา่งๆ เพื�อลดหรอืกําจัดปัญหาเหลา่นั/น 

               4.2.3 หลกีเลี�ยงความเสี�ยงที�มผีลกระทบตอ่ผูห้ญงิ (ตั /งครรภ ์คลอดบตุร) และทั�วไป เชน่ คนพกิาร 

ผูไ้มม่ปีระสบการณ์ เยาวชน 

     4.2.4 คุม้ครองคนงานนอกเวลา ชั�วคราว รับเหมาชว่ง 

    4.2.5 กําจัดอนัตรายดา้นจติใจ ที�ทําใหเ้ครยีด และเจ็บป่วย 

    4.2.6 จัดการฝึกอบรมที�เพยีงพอใหก้บัทกุคนในหัวขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง 

      4.2.7 จัดใหม้รีะบบดา้นการดแูลสขุภาพ ความปลอดภัย และสิ�งแวดลอ้ม  

 

5.   ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค   

ลกูคา้/ผูถ้อืกรมธรรม ์

บรษัิทมคีวามมุ่งมั�นในการใหบ้รกิารแกลู่กคา้และผูถ้อืกรมธรรม ์โดยการนําเสนอแบบประกันที�มคีุณภาพและ

เหมาะสม เพื�อใหล้กูคา้/ผูถ้อืกรมธรรมม์หีลักประกันและความมั�นคงทางการเงนิ บรษัิทไดม้กีารเสรมิสรา้งความสมัพันธ์

ที�ดกีับลกูคา้/ผูถ้อืกรมธรรมด์ว้ยการสื�อสารและกจิกรรมที�หลากหลาย มสีํานักงานสาขาทั�วประเทศที�คอยใหคํ้าแนะนํา

และบรกิาร 

บริษัทมีความมุ่งมั�นและพัฒนาการบริการเพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการบรกิารแก่ลูกคา้ภายในระบบคุณภาพ

มาตรฐาน  ISO 9001:2008 โดยได รั้บ รางวัล  Best Quality Management Awards 2012 จาก International 

Certification Co.,Ltd. มากวา่ 10 ปี  

 

6.  การดแูลรกัษาสิ�งแวดลอ้ม  

 ดว้ยความมุง่มั�นที�จะดําเนนิธรุกจิดว้ยจติสํานกึรับผดิชอบตอ่สงัคม โดยการเสรมิสรา้งความมั�นคงทางการเงนิซึ�ง

นําไปสูค่วามมั�นคงและความสขุในชวีติของประชาชนอย่างจรงิจังและต่อเนื�อง รวมทั /งใหค้วามสําคัญต่อสิ�งแวดลอ้ม

เพื�อความยั�งยนืทางสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ 

 การทํางานภายใตแ้นวคดิ “ชวีติออกแบบได”้ และ “ชวีติที�มคีวามสขุมากกวา่” จงึเกดิขึ/นเพื�อตอบสนองนโยบาย

สงัคมและสิ�งแวดลอ้มของบรษัิท โดยกจิกรรมมากมายภายใตแ้นวคดิดังกลา่ว ไดดํ้าเนนิงานมาอย่างตอ่เนื�อง เพื�อเป็น

การสง่เสรมิใหพ้นักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถงึความรับผดิชอบขององคก์รและของตนเองที�มตีอ่สงัคม ใน

ดา้นการศกึษา สง่เสรมิสขุภาพประชาชนทั�วประเทศ สบืสานศลิปวัฒนธรรมที�มมีายาวนาน การดแูลผูส้งูอายุ และการ

สรา้งจติสาํนกึรักสิ�งแวดลอ้ม ผา่นกจิกรรมสง่เสรมิสงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม 
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 บริษัทยังใหค้วามสําคัญต่อการเสริมสรา้งสิ�งแวดลอ้มอย่างยั�งยืน ทั /งภายในองค์กรระหว่างพนักงานและ

ครอบครัว คูค่า้ ตวัแทน และพันธมติร ดว้ยการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ มกีารนํากลับมาใชซํ้/า ลดการสญูเปลา่ และการ

จัดกจิกรรมปลกูจติสาํนกึ รักษาสิ�งแวดลอ้มในมติติา่งๆ แกเ่ยาวชน เพื�อผลระยะยาวและยั�งยนือกีดว้ย 

 กจิกรรมเพื�อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มในปี 2557 ภายใตก้รอบแนวคดิหลกั  

1. “ชวีติออกแบบได”้ ดว้ยการวางแผนการเงนิอย่างรอบดา้น คอื โครงการดา้นการวางแผนการเงนิ พรอ้มทั /งให ้

คําปรกึษาและความรูท้างการเงนิแกป่ระชาชน ทั /งการสรา้งฐานะควบคูก่ับการสรา้งหลักประกัน เป็นการสรา้ง

ความพรอ้มใหป้ระชาชนรับมอืกบัความเสี�ยงที�เกดิขึ/นไดเ้สมอ 

1.1 งานเสวนาแนะแนวทางวางแผนการเงิน “ชีวติออกแบบได”้ วันอาทิตย์ที� 26 ตุลาคม 2557 บริษัท 

กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ร่วมกับบรษัิท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด จัด

เสวนาพเิศษภายใตห้ัวขอ้ “ชวีติออกแบบได ้ดว้ยการวางแผนการเงนิอย่างรอบดา้น” แนะนําแนวทางการ

สรา้งฐานะและหลกัประกนัที�เหมาะสมสาํหรับแตล่ะชว่งวยั ณ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

1.2 งานมหกรรมการเงนิ ตลอดปี 2557 ภายใตแ้นวคดิ “ชวีติออกแบบได”้ โดยจัดทัพที�ปรกึษาการเงนิมือ

อาชพีแนะแนวทางวางแผนสรา้งหลักประกัน และความมั�นคงทางการเงนิใหแ้ก่ประชาชนอย่างใกลช้ดิ 

โดยไม่คดิค่าใชจ้่าย พรอ้มนําเสนอผลติภัณฑก์ารเงนิหลากหลายรูปแบบที�ตอบโจทยท์ุกความตอ้งการ

ของประชาชนไดอ้ยา่งครบวงจร 

• มหกรรมการเงิน (Money Expo) หาดใหญ่ วันศุกร์ที� 7- วันอาทิตย์ที� 9 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์

ประชมุนานาชาตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ปี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

• มหกรรมการเงนิ (Money Expo) กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดทีี� 8 – วันอาทติยท์ี� 11 พฤษภาคม 2557 ณ 

อาคารชาเลนเจอร ์2 – 3 อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ี

• งานวันประกันชวีติแห่งชาต ิครั /งที� 15 วันเสาร์ที� 26 – วันอาทติย์ที� 27 กรกฎาคม 2557 ณ ลาน

กจิกรรม ชั /น G ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ  

• โพสต ์ทูเดย ์เอ็กซโ์ป 2557 วันศกุรท์ี� 31 กรกฎาคม – วันศกุรท์ี� 2 สงิหาคม 2557 ณ ศูนยป์ระชมุ

แหง่ชาตสิริกิติ ิz 

• มหกรรมการเงิน (Money Expo) เชยีงใหม่ วันศุกร์ที� 7 – วันอาทิตย์ที� 9 พฤศจิกายน 2557 ณ 

เชยีงใหมฮ่อลล ์เซ็นทรัลพลาซา่ เชยีงใหม ่ 

• SET in the City กรุงเทพมหานคร 2557 วันพฤหัสบดทีี� 20 – วนัอาทติยท์ี� 23 พฤศจกิายน 2557 ณ 

รอยัล พารากอน ฮอลลชั /น 5 ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน 

2. “ชวีติที�มคีวามสุขมากกวา่” (BLA Happy Life) คอื โครงการเพื�อสรา้งความสขุ และสง่เสรมิคณุภาพชวีติ

ประชาชน ทั /ง 5 ดา้น อันประกอบดว้ย ดา้นการศกึษา ดา้นศลิปวัฒนธรรม ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ดา้นสขุภาพและ

กฬีา ดา้นผูส้งูอาย ุ 

2.1 ดา้นการศกึษาและโรงเรยีน 

 โครงการ “สานฝันจากพี�สูน่อ้ง” ปีที� 8บรษัิทมคีวามมุ่งมั�นในการสนับสนุนการศกึษาใหก้ับนักเรยีน

ในพื/นที�หา่งไกล ซึ�งยังไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพยีงพอ จงึไดข้ยายโอกาสทางการเรยีนรูใ้หก้ับ

เด็กนักเรยีน เพื�อเป็นการปรูากฐานทางการศกึษาอันจะนําไปสูก่ารสรา้งอนาคตใหก้ับประเทศชาตติอ่ไป

ในปี 2557 บรษัิทยังคงสานตอ่โครงการ “สานฝันจากพี�สูน่อ้ง” ปีที� 8 อยา่งตอ่เนื�อง โดยคณะผูบ้รหิาร ที�

ปรกึษาการเงนิ ตัวแทนประกันชวีติ และพนักงานบรษัิทไดร้่วมแรงร่วมใจกันมอบโอกาสทางการศกึษา

ไปยังโรงเรยีนวัดหว้งหนิ อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง ดว้ยการสรา้งอาคารเรียน หลังใหม่ 1 หลังประกอบดว้ย

หอ้งเรยีน 1 หอ้ง และหอ้งฝึกปฏบิัตกิารวชิาชพี 1 หอ้ง พรอ้มอุปกรณ์การศกึษา อกีทั /ง ยังปรับปรุงภูมิ

ทัศน์โดยรอบโรงเรยีน จัดทําแปลงเกษตรเพื�ออาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์เครื�องเล่นในสนามเด็กเล่น 

มอบอปุกรณ์กฬีา มอบสื�อการเรยีนการสอน และมอบทนุการศกึษาจํานวน 64 ทนุ รวมถงึการเลี/ยงอาหาร
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กลางวันแก่คณะครู นักเรยีน และผูป้กครองในชมุชน ตลอดจนจัดกจิกรรมสนัทนาการสานสมัพันธอ์ันดี

ดว้ยความรักความหว่งใย 

 โครงการ “บ ีแฮ็ปปี/ ” (B happy) แตม้ฝัน ปันยิ/ม เพื�อนอ้ง 29 มนีาคม 2557 ผูบ้รหิารและพนักงาน 

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) และ บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จัดกจิกรรมภายใต ้ชื�อ “B happy แตม้ฝัน ปันยิ/ม เพื�อนอ้ง” ร่วมแรง ร่วมใจ

พัฒนาโรงเรยีนบา้นหนองไผ่แกว้ อําเภอพนัสนคิม จ.ชลบรุ ีมอบทนุการศกีษา และอปุกรณ์การเรยีน แก่

เด็กนักเรยีก ทําใหเ้ยาวชนไดรั้บความสขุจากการใหอ้ยา่งแทจ้รงิ 

     โครงการ “นํ/าดื�มสะอาดเพื�อชวีติที�มคีวามสขุ” บรษัิทตระหนักถงึความสําคัญของคุณภาพชวีติและ

สขุภาพของเยาวชน ในเรื�องการบรโิภคนํ/าดื�มที�สะอาด และการออกกําลงักาย โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเขต

พื/นที�ห่างไกล ในสถานศึกษาที�อยู่ห่างไกลตัวเมือง ซึ�งขาดแคลนนํ/าดื�มสะอาด บริษัทจึงไดร้ิเริ�ม

โครงการ “นํ/าดื�มสะอาด เพื�อชวีติที�มคีวามสขุ” ดว้ยการมอบเครื�องกรองนํ/า และระบบกักเก็บนํ/าสะอาด 

เชน่ ถังนํ/าดื�ม และ/หรอืเครื�องสบูนํ/า ตามความตอ้งการและความจําเป็นของแตล่ะพื/นที� ใหก้ับโรงเรยีน

ตํารวจตระเวนชายแดน เริ�มตน้ 7 แหง่ในปี 2556  

 นอกจากนี/บรษัิทยังไดร้่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใหค้วามรูพ้ื/นฐานเรื�องการรักษา

สขุภาพ การออกกําลังกายแก่นักเรียน และทมีตัวแทนประกันชวีติและที�ปรกึษาการเงนิของบรษัิทให ้

ความรูเ้รื�องการออม จัดกจิกรรมสนัทนาการ เลี/ยงอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรยีน ในปี 2557 บรษัิท

ยังคงดําเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื�อง โดยมอบอุปกรณ์แก่โรงเรียนที�ขาดแคลนนํ/าดื�มสะอาด 

จํานวน 8 โรงเรยีน จากทกุภมูภิาคทั�วประเทศไทย  

• ครั/งที� 1 วนัองัคารที� 29 เมษายน 2557 ณ โรงเรยีนบา้นตลิ�งสงู อ.หว้ยคต  จ.อทุยัธาน ี  

• ครั/งที� 2 วนัพุธที� 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรยีนนายอพัฒนา อ.เมอืง จ.สกลนคร    

• ครั/งที� 3 วนัองัคารที� 17 มถินุายน 2557 ณ โรงเรยีนบา้นหนองไผ ่อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ    

• ครั/งที� 4 วนัพฤหัสบดทีี� 31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรยีนวดันาหนองบญุ อ.นาหมอบญุ  

 จ.นครศรธีรรมราช  

• ครั/งที� 5 วนัจันทรท์ี� 4 สงิหาคม 2557 ณ โรงเรยีนบา้นหนองจกิ อ.หนองไผ ่จ. กระบี�  

• ครั/งที� 6 วนัพุธที� 12 พฤศจกิายน 2557 ณ โรงเรยีนบา้นตบีใต ้อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์  

• ครั/งที� 7 วนัจันทรท์ี� 17 พฤศจกิายน 2557 ณ โรงเรยีนบา้นป่าซางเหนอื อ.เวยีงเชยีงรุง้ จ.เชยีงราย  

• ครั/งที� 8 วนัอาทติยท์ี� 23 ธันวาคม 2557  โรงเรยีนบา้นกลางนอ้ยเหลา่มะแงว อ.บา้นผอื จ.อดุรธาน ี 

2.2 ดา้นศลิปวฒันธรรม 

 โครงการ “ร่วมสรา้งความสขุ สบืสานประเพณีไทย” เป็นโครงการที�กรุงเทพประกนัชวีติ ร่วมอนุรักษ์ 

ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีพื/นบา้นของไทย และชมุชนในจังหวัดต่างๆ   เพื�อคงไวซ้ึ�งประเพณีอันดงีาม

ของไทย โดยจัดตอ่เนื�องมาจนถงึปี 2557 

• ประเพณีตรุษจนี ณ ปากนํ/าโพ จ.นครสวรรค ์วนัศกุรท์ี� 24 มกราคม – วนัอังคารที� 4 กมุภาพันธ ์

2557 กรุงเทพประกนัชวีติร่วมสบืสานประเพณีดั /งเดมิที�สบืทอดมาตั /งแตส่มัยบรรพบรุุษของชาว

ไทยเชื/อสายจนีซึ�งอาศัยอยู่ในเมอืงนครสวรรค ์ซึ�งจัดสบืทอดกันมากยาวนานกวา่ 98 ปี ชาว

ปากนํ/าโพอัญเชญิองคเ์จา้พ่อ-เจา้แม่ ทุกองคแ์ห่รอบตลาดปากนํ/าโพ เพื�อเป็นศริมิงคล และ

ความเจริญกา้วหนา้ดา้นการคา้ ในพิธีจะมีขบวนแห่มากมายไปตามถนนสายสําคัญในเขต

เทศบาลเมือง บริษัทไดเ้ขา้ร่วมเป็นผูส้นับสนุนขบวนแห่มังกรทอง ซึ�งจังหวัดนครสวรรค์มี

ชื�อเสยีงมากในดา้นความสวยงามทั /งในการแห่ชว่งกลางวันและชว่งกลางคนื เป็นการแสดงที�

น่าตื�นเตน้เรา้ใจ  
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• ประเพณีสงกรานต ์จ.เชยีงใหม่ วันอาทติยท์ี� 13 – วันอังคารที� 15 เมษายน 2557 บรษัิทร่วม

สบืสานประเพณีไทยที�จังหวัดเชยีงใหม่ พนักงานและตวัแทนร่วมทําบญุตักบาตร กอ่กองทราย

ในงานประเพณี พรอ้มเปิดเตน้ท์พยาบาล เพื�อบริการดา้นสุขภาพแก่ประชาชน และมอบ

กรมธรรมแ์กผู่ช้นะการประกวดเทพบตุร และเทพสีงกรานตใ์นงานนี/  

• ประเพณีแห่เทยีนพรรษา จ.อบุลราชธาน ีวันศกุรท์ี� 11 – วนัเสารท์ี� 12 กรกฎาคม 2557 ร่วมสบื

สานวัฒนธรรมการทํารถแห่เทียนตามประเพณีดั�งเดิม เพื�อเขา้ร่วมประกวดในจังหวัด

อบุลราชธาน ี

• ประเพณีแขง่เรอืยาว จ.พจิติร วันเสารท์ี� 6 – วันอาทติยท์ี� 7 กันยายน 2557 ร่วมสบืสานมรดก

แห่งสายนํ/า สนับสนุนการแข่งเรือยาวทมีเขลางคน์คร กรุงเทพประกันชวีติ เรือยาว 40 ฝีพาย 

ซึ�งไดแ้ชมป์เป็นสมัยที� 2 เรอืยาวพรหมประทาน และเรอืยาวพรเมธ ี 

• ประเพณีสารทไทยกลว้ยไข่เมอืงกําแพง จ.กําแพงเพชร วันอังคารที� 23 กันยายน 2557 ซึ�ง

เป็นงานประเพณีประจํากําแพงเพชรเมอืงที�มฉีายาวา่ “เมอืงกลว้ยไข”่ ซึ�งจัดตอ่เนื�องมากวา่ 30 

ปี โดยยดึแนวคตนิยิมทางพื/นฐานพระพุทธศาสนา ที�ชาวพุทธนยิมทําบญุเดอืน 10 หรอื “สารท

ไทย” การจัดงานประเพณี “สารทไทย กลว้ยไข่” ยังเป็นการช่วยส่งเสรมิการตลาดกลว้ยไข่

ของหน่วยราชการ และบรรดาผูป้ระกอบการทําสวนกลว้ยไข่ ในจังหวัดกําแพงเพชร ใหเ้ป็นที�

รูจั้กไปทั�วประเทศอกีดว้ย 

• ประเพณีถือศลีกนิผัก จ.ภูเก็ต วันพุธที� 24 กันยายน – วันพฤหัสบดทีี� 2 ตุลาคม 2557 ทีม

ตัวแทนประกันชวีติและที�ปรกึษาการเงนิ ร่วมประเพณี “ถอืศลีกนิผัก” ซึ�งถอืเป็นงานที�กนิเจที�

ใหญ่ที�สดุแห่งปี พรอ้มจัดขบวนแห่รถผักและร่วมเดนิขบวน ซึ�งถอืเป็นการเดนิเทดิพระเกยีต ิ

ถวายพระพรชยัมงคลเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดลุยเดช ตลอดจน

ร่วมออกบทูแจกนํ/าและพัด เพื�อบรกิารประชาชนและชาวตา่งชาตทิี�เดนิทางมาร่วมงานอย่างคับ

คั�ง  

2.3 ดา้นสขุภาพและกฬีา 

 สนับสนุนความพรอ้มทัพนักกรีฑาทีมชาตไิทย สูศ้กึเอเชยีนเกมส ์2014 วันอังคารที� 2 กันยายน 

2557 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพประกันชวีติสนับสนุนทัพนักกรีฑาไทยสูศ้กึ

เอเชี�ยนเกมส ์โดยมอบกรมธรรมค์ุม้ครองทุนประกันละ 1,000,000.00 บาท รวมเป็น 81,000,000.00 

บาท เพื�อสรา้งขวัญและกําลังใจใหแ้กท่ัพนักกรฑีาทมีชาตไิทยชดุเอเชยีนเกมส ์2014 กอ่นเดนิทางไป

ร่วมแข่งขันมหกรรมกฬีาที�ยิ�งใหญ่ที�สดุของเอเชยี ที�ประเทศเกาหลใีตใ้นระหวา่งวันที� 19 กันยายน – 4 

ตลุาคม 2557  

   โครงการ “บแีอลเอ แฮปปี/ไลฟ์ คตีะมวยไทย แอโรบกิ”  

 กรุงเทพประกันชวีติ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ เปิดตวัโครงการ “บแีอลเอ แฮปปี/ไลฟ์ 

คีตะมวยไทย แอโรบกิ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ใหค้นไทยตระหนักถึง

ความสาํคญัของการออกกําลงักายอยา่งถกูวธิ ีโดยการประยกุตศ์ลิปะแมไ่มม้วยไทยมาผสานทว่งทา่และ

ลลีาการเตน้ประกอบจังหวะดนตรี เพื�อใหป้ระชาชนออกกําลังกายไดอ้ย่างสนุกสนานมากยิ�งขึ/น ตอบ

โจทย์ไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ที�ใส่ใจสุขภาพและชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยไดอ้ย่างลงตัว ภายใต ้

โครงการบแีอลเอ แฮปปี/  ไลฟ์ คตีะมวยไทย ประกอบไปดว้ยกจิกรรมมากมาย เพื�อใหเ้ขา้ถงึประชาชน

ทกุกลุม่  
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• กิจกรรม “Training the Trainers” Training The Trainer วันศุกร์ที� 12 – วันอาทิตย์ที� 14 

กันยายน 2557 ณ โรงแรมใบหยกสกาย โฮเทล เพื�ออบรมครูสอนเตน้ในชุมชน และสรา้ง

เครอืขา่ยผูถ้่ายทอดความรูใ้นการออกกําลังกายดว้ยการเตน้คตีะมวยไทยที�ถูกตอ้ง โดยมกีอง

ออกกําลงักายเพื�อสขุภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสขุ เป็นที�ปรกึษาในการจัดหลกัสตูร  

• กจิกรรมเดนิสายลงพื/นที�เพื�อรณรงคก์ารออกกําลังกายอย่างถูกตอ้งดว้ยการเตน้คตีะมวยไทย

แอโรบกิ ในกรุงเทพมหานครและทั�วประเทศตลอดทั /งปี โดยจะมกีจิกรรมแนะนําท่าเตน้คตีะ

มวยไทยที�ถูกตอ้ง การจัดแสดงนทิรรศการ พรอ้มใหค้วามรูเ้กี�ยวกับหลักและวธิกีารออกกาลัง

กายที�ถกูตอ้ง ตลอดจนการสาธติการออกกําลงักายอย่างงา่ยใหก้บัประชาชน  

  ครั /งที� 1 วนัพุธที� 9 เมษายน 2557 ณ จ.อดุรธาน ี 

  ครั /งที� 2 วนัศกุรท์ี� 17 ตลุาคม 2557 ณ จ.กาญจนบรุ ี

  ครั /งที� 3 วนัจันทรท์ี� 20 ตลุาคม 2557 ณ จ.ระยอง 

  ครั /งที� 4 วนัองัคารที� 28 ตลุาคม 2557 ณ จ.พษิณุโลก 

  ครั /งที� 5 วนัองัคารที� 4 พฤศจกิายน 2557 ณ จ. หนองคาย  

  ครั /งที� 6 วนัจันทรท์ี� 1 ธันวาคม 2557 ณ จ.เชยีงใหม ่

• กจิกรรมประกวดเตน้ บแีอลเอ แฮปปี/  ไลฟ์ คตีะมวยไทย แอโรบกิ…เตน้ลา่ไลค ์ลุน้เงนิแสน’ ใน

วนัพฤหัสบดทีี� 11 ธันวาคม 2557 เพื�อใหโ้ครงการ บแีอลเอ แฮปปี/  ไลฟ์ คตีะมวยไทย เขา้ถงึ

คนในยุคปัจจุบันง่ายขึ/น บรษัิทไดจั้ดทําเพลงคตีะมวยไทยแอโรบกิ “ลุกสู”้ และมวิสคิ วดีโีอ 

แนะนําท่าคตีะมวยไทยแอโรบกิโดยเฉพาะ เพื�อใหป้ระชาชนทั�วไปสามารถนําไปใชอ้อกกําลัง

กายไดฟ้รีทั�วประเทศ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมสง่คลปิประกวดกว่า 40 คลปิทั�วประเทศ และม ี5 ทมีมา

แข่งขันที�ลานเอเทรยีม 2 สยามเซ็นเตอร์โดยม ี“ทมีลูกพญานาค” จากโรงเรยีนฮั�วเคยีวกงฮัก 

จ. หนองคาย เป็นผูช้นะเลศิจากเวท ีบแีอลเอ แฮ็ปปี/  ไลฟ์ คตีะมวยไทย แอโรบกิ 

   โครงการเดนิ-วิ�ง เพื�อสขุภาพ กรุงเทพประกนัชวีติ มนิมิาราธอน 

 บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบักรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ จัด 

 งานเดนิ-วิ�ง เพื�อสขุภาพการกศุล กรุงเทพประกนัชวีติ มนิมิาราธอน ครั/งที� 1 ณ สวนหลวง ร.9 เพื�อ 

 ตอกยํ/าเจตนารมยใ์หค้นไทยมคีวามสขุจากการมสีขุภาพที�ด ีรายไดท้ั /งหมดโดยไมห่ักคา่ใชจ้า่ยจะ 

 นําไปขยายโครงการ “นํ/าดื�มสะอาด เพื�อนอ้ง” ในการจัดหาเครื�องกรองนํ/า ถังเก็บนํ/า และเครื�องปั� ม 

 นํ/า ใหก้บัโรงเรยีนในถิ�น โดยมนัีกวิ�งชาวไทยและชาวตา่งชาตกิวา่ 2,000 คน เขา้ร่วมกจิกรรม 

2.4 ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

• โครงการบแีอลเอ แฮปปี/  ไลฟ์ โก กรีน บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิ

ส ิ�งแวดลอ้มศกึษาเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยนื (ประเทศไทย) หรอื FEED ดําเนินงานโครงการสรา้ง

จติสาํนกึรักสิ�งแวดลอ้มอย่างยั�งยนืตอ่เนื�องเป็นปีที� 2 ดว้ยการทํากจิกรรมพรอ้มๆกบัการอธบิายความ

เชื�อมโยงของสิ�งแวดลอ้มในชวีติประจําวนั ที�สามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

• โครงการบแีอลเอ แฮปปี/  ไลฟ์ โก กรนี ครั /งที� 2 กจิกรรมเสรมิสรา้งจติสาํนกึรักสิ�งแวดลอ้มและสรา้ง

แนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตวป่์าหว้ยขาแขง้ จ.อุทัยธานี วันศุกร์ที� 28 – วัน

อาทติยท์ี� 30 มนีาคม 2558 นํานักศกึษาจาก 10 สถาบันเขา้ร่วมกจิกรรม โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการได ้

ลงมอื “ทําแนวกันไฟป่า” เพื�อชว่ยป้องกนัพื/นที�อยูอ่าศยัและแหลง่หากนิของสตัวป่์าใหป้ลอดภัยจาก

ไฟป่า เป็นการดแูลรักษาสภาพแวดลอ้มใหส้มบรูณ์ และยังสามารถชว่ยลดปัญหาสภาวะโลกรอ้นอกี

ดว้ย พรอ้มกับกจิกรรมการเรยีนรูท้ี�สนุกสนานสอดแทรกสาระความสําคัญของระบบนิเวศธรรมชาต ิ

ตลอดจนความเกี�ยวขอ้งในการดําเนนิชวีติเพื�อปลูกจติสํานึกอย่างยั�งยนืใหแ้ก่เยาวชน หลังจากนั/น
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เด็กนักศกึษาผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บทนุเพื�อทําโครงการสิ�งแวดลอ้มในชมุชนของตนเอง เพื�อเป็นการตอ่ยอด

การสรา้งจติสาํนกึในชมุชน 

• โครงการบแีอลเอ แฮปปี/  ไลฟ์ โก กรนี ครั /งที� 3 ณ ศูนยศ์กึษาธรรมชาตกิองทัพบกบางปู วันที� 26 

เมษายน 2557 – รวมพลังบแีอลเอ สรา้งจติสํานึกรักสิ�งแวดลอ้ม ปลกูป่าชายเลน จัดขึ/นโดยชมรม

รักสิ�งแวดลอ้ม นําทีมผูบ้ริหาร พนักงาน และทีมงานฝ่ายขาย กว่า 100 คน ร่วมกันดูแลรักษา

สิ�งแวดลอ้มและเป็นจติอาสากนัที�ศนูยศ์กึษาธรรมชาตกิองทพับก (บางป)ูฯ จ.สมทุรปราการ  

• โครงการบแีอลเอ แฮปปี/  ไลฟ์ โก กรีน ครั/งที� 4 กจิกรรมอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสรา้งโป่งเทียม ณ 

เขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าเขาอา่งฤาไน จ. ฉะเชงิเทรา วันศกุรท์ี� 31 ตลุาคม - วันเสารท์ี� 1 พฤศจกิายน 

2557 นํานิส ิตนักศึกษากว่า 50 ชีว ิตจาก 9 สถาบันอุดมศึกษาชั /นนํา ร่วมสรา้งจิตสํานึกรัก

สิ�งแวดลอ้มจากหอ้งเรยีนธรรมชาตผิ่านกจิกรรมศกึษาและอนุรักษ์ธรรมชาต ิสรา้งโป่งเทยีมเพื�อฟื/นฟู

ส ิ�งแวดลอ้มและระบบนเิวศดว้ยการเสรมิสรา้งแร่ธาตใุหแ้กแ่หลง่อาหารของสตัวป่์า ณ เขตรักษาพันธุ์

สตัวป่์าเขาอา่งฤาไน พรอ้มทํากจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบิัตกิารที�สอดแทรกเนื/อหาสาระ กระตุน้ใหเ้ห็น

ความสําคญัของสิ�งแวดลอ้มและสรา้งประสบการณ์ตรงดว้ยการใหล้งมอืปฏบิัตใินสภาพแวดลอ้มจรงิ

ตามธรรมชาต ิหลังจากนั/นเด็กนักศกึษาผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บทนุเพื�อทําโครงการสิ�งแวดลอ้มในชมุชนของ

ตนเอง เพื�อเป็นการตอ่ยอดการสรา้งจติสาํนกึในชมุชน 

• โครงการ “บ ีแฮ็ปปี/ ” B happy ปลอ่ยป ูปลกูป่า พาเพลนิ ณ อทุยานสิ�งแวดลอ้มนานาชาตสิรินิธร อ.

ชะอํา จ.เพชรบรุ ีวนัเสารท์ี� 22 พฤศจกิายน 2557 ผูบ้รหิารและพนักงาน บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ 

จํากัด (มหาชน) และ บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์

รวมทํากจิกรรมอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้มอยา่งยั�งยนืร่วมกนั 

2.5 ดา้นการดแูลผูส้งูอาย ุ

• โครงการร่วมสรา้งความสขุ โลกสดใส สาํหรับผูส้งูวยั จากใจกรุงเทพประกนัชวีติ 

  โครงการร่วมสรา้งความสขุ โลกสดใส สําหรับผูส้งูวัย จากใจกรุงเทพประกันชวีติ เป็นกจิกรรม

สรา้งความสขุใหผู้สู้งวัยไดม้องเห็นโลกไดส้ดใสขึ/น ดว้ยตรวจวัดสายตาและมอบตาแว่นคุณภาพ 

รวมถงึการตรวจสขุภาพขั /นพื/นฐานจากทมีแพทยท์ี�มคีวามเชี�ยวชาญ โดยในปี 2557 ไดม้อบแวน่ตา

ไปทั /งสิ/นกว่า 4000 ราย จํานวน 13 จังหวัด ในทุกภูมภิาคทั�วประเทศ เพื�อใหผู้สู้งอายุสามารถใช ้

ชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และสามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้ 

  ครั /งที� 1  วนัอาทติยท์ี� 19 มกราคม 2557 ณ โรงพยาบาลเซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ  

  ครั /งที� 2  วนัอาทติยท์ี� 16 กมุภาพันธ ์2557 ณ โรงเรยีนบงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ  

  ครั /งที� 3  วนัองัคารที� 25 มนีาคม 2557 ณ โรงเรยีนบา้นทา่หลวง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา  

  ครั /งที� 4  วนัศกุรท์ี� 4 เมษายน 2557 ณ อบต.ไร่สม้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี 

  ครั /งที� 5  วนัพฤหัสบดทีี� 24 เมษายน 2557 ณ โรงเรยีนอนุบาลสระโบสถ ์อ.สามโคก  

   จ.ลพบรุ ี 

  ครั /งที� 6  วนัศกุรท์ี� 2 พฤษภาคม 2557 ณ เทศบาลอําเภอภาช ีอ.ภาช ีจ.อยธุยา  

  ครั /งที� 7  วนัเสารท์ี� 24 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรยีนศรธีาตพุทิยาคม อ.ศรธีาต ุจ.อดุรธาน ี 

  ครั /งที� 8  วนัพฤหัสบดทีี� 12 มถินุายน 2557 ณ โรงเรยีนป้อมนาคราชยส์วาทยานนท ์ 

   จ.สมทุรปราการ  

  ครั /งที� 9  วนัศกุรท์ี� 27 มถินุายน 2557 ณ หอประชมุเทศบาลในเมอืงสวรรคโลก จ.สโุขทยั  

  ครั /งที� 10 วนัองัคารที� 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรยีนวดัทแูร่ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา  

  ครั /งที� 11 วนัเสารท์ี� 2 สงิหาคม 2557 ณ อบต.หาดสม้แป้น จ.ระนอง  
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  ครั /งที� 12 วนัองัคารที� 16 กนัยายน 2557 ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ต.สระแกว้ อ.ลาดยาว  

    จ.นครสวรรค ์ 

    ครั /งที� 13 วนัศกุรท์ี� 14 พฤศจกิายน 2557 ณ จ.พะเยา 

 

7.   การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม  

การดําเนนิกจิกรรมเพื�อสงัคม Corporate Social Responsibility (CSR) 

ดว้ยความมุ่งมั�นที�จะดําเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกับวสิัยทัศน์ของบรษัิท ในการทําใหค้นไทยเห็นประโยชน์การ

ประกันชวีติ และทําประกันชวีติใหเ้หมาะกับฐานะทางการเงนิและคณุคา่ชวีติทั /งของตนเองและครอบครัว และเพื�อเป็น

แสดงถงึความรับผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภคและสงัคม บรษัิทจงึมุ่งสรา้งความมั�นคงทางการเงนิใหก้ับประชาชนทกุกลุม่ ผ่าน

การใหคํ้าแนะนําดา้นการวางแผนทางการเงนิอย่างรอบดา้นและบรกิารที�ประทับใจผ่านตัวแทน คู่คา้ และพนักงานที�มี

ความจริงใจ มีความรู  ้รวมทั /งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื�อตอบสนองการวางแผนชีวติอย่างรอบดา้น ปรับรูปแบบ

ผลติภัณฑ ์เพิ�มความคุม้ครองใหค้รอบคลมุ ตอบสนองการวางแผนชวีติของทกุคน เพื�อเป็นทางเลอืกในการวางแผน

การเงนิใหป้ระชาชน ไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการดําเนนิชวีติและรับมอืกบัความเสี�ยงที�จะเกดิขึ/นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ดว้ยจติสํานึกรับผดิชอบตอ่สังคม บรษัิทยังสง่เสรมิสังคมใหเ้ป็นสขุยิ�งขึ/นผ่านการดําเนินงานตามนโยบายความ

รับผดิชอบทางสงัคม (CSR) พัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนทกุเพศ ทกุวัย จัดกจิกรรมสง่เสรมิสังคมอย่างตอ่เนื�อง 

ครอบคลุมถึง 6 ดา้น ไดแ้ก่ การวางแผนการเงินแก่ประชาชน การส่งเสริมสุขภาพและกีฬา การสรา้งจิตสํานึกรัก

สิ�งแวดลอ้ม การส่งเสริมสบืสานศลิปวัฒนธรรมไทย การสนับสนุนการศกึษาและการเรียนรู ้และการดูแลผูสู้งอาย ุ

ทั /งหมดนี/คอืความมุ่งมั�นเพื�อสรา้งสรรคค์วามสุขที�แทจ้รงิสู่ประชาชน ดังจะเห็นไดจ้ากรายละเอยีดในส่วนของการ

ดําเนนิกจิกรรมเพื�อสงัคมของบรษัิท 

 

8.  การมนีวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึ�งไดจ้ากการดําเนนิงานที�มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิ�งแวดลอ้ม    

     และผูม้สีว่นไดเ้สยี  

 บริษัทมีความมุ่งมั�นที�จะเป็นผูนํ้าในการสรา้งความมั�นคงทางการเงนิใหก้ับประชาชนทุกระดับชั /นดว้ยการ

ปกป้องคณุคา่ชวีติ การใหคํ้าแนะนําดา้นการวางแผนทางการเงนิและบรกิารที�ประทับใจผ่านตัวแทน คูค่า้ และพนักงาน

ที�มคีวามจรงิใจ และมคีวามรูร้ะดบัแนวหนา้ของประเทศ 

 นอกจากนี/ บริษัทจัดโครงการเชงิสัมมนาใหค้วามรูด้า้นการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล (การออม การ

ลงทนุ การวางแผนการเกษียณ)ใหก้บัพนักงาน ลกูคา้ และประชาชนทั�วไป   
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11.  การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสี�ยง 

 

 คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามสําคัญและกํากับดแูลใหบ้รษัิท มรีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความ

เสี�ยงที�รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย มีประสทิธิภาพโดยการนําการบริหารความเสี�ยงทั�วทั *งองค์กร (Enterprise Risk 

Management : ERM) มาใชเ้พื�อเป็นเครื�องมอืของฝ่ายจัดการในการพัฒนาใหก้ารบรหิารความเสี�ยงและการควบคุม

ภายในมคีวามสมบรูณ์มากยิ�งขึ*น ทําใหเ้กดิความมั�นใจอย่างสมเหตุสมผลวา่การดําเนินงานของบรษัิท สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคห์รอืเป้าหมายการปฏบิัตงิานในแต่ละระดับ ทั *งดา้นกลยุทธ ์ดา้นการปฏบิัตงิาน ดา้นการรายงาน ดา้นการ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และขอ้ปฏิบัติต่างๆ  รวมถึงมาตรการต่อตา้นการทุจริต โดยไดม้อบหมายให ้

คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ปฏบิัตหินา้ที�ในการสอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน 

และระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงซึ�งมี

กรรมการอสิระร่วมดว้ย รับผดิชอบในการกําหนดกรอบนโยบาย กลยทุธใ์นการบรหิารความเสี�ยง ทบทวนความเพยีงพอ

ของนโยบายและระบบการบรหิารความเสี�ยง รวมถงึความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิัตติามนโยบายที�

กําหนด พรอ้มรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอย่างสมํ�าเสมอ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุม 5 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมนิความเสี�ยง การควบคุมการปฏบิัตงิาน ระบบสารสนเทศและการสื�อสาร

ขอ้มูล และระบบการตดิตาม เห็นวา่บรษัิทมกีารควบคมุภายในที�เพียงพอ สนับสนุนใหก้ารดําเนินงานของบรษัิทบรรลุ

ตามวตัถปุระสงคไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามรายละเอยีด ดงันี* 

  

1. การควบคมุภายในองคก์ร 

1.1  บรษัิทมุ่งมั�นประกอบธุรกจิประกันชวีติโดยยดึหลักความซื�อสตัยส์จุรติอย่างยิ�งตอ่ผูเ้อาประกันภัยและผูม้สีว่น

เกี�ยวขอ้งบนหลักความยุตธิรรมความเป็นธรรมอย่างเท่าเทยีมกันโดยไม่เลอืกปฏบิัตแิละเนน้รักษาความลับ

และความปลอดภัยขอ้มูลของผูเ้อาประกันภัย มกีารจัดโครงสรา้งองคก์รที�สนับสนุนการบรหิารงานอย่างมี

ประสทิธภิาพมีคู่มอืการกํากับกจิการทดี ี(Code of Conduct) เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษัิท ฝ่ายจัดการและ

พนักงานยดึถอืเป็นแนวปฏบิัตใินทางเดยีวกัน หากมกีารฝ่าฝืนแนวทางปฏบิตับิรษัิทจะดําเนนิการสอบสวนหา

ขอ้เท็จจรงิ มบีทลงโทษทางวนัิยที�คํานงึถงึผูไ้ดรั้บความเสยีหาย ระดับความเสยีหาย และผลกระทบที�มตี่อ

บรษัิท 

1.2  คณะกรรมการบรษัิททําหนา้ที�พจิารณาและเห็นชอบในเรื�องสาํคัญที�เกี�ยวกบัการดําเนนิงานของบรษัิทกําหนด

แผนธุรกจิ 5 ปี (2556-2560) เพื�อใหทุ้กหน่วยงานดําเนินงานไปในทศิทางเดยีวกันยดึตามปรัชญา ภารกจิ 

และผลประโยชนท์ี�ลกูคา้ไดรั้บ มกีารกําหนดบทบาทหนา้ที�คณะกรรมการชดุยอ่ยและผูบ้รหิารภายใตก้ฎหมาย 

กฎบัตร และขอ้บังคับของบรษัิท แต่งตั *งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเพื�อสรรหา คัดเลอืก 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิโดยคํานึงถงึความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญที�เป็นประโยชน์

ตอ่บรษัิท ซึ�งมสีดัสว่นของกรรมการอสิระสอดคลอ้งตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี

1.3  คณะกรรมการบรษัิทไดจั้ดใหม้ฝ่ีายตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อประเมนิระบบควบคุม

ภายในว่าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารจัดโครงสรา้งองคก์ร และกําหนดสายบังคับบัญชา การแบ่งแยก

หนา้ที�ความรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในแต่ละระดับไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื�อใหเ้กดิระบบการควบคมุภายในที�เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ 
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1.4  บรษัิทมนีโยบายและวธิปีฏบิัตใินการจัดหาพัฒนาและรักษาบุคลากรที�เหมาะสมโดยยดึภารกจิและค่านิยม

ขององคก์ร มกีารสรา้งความสมัพันธอ์นัดกีับสถาบนัการศกึษาผ่านกจิกรรมตา่งๆ ของสถาบนัรวมถงึมกีารสรา้ง

แบบทดสอบที�ไดม้าตรฐานในการกลั�นกรองผูส้มัครเพื�อใหไ้ดบ้คุลากรที�มคีณุภาพตรงกับความตอ้งการของ

องค์กร ซึ�งการดําเนินการสรรหาคัดเลือกนี* ดําเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัต ิสําหรับการพัฒนา

พนักงาน บรษัิทมนีโยบายใหค้วามสําคัญกับการพัฒนาพนักงานตามคา่นยิมขององคก์รในเรื�อง "การพัฒนา

ตน"  มกีารกําหนดเรื�องการประเมนิผลการปฏบิัตงิานผ่านระบบ โดยใหพ้นักงานทกุคนมกีารพัฒนาตนเองไม่

ตํ�ากวา่ปีละ 6 วนัและมกีารกําหนดหลักสตูรการอบรมของพนักงานในแตล่ะระดบั โดยเฉพาะหลกัสตูรพื*นฐาน

ที�ทุกคนตอ้งเรยีนรูต้ามภารกจิและค่านิยมขององคก์ร เชน่ การวางแผนทางการเงนิ การบรกิาร การทํางาน

เป็นทมี รวมถงึสนับสนุนการสอบคุณวฒุวิชิาชพีตา่งๆ เชน่ LOMA (Life office Management Association), 

SOA (Society of Actuaries) CFP (Certified Financial Planner) CFA (Chartered Financial Analyst) 

และ CISA (Certified Investment and Securities Analyst) บริษัทมีนโยบาย Happy Work Place เพื�อ

สง่เสรมิใหบ้คุลากรมคีวามสขุอยา่งสมดลุระหวา่งตนเอง ครอบครัว การทํางานและสงัคม 

บริษัทมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหม้ีความสัมพันธ์กับการพิจารณาใหโ้บนัสการขึ*น

เงนิเดอืนและความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงาน โดยสง่เสรมิใหม้กีารสื�อสารระหวา่งหัวหนา้งานกับพนักงานและ

ใหพ้นักงานลงนามรับทราบการประเมนิผลงาน 

บรษัิทไดเ้ตรียมความพรอ้มสําหรับการขาดบุคลากรโดยการใหทุ้นการศกึษาในหลากหลายสาขา 

โดยเฉพาะสายวชิาชพีทั *งในระดับปรญิญาตรีและปรญิญาโทภายในและต่างประเทศ สําหรับพนักงานและ

บคุคลภายนอกเพื�อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหาการขาดแคลนบคุลากรโดยเฉพาะในสายวชิาชพีหลักของ

บรษัิท 

   

1.5  บรษัิทตระหนักถงึความสําคัญของการมรีะบบการควบคมุภายในที�มปีระสทิธภิาพจงึจัดทํานโยบายการควบคมุ

ภายใน ซึ�งเป็นองคป์ระกอบสําคัญของการกํากับดูแลกจิการที�ด ีสําหรับการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การ

สรา้งแรงจูงใจ และการใหร้างวัลที�เหมาะสมจะพิจารณาจากตัวชี*วัดผลการดําเนินงานหลัก หรือ KPI (Key 

Performance Indicator) ทั *งนี*การควบคุมภายในของบรษัิทถอืเป็นสว่นหนึ�งของการปฏบิัตงิาน ซึ�งแฝงอยู่

กบัการปฏบิตังิานปกตใินทกุหนา้ที�และทกุระดบักําหนดใหท้กุหน่วยงานมรีะบบการควบคมุภายในที�เหมาะสม 

เพื�อเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการดําเนนิธรุกจิ 

  

2. การประเมนิความเสี�ยง 

2.1 บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี�ยงที�จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ�งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มี

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเป็นผูพ้จิารณากลั�นกรองและกําหนดกรอบและขอบเขตการบรหิารความเสี�ยง  

มกีารสื�อสารนโยบายใหท้ราบทั�วทั *งองคก์ร มคีูม่อืการบรหิารความเสี�ยงเป็นแนวทางในการปฏบิัตงิาน รวมทั *ง

กําหนดใหพ้นักงานเขา้รับการอบรม เพื�อใหเ้ขา้ใจถงึความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งภายในบรษัิท มกีารรายงานขอ้มูล

ทางการเงนิและขอ้มูลที�มใิชท่างการเงนิตามมาตรฐานที�ภาครัฐกําหนด โดยมกีารวเิคราะหข์อ้มูลและจัดทํา

รายงานโดยฝ่ายบญัชแีละฝ่ายวางแผนธรุกจิและนําเสนอตอ่ผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรหิารเป็นประจําทกุเดอืน 

2.2 บรษัิทมกีารจัดทําแผนบรหิารความเสี�ยงหลัก โดยมคีณะทํางานร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการกําหนด

ขอบเขตและการยอมรับความเสี�ยง เชน่ เรื�องการบรหิารเงนิกองทนุกําหนดระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได ้และ 

risk limit ของแต่ละความเสี�ยงและไดใ้หห้น่วยงาน ส่วนงาน ฝ่ายและสายประชุมร่วมกันในสายงานที�

เกี�ยวขอ้ง เพื�อวางแผนการดําเนนิงานควบคู่ไปกับแผนบรหิารความเสี�ยง โดยใชห้ลักการประเมนิความเสี�ยง

ดว้ยระบบการใหค้ะแนนตามหลกัมาตรฐานสากล (COSO) เป็นแนวทาง 
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2.3 บริษัทกําหนดช่องทางที�หลากหลายในการรายงานขอ้มูลการทุจริต เช่น ไปรษณียบัตร จดหมาย

อเิล็กทรอนิกส ์โทรศัพท์ เว็ปไซต์บริษัทและแจง้ผ่านผูบ้ริหารหรือพนักงาน เพื�อเป็นแหล่งขอ้มูลในการ

ประเมนิโอกาสและความเป็นไปไดท้ี�จะเกดิการทุจรติ รวมทั *งบรษัิทมกีารจัดทําบันทกึความเสี�ยงและความ

เสยีหายที�เกดิขึ*น เพื�อใชใ้นการกําหนดมาตรการป้องกนัและประเมนิโอกาสที�จะเกดิขึ*นในอนาคต 

2.4 บรษัิทไดร้ะบแุละประเมนิการเปลี�ยนแปลงที�มนัียสําคัญที�อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ระบบการควบคมุภายใน

อยา่งเหมาะสม โดยพจิารณาในเรื�องของกฎหมายและกฎระเบยีบ, เศรษฐกจิและปัญหาสิ�งแวดลอ้ม 

 

3.  การควบคมุการปฏบิตังิาน 

3.1 บรษัิทมีนโยบายการควบคุมภายในโดยเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตแ์ละระบบเครือข่ายภายในองคก์ร (Intranet) 

ของบรษัิท การควบคมุภายในของบรษัิทถอืเป็นสว่นหนึ�งของการปฏบิตังิานโดยแฝงอยู่กบัการปฏบิัตงิานปกติ

ในทกุหนา้ที�และทกุระดับ โดยเฉพาะกจิกรรมทางการเงนิและกจิกรรมหลกัอนัไดแ้กก่ารพัฒนาผลติภัณฑ ์การ

กําหนดอัตราเบี*ยประกันภัย การพจิารณารับประกันภัย การจัดการค่าสนิไหมทดแทน การประกันภัยต่อ การ

ลงทนุประกอบธุรกจิอื�นการรับเงนิ และการจา่ยเงนิ โดยกระบวนการควบคมุภายในจะตอ้งชดัเจนเชื�อมโยงและ

มปีระสทิธภิาพเพยีงพอสอดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยงที�บรษัิทยอมรับได ้

3.2 บรษัิทมกีารกําหนดมาตรการเป็นระเบยีบปฏบิัต ิเพื�อใชค้วบคมุการเขา้ใชส้ารสนเทศของบรษัิทและประกาศให ้

ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนไดรั้บทราบอย่างชดัเจน ทั *งการกําหนดสทิธิpการเขา้ถงึขอ้มลูและแกไ้ขขอ้มูล การ

ไม่ใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทและไดม้กีารทบทวนขั *นตอนใน

การเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วอยา่งสมํ�าเสมอ 

3.3 บรษัิทมนีโยบายและวธิกีารดแูลการใชข้อ้มูลภายใน โดยหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานนําขอ้มลูภายใน

ไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนรวมทั *งการซื*อขายหลักทรัพย์ ซึ�งบรษัิทมีบทลงโทษสูงสุดหากพบว่ามีการนํา

ขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนหรือนําไปเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต บรษัิทมีสํานักกํากับการ

ปฏบิัตงิาน (Compliance) ซึ�งขึ*นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อประสานงานและใหคํ้าแนะนําปรกึษา

เกี�ยวกับการปฏบิัตติามกฎหมาย มฝ่ีายตรวจสอบทําหนา้ที�ตรวจสอบการปฏบิัตงิานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบ และกฎหมายที�กําหนด มสีํานักกฎหมายดแูลธุรกรรม และสญัญาหรอืขอ้ตกลงตา่งๆ ใหเ้ป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและกฎหมาย มีการทบทวนนโยบายและมาตรการการปฏิบัตงิานเป็นประจําทุกปี 

นอกจากนี*บริษัทใหค้วามสําคัญและปรับปรุงแผนต่อเนื�องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) อย่าง

ต่อเนื�องโดยจัดใหม้กีารซอ้มสถานการณ์ฉุกเฉินและการทดสอบระบบงานศูนย์ปฏบิัตงิานสํารองของบรษัิท 

เพื�อใหม้ั�นใจวา่ระบบงานตา่งๆ ที�จัดเตรยีมไวส้ามารถใชง้านไดด้ตีามแผนที�วางไว ้

 

4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล 

4.1 บรษัิทมรีะบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูลเพื�อใชใ้นการตัดสนิใจไดอ้ย่างเพียงพอถูกตอ้งและทันเวลา 

เพื�อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตัดสนิใจ การจัดทําหนังสอืนัดประชมุ หรอืเอกสารประกอบการประชมุที�

ระบุขอ้มูลสําคัญที�จําเป็น และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม โดยมีระยะเวลาใหข้อ้มูลมากกว่า

ระยะเวลาขั *นตํ�าตามที�กฎหมายกําหนด รายงานประชมุของคณะกรรมการมรีายละเอยีดที�สาํคญัและเพยีงพอที�

สามารถตรวจสอบและใชเ้ป็นหลักฐานไดใ้นภายหลัง เช่น ความเห็นในวาระการประชมุต่างๆ ของกรรมการ 

บรษัิทใชน้โยบายบัญชตีามหลักการบัญชทีี�รับรองทั�วไป มีผูส้อบบัญชภีายนอกใหค้วามเห็นและรับรองงบ

การเงนิของบรษัิท โดยบรษัิทจัดเก็บเอกสารที�สําคัญทางบัญชใีนสถานที�และหอ้งจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

เป็นการเฉพาะ และมกีารสาํรองขอ้มลูทางบญัชแีละจัดเก็บไวน้อกบรษัิทเป็นประจํา 
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4.2 การสื�อสารภายในบรษัิทมรีะบบจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(Email) ระบบเครอืขา่ยภายในองคก์ร (Intranet) เพื�อ

เป็นชอ่งทางการสื�อสาร เผยแพร่ นโยบาย กฎระเบยีบคําสั�ง และคูม่อืปฏบิตังิาน รวมทั *งขา่วสารตา่งๆ ที�จําเป็น

ตอ่การปฏบิัตงิาน หรอืสอบทานรายการต่างๆ ได ้การสื�อสารภายนอกมรีะบบอนิเตอร์เน็ต โดยมเีว็บไซตเ์พื�อ

เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารความเคลื�อนไหวของบรษัิทตลอดจนกําหนดชอ่งทางการรอ้งเรยีน แจง้ขอ้บกพร่อง 

และปัญหาการดําเนนิงาน สําหรับผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยสามารถรอ้งเรยีนผ่านทางเว็บไซตห์รอืสง่ไปรษณียม์าที�

สว่นบรกิารลูกคา้ บรษัิทมหีน่วยงานที�ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบ

ธรุกจิประกนัภัย (คปภ.) เชน่ หน่วยรับเรื�องรอ้งเรยีน (Complain Unit) และสาํนักงานกํากบัการปฏบิตังิาน  

4.3 บรษัิทมชีอ่งทางการสื�อสารพิเศษ (Whistle-blower hotline) ใหห้น่วยงานหรือบุคคลภายในบรษัิท รวมถงึ

หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกบรษัิท แจง้เรื�องเกี�ยวกับการฉอ้ฉล ทุจรติ การกระทําที�ฝ่าฝืนไม่ปฏบิัตติาม

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ หรอืรายงานทางการเงนิไม่ถกูตอ้ง โดยผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(Email) 

หรอืสง่ไปรษณียม์าที�คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยบรษัิทมขีั *นตอนการปฏบิตัเิพื�อที�จะเก็บรักษาขอ้มูล

ของผูร้อ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบั 

  

5. ระบบการตดิตาม 

5.1 บรษัิทมกีารจัดทํารายงานการดําเนนิงานและพจิารณาเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานกับเป้าหมายที�กําหนดไว ้

และนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณาเป็นประจําอย่างสมํ�าเสมอ ทั *งนี*

กระบวนการตดิตามของบรษัิทเป็นไปตามมาตรฐานทั�วไปที�องคก์รพงึม ีไม่วา่จะเป็นการรายงานสิ�งผดิปกตติอ่

ผูบ้ังคับบัญชา การสอบทานของผูรั้บมอบอํานาจ การสอบทานจากสํานักกํากับการปฏบิัตงิาน การตรวจสอบ

และตดิตามจากผูต้รวจสอบภายใน 

5.2 หากผลการดําเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที�กําหนด ฝ่ายบรหิารจะประเมนิสาเหตุและดําเนินการ

แกไ้ขในระยะเวลาที�เหมาะสม ฝ่ายตรวจสอบของบรษัิทจะรายงานการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะตา่งๆ เพื�อ

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมกีารรายงานความคบืหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส สํานักกํากับการปฏบิัตงิานประเมนินโยบายและกรอบแนวการ

ปฏบิตังิาน การบรหิารความเสี�ยงดา้นการกํากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย พรอ้มรายงานผลประเมนิ 

จุดอ่อน ขอ้บกพร่องหรือความลม้เหลวและแนวทางแกไ้ข และมีการรายงานผลคบืหนา้ในการปรับปรุงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ สว่นบรหิารความเสี�ยงของบรษัิทมรีะบบการตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความ

เสี�ยงและมกีารกําหนดสญัญาณเตอืนภัย เพื�อใหส้ามารถจัดการความเสี�ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล โดยจะมกีาร

รายงานผลตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเป็นประจําทกุไตรมาสเชน่เดยีวกนั 

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครั*งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 25 กมุภาพันธ ์2558 คณะกรรมการบรษัิท

ไดป้ระเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2557 จากรายงานผลการประเมนิที�ผ่านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ มคีวามเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 

โดยบรษัิทจัดใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอที�จะดําเนินการตามระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถป้องกัน

ทรัพย์สนิจากการนําไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ ตลอดจนการทําธุรกรรมกับบุคคลที�อาจมีความ

ขัดแยง้และบุคคลที�เกี�ยวโยงไดเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายในลักษณะเดียวกันกับการ

ดําเนนิการกบัธรุกจิอื�นทั�วไป เพื�อมใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั 

 บริษัทไดจั้ดตั *งฝ่ายตรวจสอบซึ�งมีความเป็นอสิระในการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื�อทําหนา้ที�ประเมนิความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในระบบการบรหิารความเสี�ยง

การตดิตามการปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกจิการที�ดีและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบริษัท ตาม

แผนการตรวจสอบประจําปีซึ�งไดพ้จิารณาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค ์กลยุทธแ์ละปัจจัยเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง รวมไปถงึจุด

ควบคมุที�สําคัญที�จะมผีลกระทบตอ่การบรรลวุัตถุประสงคข์องบรษัิท โดยแผนการตรวจสอบไดผ้่านการอนุมัตเิห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ อกีทั *งฝ่ายตรวจสอบยังมกีฎบัตรที�ไดกํ้าหนดวสิัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ภาระหนา้ที�ความรับผิดชอบ รวมทั *งสทิธิpในการปฏิบัตงิานตรวจสอบไวอ้ย่างชัดเจน และมีคู่มือการตรวจสอบ ให ้

เจา้หนา้ที�ตรวจสอบมมีาตรฐานการปฏบิัตงิานตรวจสอบที�ยดึถอืได ้ทั *งนี*เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานและให ้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏบิัตงิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน โดยมีนายประธาน ขจติววิัฒน์ ปฏบิัตหินา้ที�

ตําแหน่งเป็นหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน ตั *งแต่วันที� 8 มกราคม 2550 มวีฒุกิารศกึษาระดับปรญิญาตร ีบัญชบีัณฑติ 

และปรญิญาโทรัฐประศาสนศาสตรม์หาบัณฑติ มปีระสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในของธุรกจิธนาคาร การสื�อสาร

โทรคมนาคม และก่อสรา้ง 24 ปีก่อนเขา้ทํางานกับบรษัิทเคยเขา้อบรมในหลักสตูรที�เกี�ยวขอ้งกับงานดา้นตรวจสอบ

ภายใน และมคีวามเขา้ใจในกจิกรรมและการดําเนนิงานบรษัิทเป็นอยา่งด ีคณะกรรมการตรวจสอบ (แตง่ตั *งเมื�อวนัที� 18 

ธันวาคม 2550) เห็นว่าผูดํ้ารงตําแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและปฏิบัตหินา้ที�ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพเพยีงพอ 

 นอกจากนี*ในการแต่งตั *ง โยกยา้ย และเลกิจา้ง หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งเป็นไปตามอํานาจหนา้ที�ความรับผดิชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที�ไดรั้บ

อนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท โดยคณุสมบตัขิองผูดํ้ารงตําแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน (ปรากฎในเอกสารแนบ 3) 

บรษัิทไดจั้ดตั *งสํานักกํากับการปฏบิัตงิาน ซึ�งเป็นหน่วยงานอสิระที�ข ึ*นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื�อทําหนา้ที�

กํากับดูแลการปฎิบัตติามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที�กํากับดูแลการประกอบธุรกจิของบริษัท โดยมี น.ส.      

สภุาภรณ์ ทพิยฝั์*น ผูบ้รหิารสํานักกํากับการปฏบิัตงิาน (Compliance) ตั *งแต่วันที� 1 กันยายน 2557 มีวุฒกิารศกึษา

ระดับปรญิญาโท บัญช ีการเงนิ มีประสบการณ์การทํางานอย่างต่อเนื�องเป็นเวลา 16 ปี ในดา้นการบัญช ีกฎเกณฑ ์

กฎระเบยีบ เกี�ยวกบัการประกอบธุรกจิดา้นประกนัชวีติ โดยมคีณุสมบตัขิองผูดํ้ารงตําแหน่งงานกํากับดแูลการปฏบิตังิาน

ของบรษัิทที�มคีวามเหมาะสม (ปรากฎในเอกสารแนบ 3) 
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12. รายการระหวา่งกนั 

 

12.1 ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

 บรษัิทมบีางรายการธุรกจิกับกจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน ซึ�งเกี�ยวขอ้งกันโดยการถอืหุน้ หรอืการมผีูถ้อืหุน้และ/หรอื

กรรมการบางสว่นร่วมกัน โดยในการพจิารณาความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกันนั.น  บรษัิทคํานงึถงึ

เนื.อหาของความสมัพันธท์ี�แทจ้รงิมากกวา่ที�เป็นไปตามรูปแบบตามกฎหมาย หรอืสญัญาที�กําหนดใหเ้ป็น รายการสว่น

ใหญ่ดังกล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขที�เป็นปกตขิองธุรกจิและเป็นไปตามราคาที�คดิในอัตราทั�วไป  ทั .งนี. การทํารายการ

ระหวา่งกันทกุรายการผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณา

อนุมัต ิซึ�งไดม้กีารเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิปี 2557 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 35 บริษัทขอแจง้รายละเอียดรายการระหว่างกันที�มีกับกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี.  
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12.2 ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกนั 

รายการระหวา่งกนัที�เกดิขึ.นนั.น เพื�อชว่ยสนับสนุนการดําเนนิงานของบรษัิท และเป็นการรักษา ขยายฐานลกูคา้

ของบรษัิท รวมทั .งช่วยเสรมิสรา้งธุรกจิของบรษัิท ใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้อย่างมั�นคง ซึ�งไดผ้่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดที�เกี�ยวขอ้ง และเป็นไปดว้ยความเป็นธรรมและเพื�อ

ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคัญ เช่นเดยีวกับทํากับบุคคลภายนอกทั�วไปดว้ยราคาที�สมเหตุสมผล รวมถงึมีการ

เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ ถกูตอ้งและครบถว้น 

 

12.3 ข ั"นตอนการอนุมตักิารทํารายการระหวา่งกนั 

บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มกีารตรวจสอบการปฏบิัตงิานใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบยีบ และนโยบายในการดําเนนิธุรกจิที�บรษัิทดําเนนิการกับกจิการอื�นทั�วไป เพื�อมใิหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ในการทํารายการระหวา่งกัน การอนุมัตริายการระหว่างกันดังกล่าวบรษัิทปฏบิัตติามกฏหมายวา่ดว้ย

หลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ คําสั�ง หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายการ

ระหวา่งกันตามมาตรฐานการบัญชทีี�กําหนด โดยสภาวชิาชพีบัญช ีโดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาทบทวนถงึ

ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการ ซึ�งจะมกีารรายงานสรุปการทําธุรกรรมที�เกดิขึ.นเพื�อรายงานต่อที�

ประชมุคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส 

 

12.4 นโยบายการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

          การมีรายการกับกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน ที�บริษัทจะมีต่อไปในอนาคตเป็นไปตามความจําเป็น และความ

สมเหตสุมผล ที�ไดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ และคณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารตรวจสอบรายละเอยีด ความสมเหตสุมผลของ

รายการ โดยบรษัิทจะปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ คําสั�ง หรือขอ้กําหนดของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี�กําหนดไวเ้กี�ยวกับ

เรื�องดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทมุ่งดําเนินธุรกจิดว้ยความชัดเจน โปร่งใส และยุตธิรรมต่อลูกคา้ คู่คา้ ผูถ้อืหุน้ ตลอดจน

รักษาผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นสาํคญั 
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สว่นที� 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน 

 

13.  ขอ้มลูทางการเงนิที�สาํคญั 

 

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญช ี

รายงานผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตที�ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษัิทระหว่างปี 2555 ถงึ 2557 สามารถสรุปได ้

ดงันี- 

  

          ปี 2555 

รายงานผูส้อบบัญชสีําหรับงบการเงนิของบรษัิทปีบัญชสีิ-นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 ซึ�งตรวจสอบโดย 

นางนงลักษณ์ พุ่มนอ้ย ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 4172 จากบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด (เดมิชื�อบรษัิท 

สํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด) โดยผูส้อบบัญชไีดใ้หค้วามเห็นอย่างไม่มเีงื�อนไขว่า งบการเงนิของบรษัิทแสดง

ฐานะการเงนิ ผลการดําเนนิงาน และกระแสเงนิสดโดยถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคัญตามหลักการบัญชทีี�รับรองทั�วไป 

ปี 2556 

รายงานผูส้อบบัญชสีําหรับงบการเงนิของบรษัิทปีบัญชสีิ-นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 ซึ�งตรวจสอบโดย 

นางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ?วาณิชย ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 4951 จากบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด (เดมิชื�อ

บรษัิท สํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด) โดยผูส้อบบัญชไีดใ้หค้วามเห็นอย่างไม่มเีงื�อนไขวา่ งบการเงนิของบรษัิท

แสดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนนิงาน และกระแสเงนิสดโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 

ปี 2557 
รายงานผูส้อบบัญชสีําหรับงบการเงนิของบรษัิทปีบัญชสีิ-นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งตรวจสอบโดย 

นายชาญชัย สกุลเกดิสนิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 6827 จากบรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด 

โดยผูส้อบบัญชไีดใ้หค้วามเห็นอย่างไม่มเีงื�อนไขวา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวม

และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของกลุ่มบริษัทและบรษัิทแสดงผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ

กจิการและกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบรษัิท                                  

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (บแีอลเอ อนิชวัรนัซ ์โบรกเกอร)์ 
 

เมื�อวันที� 7 กรกฎาคม 2557 บรษัิทไดม้าซึ�งอํานาจควบคุมในบรษัิท บแีอลเอ อนิชัวรันส ์โบรกเกอร์ จํากัด 

(“บรษัิทย่อย”) ซึ�งเป็นบรษัิทที�ประกอบกจิการนายหนา้ประกันวนิาศภัย โดยการซื-อหุน้ทนุและสทิธอิอกเสยีงในบรษัิท

รอ้ยละ 84 ทําใหบ้รษัิทมสีว่นไดเ้สยีในบรษัิท บแีอลเอ อันชวัรันส ์โบรกเกอร ์จํากัด เพิ�มขึ-นจากเดมิรอ้ยละ 15 เป็นรอ้ย

ละ 99 และทําใหบ้รษัิทตอ้งจัดทํางบการเงนิรวมตั -งแตว่นัที� 7 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้มา 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555  2556 และ 2557 1 

                                                                                                                                 หน่วย:ลา้นบาท 
 

2555 % 2556 % 2557 % 2557 %

สนิทรพัย์ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 866 0.61 1,331 0.77 5,703 2.65 5,708 2.65

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - สทุธิ 1,500 1.05 1,863 1.08 2,344 1.09 2,344 1.09

เบี-ยประกันภัยคา้งรับ 1,613 1.13 1,840 1.07 1,725 0.80 1,725 0.80

สนิทรัพยจ์ากการประกนัภัยต่อ 510 0.36 790 0.46 764 0.35 764 0.35

สนิทรัพยล์งทุน

   เงนิลงทนุในหลักทรัพย์

      เงนิลงทนุเพื�อคา้ 477 0.33 100 0.06 17 0.01 17 0.01

      เงนิลงทนุเผื�อขาย 18,395 12.88 20,188 11.75 22,013 10.21 22,013 10.21

      เงนิลงทนุที�จะถอืจนครบกาํหนด 115,724 81.06 141,303 82.25 176,161 81.71 176,161 81.71

      เงนิลงทนุทั�วไป 47 0.03 47 0.03 47 0.02 47 0.02

   เงนิใหกู้ย้มื 2,649 1.86 3,526 2.05 4,735 2.20 4,735 2.20

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - - - 4 - - -

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 305 0.21 327 0.19 389 0.18 389 0.18

คา่ความนยิม - - - - - - 5 -

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 17 0.01 19 0.02 13 0.01 13 0.01

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญชี - - - 0.01 1,482 0.69 1,482 0.69

สนิทรัพยอ์ื�น 666 0.47 463 0.27 191 0.09 187 0.09

รวมสนิทรพัย์ 142,769 100.00 171,795 100.00 215,588 100.00 215,590 100.00

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 งบการเงนิปี 2555 และ 2556 ที�นํามาเปรยีบเทยีบนี- มกีารปรับปรงุใหมใ่หก้ารแสดงรายการสอดคลอ้งกับการจัดประเภทรายการใหมใ่นปี 2557 ซึ�งไมม่ผีลกระทบตอ่

กําไรสําหรับปี หรอืสว่นของเจา้ของของบรษัิท 
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2555 % 2556 % 2557 % 2557 %
หนี5สนิและสว่นของเจา้ของ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่
หนี5สนิ
หลกัทรัพยข์ายโดยมสีญัญาซื-อคนื 200 0.14 950 0.55 - - - -
ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 582 0.41 257 0.15 500 0.23 500 0.23
เจา้หนี-บรษัิทประกนัภยัตอ่ 400 0.28 450 0.26 380 0.18 380 0.18
หนี-สนิจากสญัญาประกนัภัย
   สํารองประกนัชวีติ 111,259 77.93 136,616 79.52 177,435 82.30 177,435 82.30
   ผลประโยชนต์ามกรมธรรมค์า้งจา่ย 96 0.07 107 0.06 117 0.05 117 0.05
   สํารองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย 343 0.24 300 0.17 315 0.15 315 0.15
   สํารองเบี-ยประกนัภัย 1,078 0.76 1,021 0.59 1,057 0.49 1,057 0.49
   เงนิฝากเนื�องจากกรมธรรมป์ระกนัภัยหนี-สนิอื�นตามกรมธรรม์ 7,316 5.12 7,415 4.32 7,642 3.54 7,642 3.54
ผลประโยชนพ์นักงานคา้งจา่ย 267 0.19 299 0.17 328 0.15 329 0.15
หนี-สนิภาษีเงนิไดร้อตดับัญชี 508 0.36 32 0.02 - - - -
หนี-สนิอื�น 1,255 0.88 2,085 1.21 2,236 1.04 2,239 1.04
รวมหนี5สนิ 123,304 86.37 149,532 87.04 190,009 88.14 190,013 88.14

สว่นของเจา้ของ
ทนุเรอืนหุน้
   ทนุจดทะเบยีน
      หุน้สามญั หุน้สามญั 1,708,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 1,220 1,220 1,708 1,708

(31 ธนัวาคม 2556: 1,220,000,000 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 1 บาท)
   ทนุที�ออกและชําระแลว้
      หุน้สามญั หุน้สามญั 1,697,850,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

   (31 ธนัวาคม 2556: 1,211,714,350 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท)
         (31 ธนัวาคม 2555: หุน้สามญั 1,204,771,855 หุน้ 
         มลูคา่หุน้ละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2555: หุน้สามัญ
        1,200,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) 1,205 0.84 1,212 0.71 1,698 0.79 1,698 0.79
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 2,759 1.93 2,846 1.66 2,988 1.39 2,988 1.39
สํารองสว่นทนุจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 28 0.02 66 0.04 104 0.05 104 0.05
เงนิรับลว่งหนา้คา่หุน้จากการใชส้ทิธใิบสําคัญแสดงสทิธิ 35 0.02 1 - - - - -
หุน้ปันผลรอจดทะเบยีน
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว้
      สํารองตามกฎหมาย 122 0.09 122 0.07 171 0.08 171 0.08
      สํารองอื�น 400 0.28 400 0.23 400 0.19 400 0.19
   ยงัไมไ่ดจั้ดสรร 9,761 6.84 13,225 7.69 14,681 6.81 14,678 6.81
องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ
   สว่นเกนิทนุจากการวัดมลูคา่เงนิลงทนุเผื�อขาย 
      - สทุธจิากภาษีเงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้ง 5,153 3.61 4,391 2.55 5,539 2.57 5,539 2.57
รวมสว่นของเจา้ของ 19,465 13.63 22,264 12.95 25,579 11.86 25,576 11.86
รวมหนี5สนิและสว่นของเจา้ของ 142,769 100.00 171,795 100.00 215,588 100.00 215,590 100.00

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม
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งบกําไรขาดทนุ ณ วนัที� 31 ธ.ค. 2557,2556,และ 2555

2555 % 2556 % 2557 % 2557 %
รายได้
เบี-ยประกันภัยรับสทุธ ิ 34,128 85.68 38,795 84.61 51,172 85.31 51,172 85.31
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 5,704 14.32 7,056 15.39 8,812 14.69 8,812 14.69
รวมรายได้ 39,831 100.00 45,851 100.00 59,984 100.00 59,984 100.00
คา่ใชจ้า่ย
การรับประกนัภัย
   เงนิสํารองประกนัภัยเพิ�มจากปีกอ่น 22,873 57.42 25,357 55.30 40,818 68.05 40,818 68.05
   ผลประโยชนจ์า่ยตามกรมธรรม์ 6,543 16.43 9,599 20.94 11,097 18.50 11,097 18.50
   คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้า่ยในการจัดการคา่สนิไหมทดแทน 1,429 3.59 1,252 2.73 1,288 2.15 1,288 2.15
   คา่จา้งและคา่บําเหน็จ 2,758 6.92 2,705 5.90 2,805 4.68 2,807 4.68
   คา่ใชจ้า่ยสง่เสรมิการขาย 334 0.84 352 0.77 311 0.52 311 0.52
   คา่ใชจ้า่ยในการรับประกันภัยอื�น 30 0.08 31 0.07 29 0.05 29 0.05
คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 1,479 3.71 1,720 3.76 1,878 3.13 1,881 3.14
รวมคา่ใชจ้า่ยการรบัประกนัภยั 35,446 88.99 41,017 89.46 58,225 97.07 58,230 97.08
กําไรจากการรบัประกนัภยั 4,386 11.01 4,834 10.54 1,759 2.93 1,754 2.92
กําไรจากเงนิลงทนุ 480 1.21 593 1.29 1,515 2.53 1,515 2.53
กําไร(ขาดทุน)จากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม (28) (0.07) (48) (0.10) (72) (0.12) (72) (0.12)
รายไดอ้ื�น 20 0.05 39 0.09 46 0.08 48 0.08
กําไรจากการดําเนนิงาน 4,858 12.20 5,419 11.82 3,248 5.42 3,245 5.41
เงนิสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและ
   สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย 59 0.15 69 0.15 85 0.14 85 0.14
เงนิสมทบกองทนุประกันชวีติ 35 0.09 39 0.09 52 0.09 52 0.09
กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 4,764 11.96 5,311 11.58 3,111 5.19 3,108 5.18
คา่ใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ 1,041 2.61 930 2.03 446 0.74 446 0.74
กําไรสําหรบัปี 3,724 9.35 4,381 9.55 2,665 4.44 2,662 4.44

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น
ผลตา่งจากการเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมสทุธขิองเงนิลงทนุเผื�อขาย 3,964 9.95 (953) (2.08) 1,434 2.39 1,434 2.39
ภาษีเงนิไดเ้กี�ยวกับองคป์ระกอบของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น (793) (1.99) 191 0.42 (287) (0.48) (287) (0.48)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 3,171 7.96 (762) (1.66) 1,147 1.91 1,147 1.91
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรบัปี - สทุธจิากภาษี 6,895 17.31 3,618 7.89 3,812 6.36 3,809 6.35

กําไรตอ่หุน้
กําไรตอ่หุน้ขั -นพื-นฐาน 
   กําไรสําหรับปี 2.21 2.59 1.57 1.57

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม
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งบกระแสเงนิสด สาํหรับปี สิ-นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2555  2556 และ 2557 
หน่วย : ลา้นบาท 

 
                                                                                                                                                                      
 

งบการเงนิ
รวม

2555 2556 2557 2557

   

เบี-ยประกันภัยรับสทุธิ 34,535.02 37,811.48 50,651.53 50,651.53

ดอกเบี-ยรับ 4,846.29 5,956.25 7,367.64 7,367.64

เงนิปันผลรับ 733.07 737.17 962.51 962.51

รายไดจ้ากการลงทุนอื�น 521.47 582.19 2,275.02 2,275.02

รายไดอ้ื�น 19.49 39.72 42.80 42.80

เงนิจ่ายตามกรมธรรมป์ระกันภัยที�เกดิขึ-นระหว่างปี (7,381.66) (10,497.39) (11,783.42) (11,783.42)

เงนิปันผลตามกรมธรรมป์ระกันภัย (74.42) (166.89) (168.07) (168.07)

ค่าจา้งและค่าบําเหน็จ (2,703.65) (2,708.31) (2,816.68) (2,816.68)

ค่าใชจ่้ายในการรับประกันภัยอื�น (299.34) (364.82) (408.77) (408.77)

ค่าใชจ่้ายในการดําเนนิงาน (1,218.01) (1,653.84) (1,595.38) (1,595.38)
ค่าใชจ่้ายอื�น (94.32) (107.72) (139.78) (132.02)
ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล (1,636.74) (1,540.67) (2,005.12) (2,005.12)
เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนนิงาน 27,247.18 28,087.17 42,382.28 42,390.04
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
กระแสเงนิสดไดม้า
   เงนิลงทนุในหลักทรัพย์ 84,471.88 29,649.95 8,074.18 8,074.18
   เงนิใหกู้ย้มื 733.72 726.55 1,049.31 1,049.31
   เงนิฝากสถาบันการเงนิ 1,875.00 110.00 4,244.00 4,244.00
   ที�ดนิ  อาคารและอปุกรณ์ 0.96 0.06 6.16 6.16
เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 87,081.56 30,486.57 13,373.66 13,373.66
กระแสเงนิสดใชไ้ป
   เงนิลงทนุในหลักทรัพย์ (113,776.33) (56,034.54) (42,822.28) (42,822.28)
   เงนิใหกู้ย้มื (1,066.25) (1,208.91) (1,896.04) (1,896.04)
   เงนิฝากสถาบันการเงนิ (750.00) (670.00) (5,055.05) (5,055.05)
   ที�ดนิ  อาคารและอปุกรณ์ (72.19) (87.69) (126.07) (126.07)
   เงนิจ่ายสทุธจิากการซื-อบรษัิทย่อย - - - (3.66)
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (115,664.76) (58,001.14) (49,899.44) (49,903.10)
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (28,583.21) (27,514.57) (36,525.78) (36,529.44)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิสดรับเพิ�มทนุจากการเสนอขายใหแ้กบุ่คคลในวงจํากดั - - 131.12 131.12
เงนิสดรับเพิ�มทนุจากการเสนอขายใหก้องทนุสํารองเลี-ยงชพีพนักงานบรษัิท - - - -
เงนิสดรับเพิ�มทนุจากการใชส้ทิธใิบสําคัญแสดงสทิธิ 99.90 59.49 12.74 12.74
เงนิ(ให)้กูย้มื 200.00 750.00 (950.00) (950.00)
เงนิปันผลจ่าย (834.74) (916.75) (678.07) (678.07)
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (534.84) (107.25) (1,484.22) (1,484.22)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ�มขึ5น (ลดลง) สทุธ ิ (1,870.87) 465.35 4,372.28 4,376.37
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันตน้ปี 2,736.72 865.85 1,331.19 1,331.19
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิ5นปี 865.85 1,331.19 5,703.47 5,707.56

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

งบการเงนิเฉพาะ
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ตารางสรุปอัตราสว่นทางการเงนิ (Financial Ratio) 
 
  2555 2556 2557

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง
อตัราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนี-สนิหมนุเวยีน (เทา่) 2.25 3.06 4.72
อตัราสว่นหมนุเวยีนเบี-ยประกนัภัยคา้งรับ (วัน) 20.68 16.12 12.56

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร 
อตัราสว่นเบี-ยประกนัภัยรับสทุธติอ่เบี-ยประกันภัยรับ (%) 98.52 99.27 98.77
อตัรากําไรขั -นตน้  (%) 12.85 12.46 3.44
อตัราสว่นคา่ใชจ้่ายในการรับประกันภัยตอ่เบี-ยประกันรับ (%) 13.28 12.30 9.69
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 5.10 4.98 5.40
อตัราเบี-ยประกนัภัยรับสทุธ ิ (เทา่) 2.08 1.86 2.14
อตัรากําไรสทุธ ิ (%) 9.35 9.55 4.44
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 22.75 21.00 11.14

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 2.91 2.79 1.38
อตัราสว่นรายไดร้วมตอ่สนิทรัพยร์วม (เทา่) 0.31 0.29 0.31

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ
อตัราสว่นหนี-สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  (เทา่) 6.33 6.72 7.43
อตัราสว่นสว่นของผูถ้อืหุน้ตอ่เบี-ยประกนัภัยรับสทุธิ (เทา่) 0.57 0.57 0.50
อตัราสว่นสว่นของผูถ้อืหุน้ตอ่คา่สนิไหมทดแทนคา้งจ่าย (เทา่) 56.73 74.29 81.19
อตัราสว่นสว่นของผูถ้อืหุน้ตอ่สนิทรัพยร์วม (เทา่) 0.14 0.13 0.12
อตัราสว่นเงนิสํารองตอ่สนิทรัพยร์วม  (เทา่) 78.99 80.35 82.99
อตัราสว่นเงนิสํารองตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 5.79 6.20 6.99
อตัราสว่นหนี-สนิจากสัญญาประกนัภัยตอ่สนิทรัพยล์งทนุ (เทา่) 0.87 0.88 0.89
อตัราการจา่ยเงนิปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) 22.58 29.34 64.00

ตอ่หุน้
ราคาตรา  (บาท) 1.00 1.00 1.00
มลูคา่หุน้ตามบัญช ี (บาท) 16.16 18.37 15.07
กําไรสทุธ/ิหุน้ (บาท) 3.10 2.59 1.50
เงนิปันผล (บาท) 0.70 0.76 0.96
ราคาหุน้ ณ วนัสิ-นงวด (บาท) 62.25 68.00 46.00

อตัราการเจรญิเตบิโต
เบี-ยประกนัภัยรับ (%) 9.77 12.81 32.58
เบี-ยประกนัภัยรับสทุธ ิ (%) 9.85 13.68 31.90
กําไรจากการรับประกนัภัย (%) (4.44) 10.23 (63.62)
กําไรจากการลงทนุ (%) 39.52 23.51 155.44
กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (%) (1.62) 11.48 (41.42)
คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (%) (7.09) (10.59) (52.01)
กําไรสําหรับปี (%) 0.03 17.64 (39.17)
สนิทรัพยร์วม (%) 26.57 20.33 25.49
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13.2 คําอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

ในการอ่านคําอธบิายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี�ยวกับฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน นักลงทุน

ควรศกึษาขอ้มูลทางการเงนิ และงบการเงนิของบรษัิทที�ไดรั้บการตรวจสอบแลว้ รวมทั -งหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

และขอ้มูลที�นําเสนอไวใ้นเอกสารฉบับนี-ประกอบ โดยบรษัิทไดจั้ดทํางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ไทย ขอ้มูลทางการเงนิที�แสดงไวใ้นตารางภายใตห้ัวขอ้นี- เป็นขอ้มูลภายใตง้บการเงนิของบรษัิท การวเิคราะหอ์ัตรา

และมลูคา่ รวมทั -งขอ้มลูโดยเฉลี�ยในงบแสดงฐานะการเงนิ เป็นการคํานวณจากงบแสดงฐานะการเงนิรายปี 

 

13.2.1 ฐานะการเงนิ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สนิทรพัย ์

สนิทรัพยร์วมของบรษัิทประกอบดว้ย  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับสทุธ ิ

เบี-ยประกันคา้งรับสทุธ ิสนิทรัพยจ์ากการประกันภัยตอ่สทุธ ิสนิทรัพยล์งทุน ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธ ิ นอกจากนี-

ยังมสีนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนสทุธ ิสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ีและสนิทรัพยอ์ื�น 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมจํานวน 142,768.53 ลา้นบาท  เพิ�มขึ-นจํานวน 29,968.89 

ลา้นบาทจากปี 2554 หรือคดิเป็นอัตราการเพิ�มขึ-นรอ้ยละ 26.57 จากสนิทรัพย์รวม ณ สิ-นปี 2554 โดยการเพิ�มขึ-น

ดังกลา่วสว่นใหญ่เกดิจากการเพิ�มขึ-นของเงนิลงทนุในหลักทรัพย ์ซึ�งเป็นผลมาจากกระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานที�

สงูขึ-นตามผลการดําเนนิงานของบรษัิท  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมจํานวน 171,795.31 ลา้นบาท  เพิ�มขึ-นจํานวน 29,026.78 

ลา้นบาทจากปี 2555 หรือคดิเป็นอัตราการเพิ�มขึ-นรอ้ยละ 20.33 จากสนิทรัพย์รวม ณ สิ-นปี 2555 โดยการเพิ�มขึ-น

ดังกลา่วสว่นใหญ่เกดิจากการเพิ�มขึ-นของเงนิลงทนุในหลักทรัพย ์ซึ�งเป็นผลมาจากกระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานที�

สงูขึ-นตามผลการดําเนนิงานของบรษัิท  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมจํานวน 215,588.09 ลา้นบาท  เพิ�มขึ-นจํานวน 43,792.78 

ลา้นบาทจากปี 2556 หรือคดิเป็นอัตราการเพิ�มขึ-นรอ้ยละ 25.49 จากสนิทรัพย์รวม ณ สิ-นปี 2556 โดยการเพิ�มขึ-น

ดังกลา่วสว่นใหญ่เกดิจากการเพิ�มขึ-นของเงนิลงทนุในหลักทรัพย ์ซึ�งเป็นผลมาจากกระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานที�

สงูขึ-นตามผลการดําเนนิงานของบรษัิท 

 
 เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์
 

ตารางแสดงรอ้ยละของประเภทการลงทุนแบง่ตามวตัถปุระสงคข์องการลงทุน 

 หน่วย : ลา้นบาท  

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์
31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ 

หลักทรัพยเ์พื�อคา้ 477.24 0.35 100.06 0.06 17.07 0.01 

หลักทรัพยเ์ผื�อขาย 18,395.33 13.66 20,187.67 12.49 22,012.88 11.11 

เงนิลงทนุที�จะถอืจนครบ
กําหนด 115,723.50 85.95 141,302.78 87.42 176,161.02 88.86 

เงนิลงทนุทั�วไป 46.96 0.03 46.96 0.03 46.66 0.02 

รวมทั -งสิ-น 134,643.03 100.00 161,637.47 100.00 198,237.63 100.00 
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  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 บรษัิทมเีงนิลงทนุในหลกัทรัพยท์ั -งสิ-นจํานวน 134,646.03 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 94.31 ของสนิทรัพยร์วมของบรษัิท โดยแบง่เป็นเงนิลงทนุเพื�อคา้จํานวน 477.24 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

0.35 ของเงนิลงทุนในหลักทรัพย ์เงนิลงทุนเผื�อขายจํานวน 18,395.33 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.66 ของเงนิ

ลงทนุในหลกัทรัพย ์ เงนิลงทนุที�จะถอืจนครบกําหนดจํานวน 115,723.50 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 85.95 ของเงนิ

ลงทนุในหลกัทรัพย ์เงนิลงทนุทั�วไปจํานวน 46.96 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ของเงนิลงทนุในหลกัทรัพย ์ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 บรษัิทมเีงนิลงทุนในหลักทรัพยท์ั -งสิ-นจํานวน 161,637.47 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 94.09 ของสนิทรัพยร์วมของบรษัิท โดยแบง่เป็นเงนิลงทนุเพื�อคา้จํานวน 100.06 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

0.06 ของเงนิลงทุนในหลักทรัพย ์เงนิลงทุนเผื�อขายจํานวน 20,187.67 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.49 ของเงนิ

ลงทนุในหลกัทรัพย ์ เงนิลงทนุที�จะถอืจนครบกําหนดจํานวน 141,302.78 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 87.42 ของเงนิ

ลงทนุในหลกัทรัพย ์เงนิลงทนุทั�วไปจํานวน 46.96 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ของเงนิลงทนุในหลกัทรัพย ์ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมเีงนิลงทุนในหลักทรัพยท์ั -งสิ-นจํานวน 198,237.63 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 91.96 ของสนิทรัพยร์วมของบรษัิท โดยแบ่งเป็นเงนิลงทุนเพื�อคา้จํานวน 17.07 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

0.01 ของเงนิลงทุนในหลักทรัพย ์เงนิลงทุนเผื�อขายจํานวน 22,012.88 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.11 ของเงนิ

ลงทนุในหลกัทรัพย ์ เงนิลงทนุที�จะถอืจนครบกําหนดจํานวน 176,161.02 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 88.86 ของเงนิ

ลงทนุในหลกัทรัพย ์เงนิลงทนุทั�วไปจํานวน 46.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.02 ของเงนิลงทนุในหลกัทรัพย ์ 

เมื�อพจิารณาถงึสัดสว่นการลงทุนในหลักทรัพยแ์ต่ละประเภทจะพบว่า สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของ

บรษัิทในแตล่ะปีไม่มกีารเปลี�ยนแปลงมากนัก โดยบรษัิทจะจัดสรรเงนิลงทุนสว่นใหญ่ไปในตราสารหนี-ซึ�งสว่นใหญ่จะ

เป็นตราสารระยะยาวภาครัฐซึ�งสอดคลอ้งกับภาระหนี-ที�มีต่อผูถ้อืกรมธรรม์ ขณะที�ตราสารหนี-ภาคเอกชนจะเป็นการ

ลงทนุเพื�อเพิ�มอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุโดยมรีะดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได ้ สําหรับในปี 2557 ตลาดตราสารหนี-

พันธบัตรรัฐบาลใหผ้ลตอบแทนในอัตราที�ลดลงตอ่เนื�อง บรษัิทจงึพยายามหาชอ่งทางการลงทุนในตลาดตราสารหนี-

ภาคเอกชนทั -งตลาดในประเทศและตา่งประเทศ เพื�อบรหิารผลตอบแทนการลงทนุใหส้งูขึ-น ทางดา้นการลงทนุในสว่น

ของหุน้ทนุและหน่วยลงทนุ บรษัิทมวีตัถปุระสงคเ์พื�อเพิ�มอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในระยะยาว ในรูปของเงนิปัน

ผล และการเพิ�มขึ-นของมูลค่าหลักทรัพย์ในอนาคต  มิใช่ผลตอบแทนหรือการทํากําไรจากการลงทุนในระยะสั -น 

อย่างไรก็ด ีในปี 2557 ภาวะตลาดหุน้ทนุอยู่ในเกณฑด์ ีเนื�องจากดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรับตัวสงูขึ-น

อย่างตอ่เนื�อง ทําใหบ้รษัิทสามารถหาโอกาสบรหิารเงนิลงทนุในสว่นของการทํากําไรจากการขายเงนิลงทุนใหเ้พิ�มขึ-น

ได ้ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมเีงนิลงทนุทั�วไปทั -งสิ-น 46.66 ลา้นบาท ปรับลดจาก ณ สิ-นปี 2556 คดิเป็น

รอ้ยละ 0.64 ลดลงเนื�องจากมกีารไดม้าซึ�งอํานาจควบคุมในบรษัิท บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โบรกเกอร ์จํากัด โดยการซื-อ

หุน้เพิ�มจากเดมิรอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 99 เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม 2557 

จะเห็นไดว้่า บรษัิทมนีโยบายในการลงทุนแบบระมัดระวัง ดังจะเห็นไดจ้ากสัดสว่นการลงทุนของบรษัิทนั-น 

มากกวา่รอ้ยละ 80 เป็นการลงทนุในตราสารหนี-ที�จะถอืจนครบกําหนด โดยมกีารลงทุนในหลักทรัพยเ์พื�อคา้ไม่ถงึรอ้ย

ละ 1 ของเงนิลงทุนในหลักทรัพยท์ั -งหมดในปี 2555 - 2557  ซึ�งการลงทนุในหลักทรัพยเ์พื�อคา้นี-จัดเป็นการลงทุนที�

หวงัผลตอบแทนระยะสั -น  

 
ตารางแสดงสดัสว่นเงนิลงทุนในตราสารหนี5แยกตามระยะเวลาครบกําหนด 

 หน่วย : ลา้นบาท 
ระยะเวลาครบกําหนดของ

ตราสารหนี5 
31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 
จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ 

ระยะเวลาครบกําหนด 1 ปี 2,935.98 2.54 3,767.86 2.67 7,379.59 4.19 
ระยะเวลาครบกําหนด 2-5 ปี 16,603.91 14.35 16,271.30 11.51 17,799.29 10.10 
ระยะเวลาครบกําหนดเกนิ 5 ปี 96,183.61 83.12 121,263.62 85.82 150,982.14 85.71 
รวมทั -งสิ-น 115,723.50 100.00 141,302.78 100.00 176,161.02 100.00 
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 เมื�อพิจารณาถึงเงินลงทุนในตราสารหนี-ทั -งหมดของบริษัทพบว่า บริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี-ที�เนน้

ผลตอบแทนในระยะยาวเป็นหลกั ดงัจะเห็นไดจ้ากสดัสว่นการลงทนุในตราสารหนี-ที�แบง่ตามระยะเวลาการครบกําหนด

จะเห็นไดว้า่มากกวา่รอ้ยละ 80 ของเงนิลงทุนในตราสารหนี-ของบรษัิท เป็นการลงทุนในตราสารหนี-ที�มรีะยะเวลาครบ

กําหนดเกนิกวา่ 5 ปี  

 เงนิใหกู้ย้มื – สทุธ ิ  

เงนิใหกู้ย้มื - สทุธ ิประกอบดว้ย เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกัน เงนิใหกู้ย้มืโดยมทีรัพยส์นิจํานองเป็น

ประกัน และเงนิใหโ้ดยมบีุคคลคํ-าประกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 บรษัิทมเีงนิใหกู้ย้มืสทุธ ิทั -งสิ-น 2,649.10 ลา้น

บาทเพิ�มขึ-น รอ้ยละ 25.37 เมื�อเปรยีบเทยีบกบั ณ สิ-นปี 2554   

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 บรษัิทมเีงนิใหกู้ย้มืสุทธ ิทั -งสิ-น 3,525.69 ลา้นบาทเพิ�มขึ-น รอ้ยละ 33.09 เมื�อ

เปรยีบเทยีบกับปี 2555 โดยการเตบิสว่นใหญ่ของเงนิใหกู้ย้มืเนื�องมาจากการเพิ�มขึ-นของเงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็น

ประกัน มอีัตราการเตบิโตประมาณรอ้ยละ 32.94 ซึ�งมกีารเตบิโตตามจํานวนกรมธรรมท์ี�มผีลบังคับของบรษัิทที�เตบิโต

อยา่งตอ่เนื�อง สง่ผลใหก้ารเตบิโตของเงนิใหกู้ย้มื ปี 2556 ในภาพรวม เพิ�มขึ-นจากปี 2555 รอ้ยละ 33.09  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมเีงนิใหกู้ย้มืสุทธ ิทั -งสิ-น 4,735.06 ลา้นบาทเพิ�มขึ-น รอ้ยละ 34.30 เมื�อ

เปรยีบเทยีบกับปี 2556 โดยการเตบิสว่นใหญ่ของเงนิใหกู้ย้มืเนื�องมาจากการเพิ�มขึ-นของเงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็น

ประกัน มอีัตราการเตบิโตประมาณรอ้ยละ 34.36 ซึ�งมกีารเตบิโตตามจํานวนกรมธรรมท์ี�มผีลบังคับของบรษัิทที�เตบิโต

อยา่งตอ่เนื�อง สง่ผลใหก้ารเตบิโตของเงนิใหกู้ย้มื ปี 2557 ในภาพรวม เพิ�มขึ-นจากปี 2556 รอ้ยละ 34.30 

อย่างไรก็ตาม เมื�อเปรียบเทยีบสัดสว่นของเงนิใหกู้ย้มืตอ่สนิทรัพยร์วมของบรษัิท จะเห็นไดว้า่มอีัตราสว่นที�

คอ่นขา้งตํ�า โดยตํ�ากวา่รอ้ยละ 3 เมื�อเปรยีบเทยีบกับสนิทรัพยล์งทุนเฉลี�ย และสนิทรัพยร์วม ซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นวา่การ

ลงทนุโดยการใหกู้ย้มืนั-น ไมใ่ชน่โยบายในการลงทนุหลกัของบรษัิท ตามกราฟที�แสดงตอ่ไปนี- 

 

กราฟแสดงสดัสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่สนิทรพัย ์  
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หนี5สนิ 

 หนี-สนิรวมของบริษัทในปี 2555 มีหนี-สนิรวม เท่ากับ 123,303.76 ลา้นบาท ปี 2556 บรษัิทมีหนี-สนิรวม 

เทา่กบั 149,531.66 ลา้นบาท และ ปี 2557 บรษัิทมหีนี-สนิรวม เทา่กบั 190,008.87 ลา้นบาท 

การเพิ�มขึ-นของหนี-สนิรวมมสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ-นของเงนิสํารองประกันชวีติ และหนี-สนิอื�นตามกรมธรรม ์

ซึ�งการเพิ�มขึ-นของรายการดังกล่าวเป็นผลมาจากการดําเนินงานของบรษัิทที�มกีารเตบิโตมาโดยตลอด 3 ปีที�ผ่านมา 

โดยรายละเอยีดของการเปลี�ยนแปลงหนี-สนิที�สาํคัญมดีงันี- 
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 เงนิสํารองประกนัชวีติ 

เงนิสํารองประกันชวีติเป็นยอดเงนิสาํรองสะสมตั -งแตเ่ริ�มทําประกันถงึวันสิ-นรอบระยะเวลารายงานสําหรับชดใช ้

คา่สนิไหมทดแทนและเงนิจ่ายคนืตามที�ไดส้ญัญาไว ้ที�ประมาณวา่จะเกดิขึ-นในอนาคตจากกรมธรรมป์ระกันชวีติที�มผีล

บังคับอยู่ทั -งหมด  บรษัิทคํานวณสํารองประกันชวีติภายใตส้ัญญาประกันภัยระยะยาวโดยอา้งองิตามวธิีสํารองเบี-ย

ประกันภัยสุทธิชําระคงที� (Net Level Premium Reserve or NPV) ซึ�งเป็นวธิีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ขอ้

สมมตฐิานหลกัที�ใชเ้กี�ยวขอ้งกับอัตรามรณะ อตัราเจ็บป่วย อายแุละอตัราคดิลด  

บรษัิทมเีงนิสํารองประกันชวีติจํานวน  111,259.21  ลา้นบาท 136,616.42 ลา้นบาท และ 177,434.67 ลา้น

บาท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคดิเป็นอัตราปรับเพิ�มขึ-นสําหรับปี 2555 รอ้ยละ 

25.88 ปี 2556 รอ้ยละ 22.79  และปี 2557 รอ้ยละ 29.88 โดยสาเหตขุองการเพิ�มขึ-นของสํารองดังกลา่วไดอ้ธบิายไว ้

ในหัวขอ้ “คา่ใชจ้า่ยในสว่นของเงนิสาํรองประกนัภัยเพิ�มจากปีกอ่น” ซึ�งจะกลา่วในหัวขอ้ถัดไป 

 

 หนี5สนิอื�นตามกรมธรรม ์

หนี-สนิอื�นตามกรมธรรมข์องบรษัิทประกอบดว้ย เงนิจ่ายตามเงื�อนไขกรมธรรมค์า้งจ่ายและเบี-ยประกันชวีติรับ

ล่วงหนา้ โดยบรษัิทมหีนี-สนิอื�นตามกรมธรรม ์ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 7,315.71 ลา้นบาท เพิ�มขึ-นจากปี 

2554 รอ้ยละ 6.76 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 บรษัิทมหีนี-สนิอื�นตามกรมธรรมจํ์านวน 7,415.00 ลา้นบาท เพิ�มขึ-นจาก

ปี 2555 รอ้ยละ 1.36 และ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมีหนี-สนิอื�นตามกรมธรรม์จํานวน 7,642.21 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ-นจากปี 2556 รอ้ยละ 3.06 โดยบรษัิทมยีอดคงเหลอืของหนี-สนิอื�นตามกรมธรรมต์ามตารางดงันี- 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

หนี5สนิอื�นตามกรมธรรม ์
31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ 
เงนิฝากเนื�องจากกรมธรรมป์ระกันภัย 6,303.57 86.16        6,545.06 88.27 6,918.34 90.53 
เบี-ยประกันรับลว่งหนา้ 1,012.14 13.84 869.94 11.73 723.87 9.47 
รวม 7,315.71 100.00 7,415.00 100.00 7,642.21 100.00 

 
ทั -งนี- จะเห็นไดว้่าหนี-สนิตามกรมธรรมท์ี�มีจํานวนเพิ�มขึ-นนั-นเป็นผลจากการเพิ�มขึ-นของเงนิจ่ายตามเงื�อนไข

กรมธรรมค์า้งจา่ย ซึ�งเงนิจ่ายตามกรมธรรมค์า้งจา่ยในสว่นนี-เป็นเงนิคา้งจา่ยตามกรมธรรมท์ี�ครบกําหนดแลว้แตผู่เ้อาประ

ประกันภัยแสดงเจตจํานงค์ในการฝากเงินตามเงื�อนไขดังกล่าวไวก้ับบริษัท โดยบริษัทใหผ้ลตอบแทนแก่ผูเ้อา

ประกันภัยในรูปแบบของอัตราดอกเบี-ย ในส่วนของเบี-ยประกันชีวติรับล่วงหนา้ที�มีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื�องนั-น 

เนื�องจากการทยอยรับรูร้ายไดข้องเบี-ยประกนัภัยรับลว่งหนา้ตามระยะเวลาคุม้ครอง โดยที�ปัจจบุนั บรษัิทฯ ไมม่นีโยบาย

ในการรับฝากเงนิจ่ายตามเงื�อนไขและรับเบี-ยประกันภัยลว่งหนา้จากผูเ้อาประกันภัย เบี-ยประกันชวีติรับลว่งหนา้คงเหลอื

สว่นใหญเ่ป็นเบี-ยประกนัชวีติรับลว่งหนา้จากปี 2544 

 

สว่นของเจา้ของ 

ในปี 2555  2556 และ 2557 บรษัิทมีส่วนของเจา้ของจํานวน 19,464.77 ลา้นบาท 22,263.66 ลา้นบาท 

และ25,579.23 ลา้นบาทตามลําดับ คดิเป็นสว่นของเจา้ของที�เพิ�มขึ-นในปี 2555 จํานวน 6,188.23 ลา้นบาทหรือคดิ

เป็นรอ้ยละ 46.61 โดยเป็นผลจากการเพิ�มขึ-นของกําไรสําหรับปี 2555 จํานวน 3,723.55 ลา้นบาท ผลกําไรจากการวัด

มลูคา่เงนิลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายสทุธจํิานวน 3,171.21 ลา้นบาท ผลกระทบจากการใชใ้บสาํคัญแสดงสทิธจํิานวน 

99.90 ลา้นบาท ลดลงดว้ยเงนิปันผลจา่ยในระหวา่งปีจํานวน  834.74 ลา้นบาท  

 

 

สาํหรับปี 2556 สว่นของเจา้ของเพิ�มขึ-นจํานวน 2,798.88 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.38 โดยเป็นผลจาก

การเพิ�มขึ-นของกําไรสําหรับปี 2556 จํานวน 4,380.50 ลา้นบาท ผลขาดทนุจากการวัดมูลคา่เงนิลงทุนในหลักทรัพย์
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เผื�อขายสทุธจํิานวน 762.12 ลา้นบาท ผลกระทบจากการใชใ้บสําคัญแสดงสทิธจํิานวน 59.49 ลา้นบาท และลดลง

ดว้ยเงนิปันผลจา่ยในระหวา่งปีจํานวน  916.75 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2557 สว่นของเจา้ของเพิ�มขึ-นจํานวน 3,315.57 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.89 โดยเป็นผลจาก

การเพิ�มขึ-นของกําไรสําหรับปี 2557 จํานวน 2,664.72 ลา้นบาท ผลกําไรจากการวดัมูลคา่เงนิลงทนุในหลักทรัพยเ์ผื�อ

ขายสทุธจํิานวน 1,147.32 ลา้นบาท ผลกระทบจากการใชใ้บสําคัญแสดงสทิธจํิานวน 12.74 ลา้นบาท ผลจากการเพิ�ม

หุน้สามัญจากการขายหุน้ที�เหลือจากการจ่ายหุน้ปันผลจํานวน 131.12 ลา้นบาท และลดลงดว้ยเงนิปันผลจ่ายใน

ระหวา่งปีจํานวน  678.07 ลา้นบาท  

งบการเงนิรวม 

บรษัิทไดร้วมสนิทรัพยข์องบรษัิท บแีอลเอ อนิชัวรันส ์โบรกเกอร ์จํากัด เขา้มาในงบการเงนิรวมของบรษัิท 

ซึ�งหลังจากตัดรายการระหวา่งกันแลว้ ทําใหส้นิทรัพยข์องบรษัิทเพิ�มสงูขึ-นเล็กนอ้ยประมาณ 1.5 ลา้นบาท และหนี-สนิ

เพิ�มสงูขึ-นประมาณ 4.5 ลา้นบาท สง่ผลใหส้ว่นของเจา้ของตามงบการเงนิรวมตํ�ากว่าสว่นของเจา้ของตามงบการเงนิ

เฉพาะกจิการจํานวน 3 ลา้นบาท ซึ�งเทา่กบัผลขาดทนุที�บรษัิทไดบ้นัทกึในงบกําไรขาดทนุตามที�กลา่วในวรรคกอ่น 

 
13.2.2 ผลการดําเนนิงาน 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงสรา้งในการดําเนนิธุรกจิหลักของบรษัิทคอื การรับประกันชวีติ โดยที�มาของรายไดท้ี�สําคัญ คอื รายได ้

จากเบี-ยประกนัภัยรับ และรายไดจ้ากการลงทนุ 

ในปี 2555 2556 และ 2557 บรษัิทมรีายไดร้วมเป็นจํานวน 39,831.46 ลา้นบาท  45,851.05 ลา้นบาท และ 

59,983.69 ลา้นบาท ตามลําดับ ซึ�งคดิเป็นรายไดท้ี�เพิ�มขึ-นในปี 2555 จํานวน 4,067.04 ลา้นบาท ในปี 2556 จํานวน 

6,019.59 ลา้นบาท และในปี 2557 จํานวน 14,132.64 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัราการเตบิโตที�เพิ�มขึ-น สําหรับปี 2555 

รอ้ยละ 11.37 สําหรับปี 2556 รอ้ยละ 15.11 และสําหรับปี 2557 รอ้ยละ 30.82 โดยรายไดจ้ากเบี-ยประกันภัยรับสทุธิ

ยังคงมสีดัสว่นที�สงูเมื�อเทยีบกบัรายไดร้วม โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 85.68  รอ้ยละ 84.61  และ รอ้ยละ 85.31  ในปี 

2555 2556 และ 2557 ตามลําดบั 

สาํหรับกําไร ในปี  2555  2556 และ 2557 รวมเป็นจํานวนเงนิ 3,723.55 ลา้นบาท  4,380.50 ลา้นบาท และ 

2,664.72 ลา้นบาทตามลําดับ ซึ�งคดิเป็นกําไรที�เพิ�มขึ-นในปี 2555 เพิ�มขึ-นจํานวน 1.00 ลา้นบาท ปี 2556 เพิ�มขึ-น

จํานวน 656.95 ลา้นบาท และปี 2557 ลดลงจํานวน 1,715.79 ลา้นบาท โดยสําหรับ ปี 2555 เพิ�มขึ-นรอ้ยละ 0.03 

สาํหรับปี 2556 เพิ�มขึ-นรอ้ยละ 17.64 และสาํหรับปี 2557 ลดลงรอ้ยละ 39.17 

 

รายไดข้องบรษิทั 

 รายไดร้วมของบริษัทไดม้าจาก เบี-ยประกันภัยรับ และรายไดจ้ากการลงทุนโดยมีรายละเอียดของการ

เปลี�ยนแปลงดงันี- 

รายไดจ้ากเบี5ยประกนัรบั  

บรษัิทมรีายไดจ้ากเบี-ยประกันรับสทุธ2ิ เท่ากับ  34,127.63 ลา้นบาท  38,795.18 ลา้นบาท และ 51,172.06 

ลา้นบาทในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลําดบั โดยคดิเป็นอตัราการเตบิโตที�เพิ�มขึ-นสาํหรับปี 2555 รอ้ยละ 9.85   

สําหรับปี 2556 รอ้ยละ 13.68 และสําหรับปี 2557 รอ้ยละ 31.90 ซึ�งการเพิ�มขึ-นของรายไดจ้ากเบี-ยประกันรับ

สทุธนัิ-นเป็นผลมาจากการเตบิโตผ่านชอ่งทางธนาคารเป็นหลกั 

                                                           
2  เบี-ยประกนัภัยรับสทุธ ิคอืเบี-ยประกนัภัยรับหลงัหกัเบี-ยประกนัภัยตอ่และสง่คนืสทุธดิว้ยเบี-ยประกนัภัยที�ยังไมถ่อืเป็นรายได ้
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ดงัจะเห็นจากกราฟขา้งตน้ เบี-ยประกนัภัยรับผ่านชอ่งทางธนาคารนั-น มกีารเพิ�มขึ-นมาอยา่งตอ่เนื�อง โดยรายได ้

จากเบี-ยประกันรับรวมผ่านชอ่งทางธนาคาร เทา่กับ 21,511.51 ลา้นบาท  24,722.37 ลา้นบาท และ 36,708.25 ลา้น

บาท ในปี   2555  2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคดิเป็นอัตราการเตบิโตที�เพิ�มขึ-นสําหรับปี   2555 2556 และ 

2557 รอ้ยละ 10.24 14.93 และ 48.48 ตามลําดับ ทั -งนี- เนื�องมาจากการที�บรษัิทไดเ้ริ�มขายผลติภัณฑป์ระกนัชวีติของ

บรษัิทผ่านชอ่งทางธนาคารในปี 2548 จงึเป็นการขยายฐานลูกคา้ไปยังกลุม่ลกูคา้ของธนาคารเป็นจํานวนมาก อกีทั -ง 

ธนาคารกรุงเทพไดใ้หค้วามสาํคัญในการทําการตลาดสําหรับผลติภัณฑป์ระกนัชวีติอย่างเต็มที�  รวมทั -งภาวะดอกเบี-ยที�

อยู่ในระดับตํ�า ทําใหป้ระชาชนหันมาทําประกันชวีติเพื�อจุดประสงคใ์นการออมทรัพยม์ากขึ-น ในขณะที�เบี-ยประกันภัยรับ

จากชอ่งทางการจัดจําหน่ายผ่านตัวแทน ก็มกีารเตบิโตเชน่เดยีวกัน โดยรายไดจ้ากเบี-ยประกันรับรวมผ่านทางตัวแทน

เท่ากับ 12,036.59 ลา้นบาท 13,234.89 ลา้นบาท และ 13,868.06 ลา้นบาทในปี 2555 2556 และ2557 ตามลําดับ 

โดยคดิเป็นอัตราการเตบิโตที�เพิ�มขึ-นสําหรับ สําหรับปี 2555 รอ้ยละ 9.50 สําหรับปี 2556 รอ้ยละ 9.96 และสําหรับปี 

2557 รอ้ยละ 4.78  ทั -งนี- เป็นผลมาจากการที�บรษัิทมกีารจัดหาตัวแทนประกันชวีติเพิ�ม รวมถงึการอบรมตัวแทนใหม้ี

คุณภาพ การโฆษณาและจัดกจิกรรมทางการตลาด รวมถึงการจัดกจิกรรมสังคมสัมพันธ์เพื�อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายในแตล่ะพื-นที� 

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ

 นอกจากรายไดจ้ากเบี-ยประกันรับสทุธแิลว้ บรษัิทยังมรีายไดจ้ากการลงทุน ซึ�งเป็นรายไดจ้ากการลงทุนใน

สนิทรัพยต์า่งๆและจากการใหกู้ย้มืเงนิ ซึ�งประกอบดว้ย ดอกเบี-ย เงนิปันผล เป็นตน้ ทั -งนี-บรษัิทมรีายไดจ้ากการลงทุน

สุทธิจํานวน 5,703.83  ลา้นบาท  7,055.87 ลา้นบาท และ 8,811.63 ลา้นบาท  ในปี 2555  2556 และ 2557 

ตามลําดับ โดยคดิเป็นอัตราการเตบิโตที�เพิ�มขึ-นสําหรับปี  2555 รอ้ยละ 21.42 สําหรับปี  2556 รอ้ยละ 23.70 และ

สําหรับปี  2557 รอ้ยละ 24.88 โดยการเพิ�มขึ-นของรายไดจ้ากการลงทุนสทุธนัิ-นเป็นผลมาจากฐานเงนิลงทุนที�มกีาร

ขยายตวัตลอด 3 ปีที�ผา่นมาตามการขยายตวัของธรุกจิ ประกอบกับรายไดจ้ากดอกเบี-ยและสว่นลดรับ และเงนิปันผลยัง

ขยายตัวดตีามการเพิ�มของสนิทรัพยล์งทุนและผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
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 นอกจากนี-การที�บริษัทเนน้การลงทุนในหลักทรัพย์ที�มีความเสี�ยงตํ�าเป็นส่วนใหญ่ เช่น พันธบัตรรัฐบาล 

พันธบัตรรัฐวสิาหกจิ เป็นตน้นั-น ทําใหบ้รษัิทไม่ประสบปัญหาในเรื�องของการดอ้ยค่าของสนิทรัพย์ ซึ�งอาจจะส่งผล

กระทบต่อผลการดําเนินงานของบรษัิท นอกจากนั-น บรษัิทยังมนีโยบายในการลงทุนโดยใหม้รีะยะเวลาครบกําหนด

ของการลงทนุสอดคลอ้งกับภาระจากการเอาประกนัชวีติ ซึ�งจะทําใหล้ดความเสี�ยงในเรื�องของความสามารถในการจา่ย

คา่สนิไหมทดแทน และผลประโยชนต์ามกรมธรรมอ์ื�นๆ ใหก้บัผูเ้อาประกนั 

 

 คา่ใชจ้า่ย 

คา่ใชจ้า่ยการรบัประกนัภยั 

ค่าใชจ้่ายในสว่นนี-นั -น ประกอบดว้ย เงนิสํารองประกันภัยเพิ�มจากปีก่อน ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละ

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการผลประโยชน์  คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้่ายในการจัดการคา่สนิไหมทดแทน  คา่จา้งและคา่

บําเหน็จ ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใชจ้่ายในการรับประกันภัยอื�น และค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน โดย

คา่ใชจ้า่ยการรับประกนัภัยนั-น มรีายละเอยีดการเปลี�ยนแปลงดงันี- 

เงนิสํารองประกนัภยัเพิ�มจากปีกอ่น  

ค่าใชจ้่ายในสว่นของเงนิสํารองประกันภัยเพิ�มขึ-นจากปีก่อน คอื ผลต่างระหว่างสํารองประกันชวีติปีก่อนกับ

สาํรองประกนัชวีติปีปัจจุบนั  

เงนิสํารองประกันชวีติเป็นยอดเงนิสาํรองสะสมตั -งแตเ่ริ�มทําประกันถงึวันสิ-นรอบระยะเวลารายงานสําหรับชดใช ้

คา่สนิไหมทดแทนและเงนิจ่ายคนืตามที�ไดส้ญัญาไว ้ที�ประมาณวา่จะเกดิขึ-นในอนาคตจากกรมธรรมป์ระกันชวีติที�มผีล

บังคับอยู่ทั -งหมด บริษัทคํานวณสํารองประกันชวีติภายใตส้ัญญาประกันภัยระยะยาวโดยอา้งองิตามวธิีสํารองเบี-ย

ประกันภัยสทุธชิําระคงที� (Net Level Premium Reserve or NPV) ซึ�งเป็นวธิกีารทางคณิตศาสตรป์ระกันภัย ขอ้สมมติ

หลกัที�ใชเ้กี�ยวขอ้งกบัอตัรามรณะ อตัราเจ็บป่วย อายแุละอตัราคดิลด 

บรษัิทมีค่าใชจ้่ายในส่วนของเงนิสํารองประกันชวีติเท่ากับ 22,872.80 ลา้นบาท 25,357.21 ลา้นบาท และ 

40,818.25 ลา้นบาท ในปี 2555  2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคดิเป็นอัตราการเตบิโตที�เพิ�มขึ-นสําหรับปี 2555 

รอ้ยละ 13.25 สําหรับปี 2556 รอ้ยละ 10.86  และสําหรับปี 2557 รอ้ยละ 60.97 นอกจากนี-เมื�อคํานวณอัตราสว่นของ

ค่าใชจ้่ายส่วนนี-เทยีบกับเบี-ยประกันภัยรับสุทธ ิจะไดอ้ัตราส่วนดังกล่าวในปี 2555  2556 และ 2557 เท่ากับรอ้ยละ  

67.02 รอ้ยละ 65.36 และรอ้ยละ 79.77 ตามลําดับ โดยค่าใชจ้่ายที�มกีารปรับตัวสงูขึ-นนั-น   เป็นผลมาจากการเตบิโต

ของเบี-ยประกันในอัตราที�สูงในช่วง 2-3 ปีที�ผ่านมาจากการขายกรมธรรม์ประเภทสะสมทรัพย์เป็นสาเหตุหลัก โดย
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เปรยีบเทยีบแลว้สํารองประกันชวีติของกรมธรรมป์ระเภทสะสมทรัพยใ์นชว่งปีแรกๆ ของความคุม้ครองจะมอีัตราสว่น

ของสํารองประกันชวิติต่อเบี-ยประกันภัยค่อนขา้งสูงเมื�อเปรียบเทียบกับกรมธรรม์ที�มีผลประโยชน์ในการใหค้วาม

คุม้ครองเป็นหลกั ดว้ยเหตดุงักลา่ว ทําใหส้าํรองประกนัชวีติตอ่เบี-ยประกนัภัยรับสงูขึ-นอย่างตอ่เนื�องตามสดัสว่นของการ

เพิ�มขึ-นของเบี-ยประกันภัยประเภทสะสมทรัพย ์สําหรับในปี 2556 ซึ�งอัตราสว่นของสํารองประกันชวีติที�เพิ�มขึ-นต่อเบี-ย

ประกันภัยรับสุทธิลดลงจากปี 2555 แมว้่าบริษัทจะมีการขายกรมธรรม์ประเภทสะสมทรัพย์อย่างต่อเนื�องนั-น 

เนื�องจากวา่ในปี 2556 บรษัิทมกีรมธรรมท์ี�ครบกําหนดจํานวนมากโดยมเีงนิครบกําหนดเพิ�มสงูขึ-นถงึ 461% เมื�อเทยีบ

กบัปี 2555 และสาํหรับปี 2557 ซึ�งอัตราสว่นของสาํรองประกันชวีติ เพิ�มขึ-นมากมสีาเหตหุลักจากการตั -งสํารองเพิ�มเตมิ

ในปี 2557 จํานวน 3,300 ลา้นบาทเพื�อใหเ้งนิสํารองประกันชวีติตามวธิ ีNet Premium Valuation: NPV3 ซึ�งบันทกึใน

งบการเงนิของบรษัิทสาํหรับปี 2557 ไมตํ่�ากวา่เงนิสาํรองตามวธิ ีGross Premium Valuation: GPV4  

ผลประโยชนจ์า่ยตามกรมธรรมแ์ละคา่ใชจ้า่ยในการจดัการผลประโยชน ์

ค่าใชจ้่ายในส่วนของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที�เกดิขึ-นระหว่างปีประกอบดว้ย ค่าสนิไหม

ทดแทนที�มกีารจา่ยใหก้บัผูรั้บผลประโยชนใ์นกรณีที�ผูเ้อาประกันประสบอบุัตเิหตหุรอืเสยีชวีติ และเงนิผลประโยชน์ตาม

กรมธรรมป์ระกนัชวีติ เมื�อผูเ้อาประกนัมอีายคุรบตามที�กรมธรรมกํ์าหนด หรอืครบชว่งเวลาที�กรมธรรมกํ์าหนดไว ้ เงนิคา่

มรณะกรรม และคา่เวนคนืกรมธรรม ์บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายจํานวน 6,542.70 ลา้นบาท 9,599.30 ลา้นบาท และ 11,096.61 

ลา้นบาท ในปี 2555  2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคดิเป็นอัตราการเตบิโตที�เพิ�มขึ-นสําหรับ ปี 2555 รอ้ยละ  

21.61  สําหรับปี 2556 รอ้ยละ  46.72 และสําหรับปี 2557 รอ้ยละ  15.60   นอกจากนี-เมื�อคํานวณอัตราส่วนของ

ค่าใชจ้่ายส่วนนี-เทยีบกับเบี-ยประกันภัยรับสุทธ ิจะไดอ้ัตราส่วนดังกล่าวในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับรอ้ยละ 

19.17 รอ้ยละ 24.74 และรอ้ยละ 21.68 ตามลําดบั  

การเพิ�มขึ-นของค่าใชจ้่ายในส่วนของเงนิจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที�เกดิขึ-นระหว่างปีนั-น เป็นผลมาจาก

กรมธรรมท์ี�มผีลบังคับมจํีานวนเพิ�มสงูขึ-น และในบางกรมธรรมเ์ริ�มมมีูลคา่เงนิสดมากขึ-น ผูเ้อาประกันภัยบางสว่นเลอืกที�

จะเวนคนืกรมธรรม ์เมื�อมคีวามตอ้งการนําเงนิสดไปใช ้ซึ�งในปี 2557 คา่เวนคนืกรมธรรมเ์พิ�มสงูขึ-น จากปี 2556 ถงึรอ้ย

ละ 20 นอกจากนี-ในปี 2557 บรษัิทมีเงนิครบกําหนดจํานวนมากดว้ยเช่นกัน โดยมีเงนิครบกําหนดเพิ�มสงูขึ-นจากปี 

2556 ถงึรอ้ยละ 75 ทําใหค้า่ใชจ้า่ยในสว่นของผลประโยชน์จา่ยเพิ�มขึ-นตามที�ไดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ 

คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้า่ยในการจดัการสนิไหมทดแทน 

คา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่สนิไหมทดแทน และคา่ใชจ้่ายในการจัดการสนิไหมทดแทนประกอบดว้ย  จํานวนเงนิ

ค่าสนิไหมทดแทนที�จ่ายใหผู้เ้อาประกันสําหรับประกันภัยอุบัตเิหตุและสุขภาพ รวมถงึจํานวนเงนิที�จ่ายสําหรับการ

ประเมนิและจัดการค่าสนิไหมทดแทน เช่น เงนิที�จ่ายใหแ้ก่ผูป้ระเมนิภัย   รวมถงึค่าใชจ้่ายเกี�ยวกับพนักงานในฝ่าย

จัดการคา่สนิไหมทดแทน คา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้่ายในการจัดการสนิไหมทดแทนมจํีานวน 

1,428.69 ลา้นบาท  1,251.92  ลา้นบาท  และ 1,287.79 ลา้นบาท ในปี 2555 2556 และ  2557 ตามลําดับ โดยคดิ

เป็นอัตราการเตบิโตที�ลดลงสําหรับปี 2555 ลดลง รอ้ยละ 8.36  สําหรับปี 2556 ลดลง รอ้ยละ 12.37 และสําหรับปี 

2557 เพิ�มขึ-น รอ้ยละ 2.87  นอกจากนี-เมื�อคํานวณอัตราสว่นของค่าใชจ้่ายสว่นนี-เทยีบกับเบี-ยประกันภัยรับสทุธ ิจะได ้

อัตราสว่นดังกล่าวในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับรอ้ยละ  4.19 รอ้ยละ 3.23 และรอ้ยละ 2.52 ตามลําดับ  การ

เพิ�มขึ-นของคา่ใชจ้า่ยนี-เป็นผลจากการเพิ�มขึ-นของจํานวนกรมธรรม ์และจํานวนทนุเอาประกนัรวมโดยรวม  

 

 

 

                                                           
3ซึ�งเป็นวธิกีารคํานวณสํารองประกันชวีติที�ใชส้มมตฐิานในการคํานวณเป็นสมมตฐิานในอดตี ณ วันที�ทําการพัฒนาผลติภัณฑ ์
4ซึ�งเป็นวธิกีารคํานวณสํารองประกันชวีติที�ปรับสมมตฐิานในการคํานวณเป็นปัจจบุัน ซึ�งคํานวณตามหลักการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการ
ประกอบธรุกจิประกันภัย (คปภ.) ที�ใชใ้นการคํานวณเงนิกองทนุตามระดับความเสี�ยง 
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คา่จา้งและคา่บําเหน็จ  

คา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่จา้งและคา่บําเหน็จประกอบดว้ย คา่จา้งและคา่บําเหน็จ ที�จ่ายใหต้ัวแทนหรอืนายหนา้

ประกันชวีติ รวมทั -งผูบ้รหิารตัวแทนประกันชวีติ เนื�องในการชกัชวนหรอืชี-ชอ่ง หรอืจัดการใหบ้คุคลไดทํ้าสญัญาประกัน

ชวีติกับบริษัทรวมถึงนายหนา้นิตบิุคคล และค่านายหนา้จ่ายใหก้ับธนาคารในกรณีที�มีการจําหน่ายกรมธรรม์ผ่าน

ช่องทางธนาคาร      บรษัิทมีค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าจา้งและค่าบําเหน็จมีจํานวน  2,758.14 ลา้นบาท 2,705.21  

ลา้นบาท  และ 2,805.34 ลา้นบาท  ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคดิเป็นอัตราการเตบิโตที�เพิ�มขึ-น

สําหรับ ปี 2555 เพิ�มขึ-นรอ้ยละ 13.08 ปี 2556 ลดลงรอ้ยละ 1.92 และปี 2557 เพิ�มขึ-นรอ้ยละ 3.70 นอกจากนี-เมื�อ

คํานวณอัตราสว่นของค่าใชจ้่ายส่วนนี-เทยีบกับเบี-ยประกันภัยรับสทุธ ิจะไดอ้ัตราส่วนดังกล่าวในปี 2555 2556 และ 

2557 เท่ากับรอ้ยละ 8.08 รอ้ยละ 6.97 และรอ้ยละ 5.48 ตามลําดับ ซึ�งจะเห็นไดว้่าในปี 2557 ค่าใชจ้่ายนี-มอีัตราที�

เพิ�มขึ-น ทั -งนี-สาเหตเุกดิจากจากการเพิ�มขึ-นของจํานวนกรมธรรม ์และจํานวนทนุเอาประกนัโดยรวม 

คา่ใชจ้า่ยสง่เสรมิการขาย 

คา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการจัดงานต่างๆ และคา่ใชจ้่ายในการจัดโปรแกรม

สง่เสรมิการขายตา่งๆ เชน่ การจัดอบรมตัวแทนและทศันศกึษานอกสถานที� หรอืการมอบรางวลัใหก้บัตัวแทนดเีดน่ เป็น

ตน้ สําหรับค่าใชจ้่ายในส่วนนี-นั -นมีจํานวน  333.84 ลา้นบาท 351.60 ลา้นบาท และ 310.53 ลา้นบาท ในปี 2555 

2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคดิเป็นอัตราเตบิโตเพิ�มขึ-นรอ้ยละ 1.54 สําหรับปี 2555 อัตราเตบิโตเพิ�มขึ-นรอ้ยละ 

5.32 สําหรับปี 2556 และอัตราเตบิโตลดลงรอ้ยละ 11.68 สําหรับปี 2557 นอกจากนี- เมื�อคํานวณอัตราส่วนของ

คา่ใชจ้่ายสว่นนี-เปรยีบเทยีบกับเบี-ยประกันภัยรับสทุธจิะไดอ้ัตราสว่นดังกล่าวในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับรอ้ย

ละ 0.98 รอ้ยละ 0.91 และรอ้ยละ 0.61 ตามลําดับ ทั -งนี- คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขายในแตปี่มจํีานวนที�ไมแ่ตกตา่ง

กนัมากนัก เนื�องจากบรษัิทมนีโยบายควบคมุโปรแกรมสง่เสรมิการขายตามอัตราสว่นเบี-ยประกันตามแตล่ะประเภทของ

แบบประกนัที�ไดรั้บในแตล่ะปี  

คา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัภยัอื�น 

ค่าใชจ้่ายในการรับประกันภัยอื�น ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการตรวจสุขภาพ  รวมถึงค่าใชจ้่ายเกี�ยวกับ

พนักงานในสว่นพจิารณารับประกันชวีติเป็นหลัก  โดยค่าใชจ้่ายประเภทนี-มจํีานวน  30.22 ลา้นบาท 31.01 ลา้นบาท 

และ 28.64 ลา้นบาท ในปี 2555  2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคดิเป็นอัตราเพิ�มขึ-นสําหรับปี 2555 รอ้ยละ 45.42 

และคดิเป็นอัตราเพิ�มขึ-นสําหรับปี 2556 รอ้ยละ 2.61และคดิเป็นอัตราลดลงสําหรับปี 2557 รอ้ยละ 7.64  เพิ�มขึ-นในปี 

2555 และ 2556 เพิ�มขึ-นตามเบี-ยประกนัรับที�เตบิโตผ่านทางชอ่งทางธนาคารเป็นหลักตามที�ไดก้ลา่วขา้งตน้ อย่างไรก็

ตามในปี 2557 ลดลงเนื�องจากมกีารบรหิารจัดการคา่ใชจ้า่ยที�ดขี ึ-น  

 คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 

คา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงาน ประกอบดว้ย คา่ใชจั่ายพนักงานที�ไม่ใชพ่นักงานในสว่นของการรับประกันภัยและ

การจัดการค่าสนิไหมทดแทน ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกับอาคารสถานที�และอุปกรณ์  ค่าภาษีอากร และค่าใชจ้่ายในการ

ดําเนินงานอื�น เป็นตน้ เมื�อพิจารณาโดยรวม จะเห็นไดว้่าค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน มีจํานวนทั -งสิ-น 1,479.14 ลา้น

บาท  1,720.36  ลา้นบาท  และ 1,877.69 ลา้นบาท ในปี 2555  2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคดิเป็นอัตราการ

เตบิโตที�เพิ�มขึ-นสําหรับปี 2555 รอ้ยละ 18.32 สําหรับปี 2556 รอ้ยละ 16.31 และสําหรับปี 2557 รอ้ยละ 9.15  โดย

สดัสว่นค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานรวมเมื�อเทยีบกับเบี-ยประกันภัยรับสทุธจิะไดอ้ัตราสว่นเท่ากับรอ้ยละ  4.33 รอ้ยละ 

4.43 และรอ้ยละ 3.67 ตามลําดับ ซึ�งจะเห็นไดว้า่บรษัิทสามารถควบคมุคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานเมื�อเปรยีบเทยีบกับ

รายไดจ้ากเบี-ยประกันรับสทุธไิดอ้ย่างต่อเนื�อง ซึ�งสะทอ้นถงึประสทิธภิาพในการบรหิารงานของบรษัิท อย่างไรก็ตาม 

เมื�อพิจารณาการเพิ�มขึ-นของค่าใชจ้่ายจะเห็นไดว้่ามีอัตราเพิ�มขึ-นต่อเนื�องทั -งนี-ก็เพื�อเพิ�มศักยภาพในการแข่งขันให ้

องคก์รในระยะยาว โดยค่าใชจ้่ายหลักในหมวดนี-ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายพนักงาน ซึ�งบรษัิทไดใ้หค้วามสําคัญในการพัฒนา

บุคลากรในองคก์รในดา้นต่างๆ อย่างต่อเนื�อง ไม่วา่จะเป็นการใหทุ้นการศกึษาสนับสนุนในสาขาวชิาที�เกยีวกับธุรกจิ

ประกันชวีติ การสรา้งค่านิยมองคก์รในการพัฒนาตนเอง  เพื�อรองรับการขยายตัวขององคก์รในอนาคต นอกจากนี- 
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บรษัิทยังคงนโยบายในดา้นการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รผ่านการโฆษณาประชาสมัพันธอ์ยา่งตอ่เนื�องเพื�อสรา้งความรับรู ้

ใหก้บัประชาชน 

โดยรวมบรษัิทมีค่าใชจ้่ายรวมในการรับประกันภัย เท่ากับ  35,445.54 ลา้นบาท 41,016.63 ลา้นบาท และ 

58,224.85 ลา้นบาท ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคดิเป็นอัตราการเตบิโตที�เพิ�มขึ-นสําหรับ ปี 2555 

รอ้ยละ 13.70 สําหรับปี 2556 รอ้ยละ 15.72 และสําหรับปี 2557 รอ้ยละ 41.95 โดยสัดส่วนรวมเมื�อเทียบกับเบี-ย

ประกันภัยรับสุทธจิะไดอ้ัตราส่วนเท่ากับรอ้ยละ 103.86 รอ้ยละ 105.73และรอ้ยละ 113.78 ตามลําดับ จะเห็นไดว้่า

คา่ใชจ้่ายในการรับประกันภัยของบรษัิทมากกวา่รายไดจ้ากเบี-ยประกันภัยรับสทุธ ิซึ�งเป็นลักษณะของผลประกอบการ

ตามปกตขิองบรษัิทในธุรกจิประกันชวีติโดยที�บรษัิทจะตอ้งนําเบี-ยประกนัภัยที�ไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภัยมาบรหิารจัดการ

ใหเ้กดิรายไดจ้ากการลงทนุเพื�อนําไปจ่ายผูเ้อาประกนัภัยและสว่นเกนิจากการจ่ายคนืผูเ้อาประกันภัยและคา่ใชจ้่ายอื�นๆ 

คอืกําไรของบรษัิท 

อย่างไรก็ตาม การที�สดัสว่นคา่ใชจ้่ายรวมในการรับประกันภัยตอ่เบี-ยประกันภัยรับสทุธเิพิ�มขึ-นในปี 2555 จนถงึ

ปัจจุบัน มสีาเหตทุี�สําคัญจากการเพิ�มขึ-นของเงนิสํารองประกันชวีติตามที�ไดก้ล่าวในหัวขอ้ “เงนิสํารองประกันภัยเพิ�ม

จากปีกอ่น” รวมถงึคา่ใชจ้า่ยพนักงานและคา่โฆษณาที�เพิ�มขึ-นอยา่งตอ่เนื�องตั -งแตปี่ 2555 เป็นตน้มา 

 กําไรจากเงนิลงทนุ 

กําไรจากเงนิลงทุนเป็นกําไรจากการขายเงนิลงทุนในหลักทรัพย ์ บรษัิทมกํีาไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์

เท่ากับ กําไร 480.10 ลา้นบาท 592.98 ลา้นบาท  และ 1,514.74 ลา้นบาท ในปี 2555  2556 และ 2557 ตามลําดับ 

โดยคดิเป็นอตัราการเปลี�ยนแปลงสาํหรับปี 2555 เพิ�มขึ-นรอ้ยละ 39.52 สาํหรับปี 2556 เพิ�มขึ-นรอ้ยละ 23.51 สําหรับปี 

2557 เพิ�มขึ-นรอ้ยละ 155.45 ทั -งนี- สาเหตทุี�สําคัญของกําไรจากเงนิลงทุนที�สงูขึ-นในปี 2557 เนื�องจากมกีารขายเงนิ

ลงทุนเพื�อคา้และเงนิลงทนุเผื�อขายจากการปรับตัวที�ดขี ึ-นของตลาดหลักทรัพยใ์นชว่งปี 2557 ทําใหบ้รษัิททยอยรับรู ้

กําไรจากการขายเงนิลงทนุหลายรายการ  

หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
กําไรจากตราสารทนุ 472.30 536.03 1,470.68 
กําไรจากตราสารหนี-     7.80   56.95     44.06 
กําไรจากการลงทนุในหลักทรัพย ์ 480.10 592.98 1,514.74 

 
เงนิสมทบจา่ยใหก้บัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 

หมายถงึ เงนิสมทบที�ตอ้งนําสง่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิธรุกจิประกนัภัย (คปภ.)  ตามมาตรา 

12(4) และ มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัตปิระกนัชวีติ ซึ�งกําหนดใหบ้รษัิทนําสง่เงนิสมทบ ในอัตรารอ้ยละ 0.30  ของ

เบี-ยประกันภัยปีแรก และในอัตรารอ้ยละ 0.15 ของเบี-ยประกันภัยปีตอ่ไปที�บรษัิทไดรั้บ  โดยในปี 2555 เท่ากับ 59.34 

ลา้นบาท ในปี 2556 เท่ากับ 68.85 ลา้นบาท ในปี 2557 เท่ากับ 85.26 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ-นในปี 2555 2556 และ 

2557 รอ้ยละ 2.83 รอ้ยละ 16.01 และรอ้ยละ 23.83 ตามลําดับ ซึ�งเพิ�มขึ-นตามสัดส่วนของเบี-ยประกันภัยรับที�เพิ�ม

สงูขึ-น 

 เงนิสมทบกองทนุประกนัชวีติ 

 หมายถงึ เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัชวีติตามมาตรา 52 มาตรา 85/3 และ มาตรา 85/4 แหง่พระราชบญัญัติ

ประกันชวีติ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ (ฉบับที� 2 ) พ.ศ. 2551 ที�กําหนดใหบ้รษัิทนําสง่

เงนิสมทบใหก้ับกองทนุประกนัชวีติ ในอตัรา รอ้ยละ 0.10 ของเบี-ยประกันภัยรับรวมของบรษัิท โดยในปี 2555 บรษัิทมี

คา่ใชจ้่าย เงนิสมทบกองทนุประกันชวีติ เทา่กับ  34.64 ลา้นบาท ในปี 2556 เทา่กบั  39.08 ลา้นบาท และในปี 2557 

เท่ากับ  51.81 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ-นในปี 2555 2556 และ 2557 รอ้ยละ 9.77 รอ้ยละ 12.81 และรอ้ยละ 32.57 

ตามลําดบั ซึ�งเพิ�มขึ-นตามสดัสว่นของเบี-ยประกนัภัยรับที�เพิ�มสงูขึ-น 
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กําไรสําหรบัปี 

บรษัิทสามารถดําเนนิธุรกจิโดยมผีลกําไรสําหรับปีอย่างต่อเนื�องโดยในปี   2555  2556 และ 2557 บรษัิทมี

กําไรสาํหรับปีจํานวน 3,723.55 ลา้นบาท 4,380.50 ลา้นบาท  และ 2,664.72 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัราการเตบิโตที�

เพิ�มขึ-นสําหรับปี 2555 จํานวน 1.00 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 0.03 เพิ�มขึ-นสําหรับปี 2556 จํานวน 656.95 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.64 และลดลงสําหรับปี 2557 จํานวน 1,715.78 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 39.17 โดย

สัดส่วนกําไรสําหรับปีเมื�อเทียบกับรายไดร้วมจะไดอ้ัตราส่วนเท่ากับรอ้ยละ 9.35 รอ้ยละ 9.55  และ รอ้ยละ 4.44 

ตามลําดับ ซึ�งจะเห็นไดว้า่บรษัิทมอีตัราการลดลงของกําไรสําหรับปีซึ�งเกดิจาก คา่ใชจ้่ายในสว่นของเงนิสาํรองประกัน

ชวีติที�มีการปรับตัวสูงขึ-น ตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ในหัวขอ้ “เงินสํารองประกันภัยเพิ�มจากปีก่อน” ทั -งนี- หากไม่รวม

ผลกระทบจากการตั -งสํารองเพิ�มเตมิดังกล่าว บริษัทจะแสดงกําไรสําหรับปี (สุทธจิากผลกระทบทางภาษี) จํานวน 

5,305 ลา้นบาท สงูขึ-นจากปี 2556 รอ้ยละ 21 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี 

บรษัิทมกํีาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2555 2556 2557 จํานวน 6,894.76 ลา้นบาท  3,618.39 ลา้น

บาท และ 3,812.04 ลา้นบาทโดยคดิเป็นอตัราเตบิโตที�เพิ�มขึ-นสําหรับปี 2555 จํานวน 3,062.60 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

79.92 เมื�อเทยีบกับปี 2554 คดิเป็นอัตราลดลงสําหรับปี 2556 จํานวน 3,276.37 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 47.52 เมื�อ

เทยีบกับปี 2555 และคดิเป็นอัตราเตบิโตที�เพิ�มขึ-นสําหรับปี 2557 จํานวน 194 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5 เมื�อเทยีบกับปี 

2556 โดยกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จนี-ไดร้วมกําไรสําหรับปีกับรายการ “ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ยุตธิรรมสทุธิ

ของเงนิลงทุนเผื�อขาย” ดว้ย โดยในปี 2555 บรษัิทมีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที�ค่อนขา้งสูงเนื�องจากว่าในปีดังกล่าว 

สภาวะของดัชนีตลาดหลักทรัพยป์รับตัวดขี ึ-นมากเมื�อเปรยีบเทยีบกับปี 2554 ทําใหมู้ลคา่ยุตธิรรมของหลักทรัพยเ์ผื�อ

ขายซึ�งสว่นใหญ่เป็นเงนิลงทนุในตราสารทนุเพิ�มสงูขึ-น ซึ�งในปี 2556 นั-น ดัชนี-ปรับตวัลดลงและไดม้ปีรับตวัที�ดขี ึ-นในปี 

2557 ซึ�งสง่ผลใหกํ้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับปี 2556 ตํ�ากวา่ปี 2555 และตํ�ากวา่ปี 2557 

 

งบการเงนิรวม 

กําไรสําหรบัปี และ กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี 

บรษัิทรวมมีรายการที�เพิ�มเตมิจากบริษัทย่อยหลักๆดังนี- รายไดอ้ื�นจํานวน 1.87 ลา้นบาท ค่าจา้งและค่า

บําเหน็จจํานวน 1.63 ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยดําเนนิงานจํานวน 3.19 ลา้นบาท 

บรษัิทแสดงกําไรสาํหรับปี 2557 ที� 2,662 ลา้นบาท และมกํีาไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 2557 ที� 3,809 

ลา้นบาท ซึ�งเป็นจํานวนที�ตํ�ากว่าจํานวนที�แสดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 3 ลา้นบาทจากการรวมผลขาดทุน

จากบรษัิท บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โบรกเกอร ์จํากดั (บรษัิทยอ่ย) 

2.03
2.21

2.59

1.57

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

กําไรต่อหุ้น (บาท)        
Earnings per share (Baht)

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

1.57

3,723 3,724

4,381

2,665

2,662

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

กําไรสุทธิ (บาท)
Net Income (Baht)

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
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13.2.3 กระแสเงนิสด 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน 

หากพิจารณาการเปลี�ยนแปลงของกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงานของบริษัท ซึ�งเท่ากับ 27,247.18 

ลา้นบาท 28,087.17 ลา้นบาท และ 42,382.28 ลา้นบาท จะเห็นว่ากระแสเงนิสดจากการดําเนินงานเพิ�มขึ-นอย่าง

ต่อเนื�องทุกปี โดยมกีารปรับตัวเพิ�มขึ-นรอ้ยละ 20.36 รอ้ยละ 3.08  และรอ้ยละ 50.90  ในปี 2554 2555 และ 2556 

ตามลําดบั ซึ�งเป็นผลมาจากการเตบิโตของเบี-ยประกนัรับสทุธแิละรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ 

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 

หากพจิารณาการเปลี�ยนแปลงของกระแสเงนิสดใชไ้ปสทุธใินกจิกรรมลงทนุของบรษัิทในปี 2555 2556 และ 

2557 เท่ากับจํานวน 28,583.21  ลา้นบาท  27,514.57 ลา้นบาท และ 36,525.79 ลา้นบาทตามลําดับ ซึ�งเพิ�มขึ-น

อย่างต่อเนื�อง จากการบรหิารกระแสเงนิสดที�ไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานไปใชใ้นกจิกรรมการลงทุนซึ�งเป็นไปตาม

ลักษณะธุรกจิปกตขิองบรษัิท การเพิ�มขึ-นของกระแสเงนิสดใชไ้ปเป็นไปในทศิทางเดยีวกับการเพิ�มขึ-นของกระแสเงนิ

สดจากการดําเนนิงาน 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

บรษัิทมรีายการกระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิประกอบดว้ยเงนิสดรับเพิ�มทนุจากการขายหุน้สว่นที�เหลอื

จากการจ่ายหุน้ปันผล 131.12 ลา้นบาท เงนิสดรับเพิ�มทุนจากการใชส้ทิธใิบสําคัญแสดงสทิธ ิ12.74 ลา้นบาท เงนิ

กูย้มืจ่าย 950.00 ลา้นบาท และเงนิปันผลจา่ยซึ�งจา่ย 834.74 ลา้นบาท 916.75 ลา้นบาท และ 678.07 ลา้นบาท ในปี 

2555 ปี2556 และปี2557 ตามลําดับ อยา่งไรก็ตามเงนิปันผลจ่ายเป็นไปตามผลประกอบการของบรษัิท ซึ�งไม่ไดส้ง่ผล

กระทบตอ่สภาพคลอ่งของบรษัิท 

 

13.2.4 อตัราสว่นทางการเงนิ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

บรษัิทมอีัตราหมนุเวยีนเบี-ยประกันคา้งรับ ในปี 2555 ถงึปี 2557 เทา่กับ 20.68 วนั 16.12 วัน และ 12.56 วัน 

ตามลําดับ ดังจะเห็นไดว้า่ อัตราการหมุนเวยีนของเบี-ยประกันภัยคา้งรับดังกล่าว ยังตํ�ากว่านโยบายของบรษัิท ที�ให ้

ระยะเวลาผ่อนผันในการชําระเบี-ยเป็นเวลา 30 - 60 วัน นอกจากนั-นอัตราหมนุเวยีนเบี-ยประกันภัยคา้งรับในแตล่ะปียังมี

แนวโนม้ปรับตัวลดลง ซึ�งแสดงถงึความมปีระสทิธภิาพในการเรยีกชาํระเบี-ยประกันของบรษัิท และการรักษาอัตราความ

คงอยูต่ามกรมธรรม ์

อตัราสว่นความสามารถในการทํากําไร 

บรษัิทมอีัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพยล์งทุนในปี 2555 ถงึปี 2557 เท่ากับ รอ้ยละ 5.09 รอ้ยละ 4.98 และ 

รอ้ยละ 5.41 ตามลําดับ โดยเฉลี�ย บรษัิทมอีัตราผลตอบแทนจากการลงทนุอยู่ที�ประมาณรอ้ยละ 5 สําหรับปี 2557 ที�

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนค่อนขา้งสูง เนื�องจากว่า บริษัทมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

คอ่นขา้งมากจากสภาวะตลาดที�ดขี ึ-น 

อัตรากําไรสทุธ ิในปี 2555 ถงึปี 2557 เท่ากับ รอ้ยละ 9.35 รอ้ยละ 9.55 และ รอ้ยละ 4.44 ตามลําดับ ดังจะ

เห็นไดว้า่ อัตราสว่นในปี 2557 ลดลงเมื�อเทยีบกับปี 2555 และ 2556 เกดิจากคา่ใชจ้่ายในสว่นของเงนิสํารองประกัน

ชวีติที�มกีารปรับตวัสงูขึ-น  

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน 

บรษัิทมอีตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม ในปี 2555 ถงึปี 2557 เทา่กบั รอ้ยละ 2.91 รอ้ยละ 2.79 และ รอ้ย

ละ 1.38 ตามลําดบั สาํหรับอตัราสว่นที�ลดลงมากในปี 2557 นี- มสีาเหตสุาํคญัจากกําไรสาํหรับปีที�ลดลง 
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อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 

บริษัทมีอัตราส่วนเงนิสํารองต่อสนิทรัพย์รวม ในปี 2555 ถึงปี 2557 เท่ากับ 78.99 เท่า 80.35 เท่า และ 

82.99 เทา่ ตามลําดบั และเมื�อพจิารณาอัตราสว่นหนี-สนิจากสญัญาประกนัภัยตอ่สนิทรัพยล์งทนุ ในปี 2555 ถงึปี 2557 

ซึ�งเทา่กบั 0.87 เทา่ 0.88 เทา่ และ 0.89 เทา่ประกอบดว้ยนั-น จะเห็นไดว้า่บรษัิทมคีวามสามารถเพยีงพอที�จะสามารถ

ชาํระหนี-สนิที�จะเกดิขึ-นในอนาคตใหก้บัผูเ้อาประกนั 

 ตอ่หุน้ 

บรษัิทมรีาคาทุนที�ตราไวมู้ลคา่หุน้ละ 1 บาท มูลคา่หุน้ตามบัญช ีในปี 2555 ถงึปี 2557 เท่ากับ 16.16 บาท 

18.37 บาท และ 15.07 บาท ตามลําดับ และกําไรสําหรับปีต่อหุน้ ในปี 2555 ถงึปี 2557 เท่ากับ 2.21 บาท 2.59 

บาท และ 1.50 บาท ตามลําดับ มูลคา่หุน้ตามบญัชแีละกําไรสาํหรับปีลดลงเป็นผลมาจากการคา่ใชจ้า่ยในสว่นของเงนิ

สํารองประกันชวีติที�มกีารปรับตัวสงูขึ-นตามที�กล่าวขา้งตน้ เป็นสาเหตุหลัก เงนิปันผลในปี 2555 ถงึปี 2557 เท่ากับ 

0.72 บาท 0.91 บาท และ 0.91 บาท ตามลําดบั ซึ�งบรษัิทจา่ยจากกําไรสะสมที�เพิ�มขึ-น  

 

13.3 คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

13.3.1 คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี(Audit Fee) 

 บรษัิทจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบัญชใีหแ้ก ่ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทในรอบปีบญัชทีี�ผ่านมามจํีานวนเงนิรวม 

1,600,000 บาท           

 13.3.2 คา่บรกิารอื�น ๆ (Non Audit Fee) 

 บรษัิทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื�น ซึ�งไดแ้ก่ การตรวจสอบและการสอบทานรายงานการดํารง

เงนิกองทุนตามระดับความเสี�ยง  ใหแ้ก่ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท เป็นจํานวน 1,500,000 บาท และ Embedded value 

ของบรษัิทที�คํานวณตามวธิคีณติศาสตรป์ระกนัภัย ในรอบปีบญัชทีี�ผา่นมามจํีานวนเงนิรวม 900,000 บาท 
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14.  การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ 

 

ภาพรวมธุรกจิ 

เบี�ยประกันชวีติรับรวม ณ สิ�นเดอืนธันวาคมมจํีานวนเทา่กับ 5.04 แสนลา้นบาท1มอีัตราการเตบิโตเพิ�มขึ�นจาก

ระยะเดยีวกันของปีก่อนที�รอ้ยละ 13.75 โดยแยกเป็นเบี�ยประกันชวีติรับรายใหม่จํานวน 1.71 แสนลา้นบาท อัตราการ

เตบิโตเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 14.94 และเบี�ยประกันชวีติรับปีตอ่ไปจํานวน 3.33 แสนลา้นบาท อัตราการเตบิโตเพิ�มขึ�นรอ้ยละ

13.15 มอีัตราการเก็บเบี�ยประกนัอยู่ที�รอ้ยละ 86 โดยม ี5 บรษัิทแรกที�มสีว่นแบง่การตลาดสงูสดุครองสดัสว่นการตลาด

รอ้ยละ 70 และอกี 19 บรษัิทที�เหลอืครองสดัสว่นการตลาดรอ้ยละ 30 โดยบรษัิทมสีว่นแบง่ตลาดรอ้ยละ 10.28% เป็น

อนัดบัที� 4 ซึ�งสงูขึ�นจากปี 2556 ซึ�งอยูอ่นัดบัที� 5 ที�สว่นแบง่ตลาดรอ้ยละ 8.83 

ชอ่งทางธนาคารยังคงเป็นชอ่งทางการขายที�มสีดัสว่นการขายที�เตบิโตอย่างตอ่เนื�อง โดยขอ้มูลตั �งแต่เดอืน

มกราคม - พฤศจิกายน2557 พบว่าธุรกิจมีเบี�ยประกันภัยรับรวมในช่องทางธนาคารเพิ�มสูงขึ�นรอ้ยละ 222เมื�อ

เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น และเมื�อคํานวณเบี�ยประกนัชอ่งทางธนาคารเป็นสดัสว่นของเบี�ยประกนัภัยรับรวม

ทุกชอ่งทางคดิเป็นรอ้ยละ 43 โดยเพิ�มสงูจากปี 2556 ที�มสีัดสว่นเป็นรอ้ยละ 39 ในขณะที�ช่องทางตัวแทนขยายตัว

ลดลงโดยมีเบี�ยประกันภัยรับรวมเพิ�มขึ�นเพียงรอ้ยละ 6 และมีสัดส่วนเบี�ยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี�ย

ประกนัภัยรับรวมทกุชอ่งทางคดิเป็นรอ้ยละ 51 ในปี 2557 ซึ�งลดลงจากรอ้ยละ 54 ในปี 2556  

กําไรของภาคอตุสาหกรรมสาํหรับปี 2557 (ขอ้มูลตั �งแตเ่ดอืนมกราคม - เดอืนพฤศจกิายน 2557) ลดลงจากปี 

2556 จํานวน 23,417 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 56 โดยปี 2557 มกํีาไรอยู่ที� 18,445 ลา้นบาท และ ปี 2556 มกํีาไรอยู่ที� 

41,861 ลา้นบาท ซึ�งมสีาเหตุที�สําคัญจากเงนิสํารองประกันชวีติที�เพิ�มสงูขึ�นในปี 2557 จากปี 2556 จํานวน 77,181 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 50 ในขณะที�เบี�ยประกนัภัยรับเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 14 

 

เหตุการณ์สําคญั 

การเพิ�มทนุจดทะเบยีน 

ทุนจดทะเบยีนของกลุ่มบรษัิทจากจํานวน 1,220 ลา้นบาท เป็นจํานวน 1,708 ลา้นบาท โดยการออกหุน้ใหม่

จํานวน 488 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จํานวนเงนิ 488 ลา้นบาท เพื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลจํานวน 

482 ลา้นหุน้ และขายหุน้ที�เหลอืจากการจ่ายหุน้ปันผลจํานวน 2.77 ลา้นหุน้ในราคา 47.25 บาทต่อหุน้และเสนอขาย

ตอ่กองทนุสํารองเลี�ยงชพีพนักงานบรษัิท จํานวน 362 หุน้ในราคา 1 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นการรับชําระคา่หุน้ที�ออกและ

เรยีกชําระแลว้จํานวน 2.8 ลา้นบาท และส่วนเกนิมูลค่าหุน้จํานวน 128.3 ลา้นบาท รวมเป็นจํานวน 131.1 ลา้นบาท 

นอกจากนั�น จํานวนหุน้ที�เหลอือกี 2.9 ลา้นหุน้เพื�อรองรับการปรับสทิธใิบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามัญของกลุ่ม

บรษัิทในอนาคต 

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย (บแีอลเอ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร)์ 

ในปี 2557 บรษัิทไดเ้ขา้ซื�อบรษัิท บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โบรกเกอร ์จํากดั โดยเพิ�มการลงทนุจากรอ้ยละ 15 เป็น 

รอ้ยละ 99 ของทนุจดทะเบยีนและชาํระแลว้ คดิเป็นจํานวนเงนิ 3.98 ลา้นบาท 

 

 

 

 

                                                           

1ขอ้มลูการจากสมาคมประกันชวีติไทย 
2ขอ้มลูการจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย 
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ขอ้มูลผลการดําเนนิงานที+สําคญั 

ตารางที+ 1: สรุปผลการดําเนนิงาน 

งบกําไรขาดทนุ  รายปี
%QoQ %YoY

หน่วย : ลา้นบาท
รายได ้

เบี�ยประกันภัยรับสุทธิ 7,446 100% 8,350 100% -11% 51,172 100% 38,795 100% 32%
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 2,259 30% 1,768 21% 28% 8,812 17% 7,056 18% 25%
รายไดอ้ ื�น 963 13% 111 1% 763% 1,489 3% 584 2% 155%

รวมรายได้ 10,668 143% 10,229 123% 4% 61,473 120% 46,435 120% 32%
ค่าใชจ่้าย

ค่าใชจ่้ายการรับประกันภัย (7,305) -98% (8,669) -104% -16% (56,347) -110% (39,296) -101% 43%
ค่าใชจ่้ายดําเนนิงาน (538) -7% (442) -5% 22% (2,015) -4% (1,828) -5% 10%

รวมค่าใชจ้่าย (7,843) -105% (9,111) -109% -14% (58,362) -114% (41,125) -106% 42%
ภาษี (546) -7% (213) -3% 156% (446) -1% (930) -2% -52%
กําไรสุทธ ิ 2,279 31% 905 11% 152% 2,665 5% 4,381 11% -39%

รายไตรมาส
4/2557 4/2556 ปี 2557 ปี 2556

 

 

เบี�ยประกนัภัยรับ 

ในไตรมาสที� 4 ปี 2557 นี� เบี�ยประกันภัยรับมกีารเตบิโตที�ชะลอตัวลง โดยเบี�ยประกันภัยรับปีแรกลดลงรอ้ยละ 

33 โดยมีเบี�ยประกันภัยปีแรกจํานวน 1,298 ลา้นบาท ในขณะที�ไตรมาสที� 1 และไตรมาส 2 และไตรมาส 3 มีการ

เตบิโตที�รอ้ยละ 200 รอ้ยละ 37 และลดลงรอ้ยละ 48 ตามลําดับ ในไตรมาสที� 4 ปี 2556 บรษัิทมเีบี�ยประกันภัยรับปี

แรกชอ่งทางธนาคารประเภทการชําระเบี�ยครั �งเดยีวจํานวนมากในขณะที�ไตรมาสที� 4 ปี 2557 ไม่มเีบี�ยประกันภัยรับ

ผลติภัณฑใ์ดที�มปีรมิาณการขายมากเป็นพเิศษ 

เบี�ยประกันภัยรับปีตอ่ไปมอีตัราเตบิโตในไตรมาสที� 4 นี�ที�รอ้ยละ 1 ในขณะที�ไตรมาสที� 1 ไตรมาส 2  และ ไตร

มาส 3 มอีัตราการเตบิโตที�รอ้ยละ 48 รอ้ยละ 2 และ รอ้ยละ 0.1 ตามลําดับ ทั �งนี� เนื�องจากวา่ในไตรมาสที� 1 ปี 2556 

บรษัิทมเีบี�ยประกันภัยรับปีแรกที�มอีัตราการเตบิโตสงูทําใหเ้บี�ยประกันรับปีตอ่ไปของบรษัิทเตบิโตในชว่งไตรมาสแรกปี

นี� สําหรับภาพของเบี�ยประกันภัยรับสทุธขิองไตรมาสที� 4 นี� บรษัิทมอีัตราการลดลงของเบี�ยประกันภัยรับรวมอยู่ที�รอ้ย

ละ 11 โดยมเีบี�ยประกนัภัยรับรวมจํานวน 7,446 ลา้นบาท  

ชอ่งทางการจัดจําหน่ายหลักของบรษัิทในไตรมาสที� 4 ปี 2557 เป็นการขายผ่านช่องทางตัวแทนโดยมเีบี�ย

ประกันภัยรับรวมชอ่งทางตัวแทนต่อเบี�ยประกันภัยรับรวมคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 55 และรอ้ยละ 42 สําหรับสัดสว่นเบี�ย

ประกันภัยรับรวมชอ่งทางธนาคารต่อเบี�ยประกันภัยรับรวมทุกชอ่งทาง ซึ�งเมื�อเปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันกับปีกอ่นจะ

พบว่าสัดส่วนเบี�ยประกันชอ่งทางตัวแทนดังกล่าวลดลงเพียงเล็กนอ้ยโดยในปี 2556 บรษัิทมีสัดสว่นเบี�ยประกันภัย

ชอ่งทางตวัแทน และเบี�ยประกนัภัยชอ่งทางธนาคารตอ่เบี�ยประกนัภัยรับรวมอยูท่ี�รอ้ยละ 56 และ รอ้ยละ 42 ตามลําดบั 

สําหรับปี 2557 เบี�ยประกันภัยรับปีแรกมอีัตราการเตบิโตที�รอ้ยละ 81 โดยมเีบี�ยประกันภัยปีแรกจํานวน 19,069 

ลา้นบาท เนื�องจากวา่ในไตรมาสที� 1 ปี 2557 บรษัิทมเีบี�ยประกันภัยรับจากชอ่งทางธนาคารจํานวนมาก สง่ผลใหเ้บี�ย

ประกนัภัยรับปีแรกของชอ่งทางธนาคารเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 101 สว่นในชอ่งทางตัวแทนนั�นผลงานเบี�ยรับปีแรกในปี 2557 มี

อตัราเตบิโตที�น่าพอใจโดยมเีบี�ยประกนัรับปีแรกชอ่งทางตัวแทนมอีตัราการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 5 

เบี�ยประกันภัยรับสุทธิของปี 2557 จํานวน 51,172 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 32 โดยเบี�ยประกันภัยรับรวม

ชอ่งทางธนาคารต่อเบี�ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางของปี 2557 คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 71 และรอ้ยละ 27 สําหรับ

สดัสว่นเบี�ยประกนัภัยรับรวมชอ่งทางตัวแทนตอ่เบี�ยประกนัภัยรับรวมทกุชอ่งทาง ซึ�งเมื�อเปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกันกับ

ปีกอ่นจะพบวา่สดัสว่นเบี�ยประกันภัยชอ่งทางธนาคารตอ่เบี�ยรับรวมเพิ�มขึ�น ทั �งนี�เกดิจากเบี�ยประกันภัยรับปีแรกที�เพิ�มขึ�น

ในช่องทางธนาคารในอัตราการเติบโตที�สูงมาก ดว้ยเหตุนี�สัดส่วนเบี�ยประกันภัยรับของช่องทางธนาคารต่อเบี�ย

ประกันภัยรับรวมจงึเพิ�มขึ�นจากปี 2556 ซึ�งมสีดัสว่นเบี�ยประกันภัยชอ่งทางธนาคาร และเบี�ยประกันภัยชอ่งทางตัวแทน

ตอ่เบี�ยประกนัภัยรับรวมอยูท่ี�รอ้ยละ 63 และ รอ้ยละ 34 ตามลําดบั 
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ตารางที+ 2: อตัราการเพิ�มขึ�น / ลดลงของเบี�ยประกนัภัยรับปีแรก 

ไตรมาสที+ 1 ไตรมาสที+ 2 ไตรมาสที+ 3 ไตรมาสที+ 4 รวม

ชอ่งทางธนาคาร 213% 37% -56% -24% 101%

ชอ่งทางตวัแทน 112% 36% -15% -48% 5%

ชอ่งทางอื�นๆ -17% 50% 33% 38% 18%

รวม 200% 37% -48% -33% 81%

อตัราการเพิ+มข ึCน / ลดลง 

 

 

ตารางที+ 3: อตัราการเพิ�มขึ�น / ลดลงของเบี�ยประกนัภัยรับรวม 

ไตรมาสที+ 1 ไตรมาสที+ 2 ไตรมาสที+ 3 ไตรมาสที+ 4 รวม

ชอ่งทางธนาคาร 134% 7% -23% -8% 48%

ชอ่งทางตวัแทน 23% 9% 3% -9% 5%

ชอ่งทางอื�นๆ 4% 10% 7% 35% 10%

รวม 104% 7% -13% -7% 33%

เพิ+มข ึCน / ลดลง 

 

 

ตารางที+ 4: อตัราสว่นเบี�ยประกนัภัยแตล่ะชอ่งทางตอ่เบี�ยประกนัภัยรับรวม 

ไตรมาสที+ 1 ไตรมาสที+ 2 ไตรมาสที+ 3 ไตรมาสที+ 4 รวม ไตรมาสที+ 1 ไตรมาสที+ 2 ไตรมาสที+ 3 ไตรมาสที+ 4 รวม

ชอ่งทางธนาคาร 85% 66% 56% 42% 71% 74% 67% 63% 42% 63%

ชอ่งทางตวัแทน 13% 31% 41% 55% 27% 22% 30% 35% 56% 34%

ชอ่งทางอื�นๆ 2% 3% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 2% 3%

รวม 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2557 2556

 

 

รายไดจ้ากการลงทนุ 

ในไตรมาสที� 4 ปี 2557 บรษัิทมรีายไดจ้ากการลงทนุ 2,259 ลา้นบาท และมกํีาไรจากเงนิลงทนุ 955 ลา้นบาท 

เพิ�มสงูขึ�นจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 73 โดยแบ่งเป็นการเพิ�มสงูขึ�นของรายไดจ้ากการลงทุนรอ้ยละ 28 และเป็นการเพิ�ม

สงูขึ�นของกําไรจากเงนิลงทุนรอ้ยละ 989 ทั �งนี�การเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการลงทุนมสีาเหตุหลักจากการเพิ�มขึ�นของ

สนิทรัพยล์งทนุซึ�งเพิ�มสงูขึ�นรอ้ยละ 24 จากชว่งเดยีวกันของปี 2556 ในขณะที�กําไรจากเงนิลงทุนเพิ�มสงูขึ�นมากจาก

ภาวะของตลาดหลกัทรัพยท์ี�ดขี ึ�นในไตรมาสที� 4 ปีนี� 

ในปี 2557 บรษัิทมรีายไดจ้ากการลงทนุ 8,812 ลา้นบาท และมกํีาไรจากเงนิลงทนุ 1,515 ลา้นบาท เพิ�มสงูขึ�น

จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 35 โดยแบ่งเป็นการเพิ�มสงูขึ�นของรายไดจ้ากการลงทุนรอ้ยละ 25 และเป็นการเพิ�มสงูขึ�นของ

กําไรจากเงนิลงทุนรอ้ยละ 155 ทั �งนี�การเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการลงทุนมสีาเหตุหลักจากการเพิ�มขึ�นของสนิทรัพย์

ลงทนุซึ�งเพิ�มสงูขึ�นรอ้ยละ 24 จากชว่งเดยีวกันของปี 2556 ในขณะที�กําไรจากเงนิลงทุนเพิ�มสงูขึ�นมากจากภาวะของ

ตลาดหลกัทรัพยท์ี�ดขี ึ�นในปีนี�  

เมื�อพจิารณาถงึอัตราผลตอบแทนจากการลงทนุทั �งปี พบวา่อัตราสว่นเพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 4.98 ในปี 2556 เป็น

รอ้ยละ 5.41 ในปี 2557 และเมื�อพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมกําไรขาดทุนจากการปรับมูลค่า

ยตุธิรรมของเงนิลงทนุเผื�อขาย ซึ�งสว่นมากไดแ้กเ่งนิลงทนุในหุน้ทนุดว้ยนั�น พบวา่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะ

เป็นรอ้ยละ 6.16 และรอ้ยละ 4.37 ในปี 2557 และ 2556 ตามลําดบั 
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คา่ใชจ้า่ยการรับประกนัภัย 

คา่ใชจ้่ายการรับประกันภัยของไตรมาสที� 4 ปี 2557 ลดลงจากปี 2556 รอ้ยละ 16 หรอื 1,364 ลา้นบาท โดย

ลดลงจาก 8,669 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 7,305 ลา้นบาทในปี 2557  

1. รายการ “เงนิสํารองประกันชวีติเพิ�มขึ�นจากงวดกอ่น” ซึ�งลดลงรอ้ยละ 23 เนื�องจากเบี�ยประกันภัยรับลดลง

ประมาณรอ้ยละ 11 และบรษัิทไดม้กีารทบทวนขอ้สมมตฐิานในการคํานวณสาํรองตามวธิ ีGross Premium 

Valuation: GPV3 ทุกสิ�นปี เพื�อสะทอ้นประสบการณ์ที�เกดิขึ�นจริง ส่งผลกระทบใหส้ํารองตาม GPV มี

มลูคา่ลดลง แมว้า่ในชว่งไตรมาสที� 4 ปี 2557 อัตราดอกเบี�ยยังคงลดลงเมื�อเปรยีบเทยีบกับสิ�นไตรมาสที� 

3 ปี 2557 ก็ตาม  

2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละค่าใชจ้่ายในการจัดการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมล์ดลงรอ้ยละ 9 

ทั �งนี� ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมท์ี�ลดลงมาสว่นใหญเ่กดิจากการลดลงของเงนิครบกําหนดของบรษัิทที�

ลดลงมากถงึรอ้ยละ 47 จํานวนที�ลดลงนี�มสีาเหตหุลักจากกรมธรรมท์ี�ครบกําหนดในไตรมาสที� 4 ปี 2557 

มจํีานวนลดลง โดยเมื�อเปรยีบเทยีบเงนิครบกําหนดตอ่สํารองประกันชวีติแลว้ จะพบวา่สดัสว่นดังกลา่วอยู่

ที�รอ้ยละ 26 และ 41 สาํหรับปี 2557 และ 2556  

3. ค่าจา้งและค่าบําเหน็จเพิ�มขึ�น 10 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2 จาก 590 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 600 ลา้น

บาทในปี 2557 สวนทางกับเบี�ยประกันรับรวมของบรษัิทในไตรมาส 4 ที�ลดลงรอ้ยละ 7 เนื�องจากในไตร

มาส 4 ปี 2556 แบบประกันที�ไดรั้บความนยิมมกีารใหอ้ัตราคา่จา้งและคา่บําเหน็จในอัตราตํ�า ในขณะที�ใน

ไตรมาสที� 4 ปี 2557 แบบประกันที�ขายเป็นแบบประกันที�เนน้ความคุม้ครองซึ�งมีอัตราค่าจา้งและค่า

บําเหน็จในอตัราที�คอ่นขา้งสงู 

คา่ใชจ้่ายการรับประกันภัยสําหรับปี 2557 สงูขึ�นรอ้ยละ 42 หรอื 17,208 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ�นจาก 41,017ลา้น

บาทในปี 2556 เป็น 58,225 ลา้นบาทในปี 2557 ซึ�งเพิ�มสงูขึ�นมากกวา่การเพิ�มขึ�นของเบี�ยประกนัภัยรับสทุธซิึ�งเพิ�มขึ�น

ในอตัรารอ้ยละ 32 คา่ใชจ้า่ยในการรับประกนัภัยที�เพิ�มสงูขึ�นมากในปีนี� ไดแ้ก ่ 

1. รายการเงนิสํารองประกันชวีติเพิ�มขึ�นจากปีก่อนโดยเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 61 ซึ�งมสีาเหตุหลักจากการตั �งสํารอง

เพิ�มเตมิสําหรับสว่นตา่งของเงนิสํารองตามวธิ ีGPV ที�สงูกวา่วธิ ีNPV ตามที�กลา่วในวรรคก่อน โดยบรษัิท

ตั �งสาํรองเพิ�มเตมิเทา่กบัจํานวนที� GPV สงูกวา่ NPV จํานวน 3,300 ลา้นบาท 

2. ผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรมแ์ละคา่ใชจ้า่ยในการจัดการผลประโยชนจ์า่ยตามกรมธรรมเ์พิ�มขึ�นรอ้ยละ 14 

ทั �งนี� ผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรมท์ี�เพิ�มขึ�นมาสว่นใหญ่เกดิจากการเพิ�มขึ�นของคา่เวนคนืกรมธรรมท์ึ�เพิ�ม

สงูขึ�นมากถงึรอ้ยละ 54 จํานวนที�เพิ�มขึ�นนี�มสีาเหตหุลกัจากกรมธรรมท์ี�มผีลบงัคับซึ�งมจํีานวนมากขึ�น 

3. ค่าจา้งและค่าบําเหน็จเพิ�มขึ�น 100 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4 จาก 2,705 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 2,805 

ลา้นบาทในปี 2557 ซึ�งสงูขึ�นเป็นอัตราที�ตํ�ากวา่การเพิ�มขึ�นของเบี�ยประกนัภัยรับรวมของบรษัิทที�เพิ�มสงูขึ�น

ถงึรอ้ยละ 33 เนื�องจากวา่เบี�ยประกนัสว่นใหญท่ี�เพิ�มขึ�นของปี 2557 เป็นแบบประกนัระยะสั �นประเภทสะสม

ทรัพยซ์ึ�งมอีตัราคา่จา้งและคา่บําเหน็จในอัตราที�คอ่นขา้งตํ�า 

                                                           

3ซึ�งเป็นวธิกีารคํานวณสํารองประกันชวีติที�ปรับสมมตฐิานในการคํานวณเป็นปัจจบุัน ที�คํานวณตามหลักการกํากับจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการ
ประกอบธรุกจิประกันภัย (คปภ.) ที�ใชใ้นการคํานวณเงนิกองทนุตามระดับความเสี�ยง 
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คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 

คา่ใชจ้่ายในการดําเนินงานไตรมาสที� 4 เตบิโตขึ�นรอ้ยละ 23 หรอื 97 ลา้นบาท จาก 421 ลา้นบาทในปี 2556 

เป็น 518 ลา้นบาทในปี 2557 เนื�องจากในไตรมาสที� 4 นี�บรษัิทไดอ้อกผลติภัณฑ์ใหม่ แบบประกันบํานาญพรอ้ม

เกษียณ (BLA Unit Pension) ซึ�งสง่ผลใหม้คีา่โฆษณาเพิ�มสงูขึ�น 

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานสําหรับปี 2557 เตบิโตขึ�นรอ้ยละ 9 หรือ 157 ลา้นบาท จาก 1,720 ลา้นบาทในปี 

2556 เป็น 1,877 ลา้นบาทในปี 2557 ซึ�งสบืเนื�องมาจากการพัฒนาดา้นบุคลากรของบรษัิทเป็นหลัก เพื�อรองรับการ

ขยายตัวของภาคธุรกจิและเพิ�มศักยภาพในการแข่งขันนอกจากนี� บรษัิทก็ยังคงนโยบายในการใชจ้่ายทางดา้นการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ในปี 2557 ต่อเนื�องจากปี 2556 โดยเป็นการทําสื�อสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

(Integrated Marketing Communication) ทั �งทางดา้นการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ซึ�งมีวัตถุประสงคห์ลักในการ

สรา้งการรับรูใ้นแบรนด์ “กรุงเทพประกันชวีติ” ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในเรื�องการวางแผนทางการเงนิทั �งใน

กรุงเทพมหานครและภูมภิาคต่างๆ ในประเทศไทยเพื�อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชนทุกกลุ่มในความสําคัญของ

การวางแผนทางการเงนิอยา่งรอบดา้น  

กําไรสาํหรับงวดสาํหรับงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษัิทมกํีาไรสําหรับไตรมาสที� 4 ปี 2557 ที� 2,279 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากกําไรสําหรับไตรมาสที� 4 ปี 2556 ที� 

905 ลา้นบาท จํานวน 1,374 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 152 ทั �งนี� เนื�องจากการผลของการกลับรายการสํารองเพิ�มเตมิที�

เคยตั �งในไตรมาสก่อนจํานวน 798 ลา้นบาท และการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการลงทุนสุทธเิพิ�มขึ�น ส่งผลใหกํ้าไร

สาํหรับงวดนี�เพิ�มขึ�น ทั �งนี� หากไม่รวมผลกระทบจากการตั �งสาํรองลดลงดังกลา่ว บรษัิทจะแสดงกําไรสาํหรับงวด (สทุธิ

จากผลกระทบทางภาษี) จํานวน 1,641 ลา้นบาท สงูกวา่ปี 2556 รอ้ยละ 81 

บรษัิทมกํีาไรสําหรับปี 2557 ที� 2,665 ลา้นบาท ลดลงจากกําไรของปี 2556 ที� 4,381 ลา้นบาท จํานวน 1,716 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 39 ทั �งนี� เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของรายไดร้วมของบรษัิท และการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการลงทนุ

สทุธเิพิ�มขึ�นในจํานวนที�ตํ�ากวา่การเพิ�มขึ�นของคา่ใชจ้่ายการรับประกัน สง่ผลใหกํ้าไรสําหรับงวดนี�ลดลง ซึ�งสาเหตหุลัก

มาจากการเพิ�มขึ�นคา่ใชจ้า่ยการรับประกันของสํารองประกันชวีติ เกดิจากผลกระทบของภาวะอัตราดอกเบี�ยตกตํ�าทําให ้

บรษัิทมีภาระเงนิสํารองเพิ�มสูงขึ�นกว่าปกต ิทั �งนี� หากไม่รวมผลกระทบจากการตั �งสํารองเพิ�มเตมิดังกล่าว บรษัิทจะ

แสดงกําไรสาํหรับงวด (สทุธจิากผลกระทบทางภาษี) จํานวน 5,305 ลา้นบาท สงูขึ�นจากปี 2556 รอ้ยละ 21 

กําไรสาํหรับงวดสาํหรับงบการเงนิรวม 

บรษัิทมีกําไรสําหรับไตรมาสที� 4 ปี 2557 ที� 2,278 ลา้นบาท และแสดงกําไรสําหรับปี 2557 ที� 2,662 ลา้น

บาท ซึ�งเป็นจํานวนที�ตํ�ากวา่กําไรสําหรับงวดในงบการเงนิเฉพาะกจิการเนื�องจากวา่ในไตรมาส 3 ปี 2557 นี� บรษัิทได ้

เขา้ซื�อกจิการบรษัิท บแีอลเอ อนิชัวรันส ์โบรกเกอร ์จํากัด (“BLAIB”) โดยมสีัดสว่นการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 99 และได ้

รวมกําไรสําหรับงวดของ BLAIB มาแสดงในงบการเงนิรวม ซึ�ง BLAIB แสดงผลขาดทนุจํานวนประมาณ 1.3 ลา้นบาท

และ 3.0 ลา้นบาทสาํหรับงวด 3 เดอินและสาํหรับปีตามลําดบั 

สรุปฐานะการเงนิ 
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ฐานะการเงนิ
หน่วย : ลา้นบาท %
สนิทรัพย์

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5,703 3% 1,331 1% 4,372 328%
เบี�ยคา้งรับ 1,725 1% 1,840 1% -114 -6%
สนิทรัพย์ลงทุน 202,973 94% 165,163 96% 37,810 23%
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 402 0% 346 0% 56 16%
สนิทรัพย์อ ื�น 4,785 2% 3,115 2% 1,669 54%

รวมสนิทรพัย ์ 215,588 100% 171,795 100% 43,793 25%
หนี�สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้

สํารองประกันชวีติ 177,435 82% 136,616 80% 40,819 30%
หนี�สนิจากสัญญาประกันภัย 9,131 4% 8,842 5% 289 3%
หนี�สนิอ ื�น 3,443 2% 4,074 2% -631 -15%

รวมหนีCสนิ 190,009 88% 149,532 87% 40,477 27%
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 25,579 12% 22,263 13% 3,316 15%
รวมหนีCสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 215,588 100% 171,795 100% 43,793 25%

เปลี+ยนแปลงณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56

 

 

สนิทรัพย ์

สนิทรัพยร์วมของบรษัิทมอีตัราการเตบิโตเพิ�มขึ�นจาก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 รอ้ยละ 25 โดยรายการสาํคัญ

ที�มอีัตราการเตบิโตสงูคอืรายการสนิทรัพยล์งทนุเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 23 ทั �งนี�เนื�องมาจากการเตบิโตของรายไดปี้ 2557 ที�

เตบิโตรอ้ยละ 31 จาก 45,851 ลา้นบาทสําหรับปี 2556 เป็น 59,984 ลา้นบาทในปี 2557 โดย ณ สิ�นปี 2557 มี

สดัสว่นสนิทรัพยล์งทนุตอ่สนิทรัพยร์วมเทา่กบั 0.94 

หนี�สนิ 

 หนี�สนิรวมเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 27 จากณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 โดยหนี�สนิจากสญัญาประกันภัยเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 28 

จากการเพิ�มขึ�นของเงนิสาํรองประกนัชวีติรอ้ยละ 30 จํานวน 40,819 ลา้นบาทตามที�กลา่วในสว่นผลการดําเนนิงาน  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

สําหรับส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 15 จาก ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 ที� 22,263 ลา้นบาทเพิ�มขึ�นเป็น 

25,579 ลา้นบาท วันที� 31 ธันวาคม 2557 จากสาเหตหุลักมาจากผลการดําเนนิงานสําหรับปี 2557 จํานวน 2,665 ลา้น

บาทและการเสนอขายหุน้ที�เหลอืจากการจา่ยหุน้ปันผลจํานวน 131 ลา้นบาท นอกจากนี�องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผู ้

ถอืหุน้ที�การเพิ�มขึ�นของกําไรจากการปรับมูลคา่ยตุธิรรมสทุธขิองเงนิลงทนุเผื�อขายสทุธจิากภาษีรอ้ยละ 26 หรอื 1,147 

ลา้นบาทจากสภาวะตลาดหลักทรัพยท์ี�ปรับตัวดขี ึ�นและอัตราดอกเบี�ยที�ปรับตัวลดลงทําใหมู้ลค่าตราสารหนี�เผื�อขายมี

มลูคา่ยตุธิรรมที�เพิ�มขึ�น 

 

กระแสเงนิสด 

หน่วย : ลา้นบาท

งวดสบิสองเดอืน
แหล่งที�มาของเงนิ

จากการดําเนนิงาน 42,382 100% 28,087 100% 14,295 51%
จากการเพิ�มทุน 144 0% 59 0% 84 142%

เงนิสดสุทธไิดม้า 42,526 100% 28,147 66% 14,379 51%
แหล่งที�ใชไ้ปของเงนิ

กจิกรรมลงทุน (37,476) -88% (26,765) -63% (10,711) 40%
จ่ายเงนิปันผล (678) -2% (917) -2% 239 -26%

เงนิสดสุทธใิชไ้ป (38,154) -90% (27,681) -65% (10,473) 38%
กระแสเงนิสดเพิ+มขึCนสุทธ ิ 4,372 10% 465 1% 3,907 840%

2557 2556 เปลี+ยนแปลง

กระแสเงนิสด

 

  

 



 

สว่นที� 3 หนา้ที� 111 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจํานวน 5,703 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 

4,372 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 328 เมื�อเปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ซึ�งมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิ

สดจํานวน 1,331 ลา้นบาท โดยแหลง่ที�มาของเงนิจํานวน 42,526 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากเบี�ยประกนัภัยรับสทุธิ

จํานวน 50,652 ลา้นบาทในปี 2557 เพิ�มจากปี 2556 12,840 ลา้นบาท  ดอกเบี�ยรับและเงนิปันผลเพิ�มขึ�นจากปี 2556 

จํานวน 1,637 ลา้นบาท  ในขณะที�ผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรมแ์ละคา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้่ายในการจัดการคา่

สนิไหมทดแทนเพิ�มขึ�น 1,286 ลา้นบาทจาก 10,497 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 11,783 ลา้นบาทในปี 2557 

 สาํหรับแหลง่ใชไ้ปของสว่นใหญเ่กดิจากกจิกรรมลงทนุซึ�งเป็นกจิกรรมหลกัในการบรหิารความเสี�ยงเพื�อรองรับ

ภาระผูกพันตามกรมธรรมแ์ละการจา่ยเงนิปันจากผลการดําเนนิงานสาํหรับปี 2556 และผลการดําเนนิงานหกเดอืนแรก

ของปี 2557 

 

อตัราสว่นทางการเงนิที+สําคญั 

อตัราส่วนทางการเงนิท ี+สําคญั
4/2557 3/2557 2557 2556

อัตรากําไรสุทธิ 23% -9% 4% 10%
อัตราส่วนกําไรก่อนภาษีเงนิไดต่้อเบี�ยประกันภัยรับสุทธิ 38% -16% 6% 14%
อัตราส่วนกําไรสุทธต่ิอเบี�ยประกันภัยรับสุทธิ 31% -12% 5% 11%
อัตราส่วนเงนิสํารองต่อเบี�ยประกันภัยรับสุทธิ 43% 98% 80% 65%

รายไตรมาส รายปี

 

หมายเหต:ุ  

อตัรากําไรสทุธ ิ      = กําไรสทุธ ิ/ รายไดร้วม 

อตัราสว่นกําไรกอ่นภาษีเงนิไดต้อ่เบี�ยประกนัภัยรับสทุธ ิ= กําไรกอ่นภาษีเงนิได ้/ เบี�ยประกันภัยรับสทุธ ิ

อตัราสว่นกําไรสทุธติอ่เบี�ยประกนัภัยรับสทุธ ิ   = กําไรสทุธ ิ/ เบี�ยประกนัภัยรับสทุธ ิ

อตัราสว่นเงนิสํารองตอ่เบี�ยประกนัภัยรับสทุธ ิ   = เงนิสาํรองประกนัชวีติเพิ�มจากปีกอ่น / เบี�ยประกนัภัยรับสทุธ ิ

 

ความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามระดบัความเสี+ยง (Risk-Based Capital: RBC) 

บรษัิทมีอัตราส่วนเงนิกองทุนต่อเงนิกองทุนที�ตอ้งดํารงตามกฎหมาย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557  ที�รอ้ยละ 

4104ซึ�งเพิ�มสงูขึ�นจากอัตราเงนิกองทุนที�ตอ้งดํารงตามกฎหมาย ณ วันที� 30 กันยายน 2557 ที�รอ้ยละ 281 และเป็น

อัตราที�สงูกวา่อัตราที�กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย (“คปภ.”) ที�

รอ้ยละ 140 เนื�องจากการปรับตัวที�ดขี ึ�นของอัตราดอกเบี�ยที�สง่ผลใหม้ลูคา่ทรัพยส์นิมากขึ�น และการทบทวนสมมตฐิาน

ประจําปีซึ�งทําใหเ้งนิสาํรองลดลง 

 

 

                                                           

4อัตราสว่นดังกลา่ว เป็นอัตราสว่นที�ไมผ่า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญช ีโดยคาดวา่จะแลว้เสร็จในเดอืนเมษายน 2558 



 

 

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 

 

“บรษัิทไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปีฉบบันี�แลว้ ดว้ยความระมัดระวัง บรษัิทขอรับรอง

วา่ ขอ้มูลดังกลา่วถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําใหผู้อ้ ื*นสําคัญผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลที*ควรตอ้งแจง้ในสาระสําคัญ 

นอกจากนี� บรษัิทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิที*สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง 

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกี*ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนนิงาน และกระแสเงนิสดของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้  

(2) บรษัิทไดจั้ดใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูที*ด ีเพื*อใหแ้น่ใจวา่บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นที*เป็น 

สาระสาํคญัทั �งของบรษัิทและบรษัิทย่อยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั �งควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บรษัิทไดจั้ดใหม้รีะบบการควบคมุภายในที*ด ี และควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว และ 

บรษัิทไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคมุภายใน ณ วันที* 12 พฤศจกิายน 2557  ตอ่ผูส้อบบัญชแีละกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ*งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี*ยนแปลงที*สําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั �งการกระทําที*มชิอบที*อาจมผีลกระทบตอ่การจัดทํารายงานทางการเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

ในการนี� เพื*อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัที*บรษัิทไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้  

บรษัิทไดม้อบหมายใหน้ายเสนาะ ธรรมพพัิฒนกลุ เป็นผูล้งลายมอืชื*อกํากับเอกสารนี�ไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่

มลีายมอืชื*อของนายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล กํากับไว ้บรษัิทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที*บรษัิทไดรั้บรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

  

ชื�อ ตําแหนง่ ลายมอืชื�อ 

1. นายโชน  โสภณพนชิ กรรมการผูจั้ดการใหญ่        

2. นายทาเคช ิ ฟกูดูะ กรรมการ        

 

ผูร้บัมอบอํานาจ 
  

ชื�อ ตําแหนง่ ลายมอืชื�อ 

1. นายเสนาะ ธรรมพพัิฒนกลุ ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญอ่าวโุส สายการลงทนุ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที� 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิทั 
 

ชื�อ-สกลุ/ตําแหนง่/ 
วนัที�ไดร้บัการแตง่ต ั)ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา/ 
ประวตักิารอบรม 

สดัสว่นการ      
ถอืหุน้ใน

บรษิทั 

ความสมัพนัธท์าง     
ครอบครวัระหวา่ง            

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 
1.  นายเชดิช ูโสภณพนชิ  
 ประธานกรรมการบรษิัท

ประธานกรรมการบรหิาร 
     ประธานคณะกรรมการ

ลงทนุ 
     กรรมการผูม้อีํานาจลง

นามผกูพันบรษิัท 
 แตง่ตั *งเมื�อ 27 เม.ย. 55 

68 
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
London School of Economics, 
UK 

ทางตรง
2.692% 

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี
 
 

 

เป็นนอ้งชายของ 
นายชยั โสภณพนชิ 

 

2556 - ปัจจุบัน 
2552 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
2545 - ปัจจุบัน 
2544 - ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการการลงทนุ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. กรงุเทพประกันชวีติ  
บมจ. กรงุเทพประกันชวีติ  
บมจ. กรงุเทพประกันชวีติ   
บรษิัท ไอโออ ิกรงุเทพ ประกันภัย จํากัด 
บลจ. บัวหลวง จํากัด 
บรษิัท กรงุเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) 

2.   ดร. ศริ ิการเจรญิด ี
      ประธานกรรมการสรรหา 
      และพจิารณา  
      คา่ตอบแทน 
      กรรมการอสิระ   
      กรรมการบรหิาร    
      กรรมการลงทนุ    
      กรรมการผูม้อีํานาจ 
      ลงนามผกูพันบรษิัท 
      แตง่ตั *งเมื�อ 26 เม.ย. 56 

66 - ปรญิญาเอก Monetary 
Economics and Econometrics 
& Operations Research, 
Monash University,     
Australia 
- ปรญิญาโท  Economic 
Statistics and Monetary 
Economics, University of 
Sydney, Australia 
- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) 
Economic Statistics, University 
of Sydney, Australia 
- หลักสตูร Audit Committee 
Program (ACP 6/2548) 
- หลักสตูร Directors 
Certification Program (DCP 
60/2548) 
- หลักสตูร Directors 
Accreditation Program (DAP 
4/2546) 
- หลักสตูร Advanced 
Management Program, รุน่ที� 
113/2538, Harvard Business 
School 
- หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู 
สถาบันวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที� 
5/2550 

ทางตรง  
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

- ส.ค.56-ปัจจุบัน 
2553 - ปัจจุบัน 

 
2546 - ปัจจุบัน 
2542 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 

 
2557 - ปัจจุบัน 

 
2554 - ปัจจุบัน 

 
2553 - ปัจจุบัน 

 
 

2553 - ปัจจุบัน 
 
 

2552 - ปัจจุบัน 
 
 

2546 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2546 - ปัจจุบัน 

 
 
 

กรรมการการลงทนุ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการกํากับการบรหิาร
ความเสี�ยง 
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี�ยวกับการปรับปรงุระบบ
การเงนิ และงบประมาณ 
กรรมการอสิระ, กรรมการสรรหา
พจิารณาคา่ตอบแทน และกํากับ
ดแูลกจิการ 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ,ิ 
กรรมการ คณะกรรมการนโยบาย
การเงนิ 
คณะกรรมการจัดทําบันทกึ
ขอ้ตกลง และประเมนิผลการ
ดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิ (ราย
สาขา)  
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการพจิารณาผลตอบแทน
และประธานคณะกรรมการการ
ลงทนุ  

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท ไรมอน แลนด ์จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท สมติเิวช จํากัด (มหาชน) 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
 
บรษิัท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากัด 
(มหาชน) 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกจิ กระทรวงการคลัง 
 
 
บรษิัท ทรสิ คอรป์อเรชั�น จํากัด 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที� 2 

ชื�อ-สกลุ/ตําแหนง่/ 
วนัที�ไดร้บัการแตง่ต ั)ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา/ 
ประวตักิารอบรม 

สดัสว่นการ      
ถอืหุน้ใน

บรษิทั 

ความสมัพนัธท์าง     
ครอบครวัระหวา่ง            

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 
2543 - ปัจจุบัน 

 
 
 

2543 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการอสิระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน    
รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท โพสต ์พับลชิชงิ จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
บรษิัท นํ*ามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 

3.  นายสนุทร อรณุานนทช์ยั  
 กรรมการอสิระ 
     ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
     แตง่ตั *งเมื�อ 26 เม.ย. 54 

72 - ปรญิญาดษุฎบีัณฑติกติตมิศักดิj 
บรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

-ปรญิญาโท  MBA-University of 
Arkansas, USA 

-ปรญิญาตร ี   Southern 
Arkansas University, USA 

-วฒุบิัตร หลักสตูรการป้องกันราช 
อาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน 
วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 
ปรอ 366 
-วฒุบิัตร หลักสตูรการเมอืงการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
สําหรับนักบรหิารระดับสงู รุน่ที� 5 
สถาบันพระปกเกลา้ 
- หลักสตูร ผูบ้รหิารระดับสงู 
สถาบันวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที� 6 
-หลักสตูร Directors 
Certification Program (DCP) รุน่
ที� 98/2551 
-หลักสตูร Directors 
Accreditation Program (DAP) 
CP รุน่ 4/2548, บรษิัท เจรญิโภค
ภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

ทางตรง 
0.035% 

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

- 2550 - ปัจจุบัน 
2519 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 

 
2541 -  ปัจจุบัน 
2531 - ปัจจุบัน 
2528 -  ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
ประธานกรรมการ 

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์จํากัด 
บรษิัท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด 
(มหาชน) 
บรษิัท เอก-ชยั ดสีทรบิวิชั�น ซสิเทม จํากัด 
บรษิัท ซพีแีลนด ์จํากัด 
บรษิัท นํ*าตาลราชบรุ ีจํากัด 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที� 3 

ชื�อ-สกลุ/ตําแหนง่/ 
วนัที�ไดร้บัการแตง่ต ั)ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา/ 
ประวตักิารอบรม 

สดัสว่นการ      
ถอืหุน้ใน

บรษิทั 

ความสมัพนัธท์าง     
ครอบครวัระหวา่ง            

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 
4.  คณุประพันธ ์ 58 

- ปรญิญาตร ีสาขารัฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

- หลักสตูร Directors 
Certification Program (DCP)   
รุน่ที� 101/2551 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

- หลักสตูร Audit Certification 
Program (ACP) รุน่ที� 21/2550 
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย 

ทางตรง 
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

ไมม่ ี 2557 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 
2552 - 2556 

 
 

2550 - 2556 
2550 - 2556 

กรรมการลงทนุ  
กรรมการบรหิารความเสี�ยง  
กรรมการอสิระ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิารสมาคม, กรรมการ
สมาคม, กรรมการพัฒนาขดี
ความสามารถในการแขง่ขัน
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
BC Andaman Ltd. 
BC Golf Resort Management Co., Ltd. 
Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd. 
Blue Canyon Property Corp., Ltd. 
Blue Canyon Development Co., Ltd. 
Canyon Capital Ltd. 
Legacy Resources (Thailand) Ltd. 
Murex Co., Ltd. 
Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd. 
สมาคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย 
 
 
บรษิัท ยนูเิวอร ์แซล ยทูลีติี*ส ์จํากัด   
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ*าภาค
ตะวันออก 

5.  นางคมคาย ธูสรานนท ์
     ประธานคณะกรรมการ   
     กํากับดูแลกจิการที�ด ี
     กรรมการอสิระ    
     กรรมการบรหิาร     
     ที�ปรกึษากรรมการ 
     ผูจ้ัดการใหญ่ 
      กรรมการผูม้อีํานาจ 
      ลงนามผกูพันบรษิัท 
     แตง่ตั *งเมื�อ 26 เม.ย. 56 

63 - ปรญิญาโท พัฒนาการเศรษฐกจิ
มหาบัณฑติ สถาบันบัณฑติพัฒน 
บรหิารศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตร์
บัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- Directors Certification 
Program (DCP)  รุน่ที� 26/2546 
- ประกาศนยีบัตรหลักสตูรนัก
บรหิารระดับสงู รุน่ที� 34 สถาบัน
พัฒนาขา้ราชการ 
- ปรญิญาบัตร วทิยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (ปรอ.) รุน่ที� 
17/2546 สถาบันป้องกัน
ราชอาณาจักร 
- ประกาศนยีบัตรหลักสตูรผูบ้รหิาร
ระดับสงู  สถาบันวทิยาการตลาด
ทนุ รุน่ที�  7 
- ประกาศนยีบัตรวทิยาการ
ประกันภัยระดับสงู  รุน่ที�1/2554  
สถาบันวทิยาการประกันภัย
ระดับสงู 

ทางตรง 
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

ไมม่ ี 2557 - ปัจจุบัน 
 

พ.ย.56- ปัจจุบัน 
 

เม.ย.56-ปัจจุบัน 
2556 - เม.ย.57 
2551 - 2554 

 
 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
ประธานกรรมการกํากับดแูล
กจิการที�ด ี
กรรมการอสิระ   
ที�ปรกึษากรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
รองเลขาธกิาร  
 
 

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกันภยั 
(คปภ.) 
 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที� 4 

ชื�อ-สกลุ/ตําแหนง่/ 
วนัที�ไดร้บัการแตง่ต ั)ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา/ 
ประวตักิารอบรม 

สดัสว่นการ      
ถอืหุน้ใน

บรษิทั 

ความสมัพนัธท์าง     
ครอบครวัระหวา่ง            

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 
6.  นายชัย โสภณพนชิ 
     กรรมการ 
     กรรมการสรรหาและ    
     พจิารณาคา่ตอบแทน 
     กรรมการผูม้อีํานาจ 
     ลงนามผกูพันบรษิัท 
     แตง่ตั *งเมื�อ 26 เม.ย. 56 

71 -B.Sc., University of Colorado, 
U.S.A. 
- Advance Management 
Program, the Wharton School, 
1984 
- ปรญิญาหลักสตูรป้องกัน
ราชอาณาจักร  ภาครัฐรว่มเอกชน 
(ปรอ.รุน่ที� 6) 
- ประกาศนยีบัตรหลักสตูร 
Directors Certification Program 
(DCP) รุน่ที� 16/2545 สมาคม
สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษิัท
ไทย 
- Chairman 2000 รุน่ที� 10/2547 
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย 

ทางตรง
2.276% 

 
ทางออ้ม 
0.183% 

เป็นพี�ชายของ 
นายเชดิช ูโสภณพนชิ 

 
 

2553 - ปัจจุบัน 
 

2511 - ปัจจุบัน 
2553 - ปัจจุบัน 

 
2552 - ปัจจุบัน 
 
2540 - ปัจจุบัน 
2539 - ปัจจุบัน 

2534 - ปัจจุบัน 
2531 - ปัจจุบัน 

2529 - ปัจจุบัน 
2522 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการ 
ประธานกรรมการและประธาน 
คณะผูบ้รหิาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ  
 

บมจ. กรงุเทพประกันชวีติ   
 
บมจ. กรงุเทพประกันชวีติ   
บรษิัท กรงุเทพประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) 
International Insurance Society, Inc. 
New York, USA 
Asia Insurance (Philippines) Corp. 
Asia Insurance (Cambodia) PCL. 
บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ่ 
บมจ. ฟรูกูาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)์  
บมจ. จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบิ*ล   
บมจ.โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์  
 

7.   รศ.ดํารงค ์ 
      ทวแีสงสกลุไทย   

63 - ปรญิญาตร ีวศ.บ. (เกยีรตนิยิม) 
วศิวกรรมอตุสาหการ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 
- ปรญิญาโท Industrial Eng. & 
Management, A.I.T 

ทางตรง 
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

- 2557 - ปัจจุบัน 
 

2557 - ปัจจุบัน  
2556 - ปัจจุบัน  
2555 - ปัจจุบัน 

 
2555 - ปัจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรหิารความเสี�ยง  
กรรมการอสิระ  
Chair Professor of 
Innovation Management 
Executive Director General  
AUN-QA Expert 

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
TPA (Thai-Japan) 
 
ASEAN University Network (AUN) 

8. นางรัชน ีนพเมอืง  
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน 
แตง่ตั *งเมื�อ 27 เม.ย. 55 

  
  

61 - ปรญิญาโท บัญช ี
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีบัญช ี(การเงนิการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 
-อบรมหลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู 
สถาบันวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที� 
2/2549 
-หลักสตูร Advanced 
Management Program รุน่ 185  
Harvard Business School 

ทางตรง 
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

- 2553 - ปัจจุบัน 
 

2544 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 

 
2555 - ปัจจุบัน 
2554 - ปัจจุบัน 
2553 - 2557 

 
2544 - 2553 

 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการ 
รองผูจ้ัดการใหญ ่ผูจ้ัดการสาย
ทรัพยากรบคุคล 
กรรมการ 
รองประธาน  
ผูช้ว่ยผูจ้ัดการใหญ่ ผูจ้ัดการ
สายทรัพยากรบคุคล 
ผูช้ว่ยผูจ้ัดการใหญ่ ผอ.ลกูคา้
บคุคลนครหลวง   

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 
สมาคมสนิเชื�อที�อยูอ่าศัย 
บรษิัท ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

9. นางสาวติร ีรมยะรปู 
กรรมกาม 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูม้อีํานาจ 
ลงนามผกูพันบรษิัท 

54 
 
 

 

- ปรญิญาโท MBA (Finance) 
สถาบันบัณฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์

- ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตร ์
Bernard College, Columbia 

ทางตรง 
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 
0.014% 

เป็นหลานสาวของ 
นายชยั โสภณพนชิ 

และนายเชดิช ู
โสภณพนชิ 

2546 - ปัจจุบัน 
2542 - ปัจจุบัน 
2552 - ปัจจุบัน 
2552 - ปัจจุบัน 
2551 - ปัจจุบัน 

กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ัดการ 

บมจ. กรงุเทพประกันชวีติ  
บมจ. กรงุเทพประกันชวีติ  
บรษิัท ซติี*เรยีลตี* จํากัด 
บรษิัท เอเซยี อนิดัสเตรยีลพารค์ จํากัด 
บรษิัท รเิวอรไ์ซด ์การเ์ดน้ มารนี่า จํากัด 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที� 5 

ชื�อ-สกลุ/ตําแหนง่/ 
วนัที�ไดร้บัการแตง่ต ั)ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา/ 
ประวตักิารอบรม 

สดัสว่นการ      
ถอืหุน้ใน

บรษิทั 

ความสมัพนัธท์าง     
ครอบครวัระหวา่ง            

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 
     แตง่ตั *งเมื�อ 27 เม.ย. 55 University, USA 

- Directors Certification 
Program (DCP) รุน่ที� 176/2556 

- กําลังศกึษาหลักสตูรผูบ้รหิาร
ระดับสงู สถาบันวทิยาการตลาด
ทนุ (หลักสตูร วตท.) รุน่ที� 17 

2548 - ปัจจุบัน 
2543 - ปัจจุบัน 
2542 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ัดการ 
กรรมการ 

บรษิัท ชาเตรยีนโฮลดิ*ง จํากัด 
บรษิัท สขุมุวทิ ซติี* จํากัด 
บรษิัท เอเซยีเสรมิกจิ จํากัด 

10. นางประไพวรรณ ลมิทรง 
      กรรมการ 
      แตง่ตั *งเมื�อ 26 เม.ย. 54 
  
 
 

47 - ปรญิญาโท MBA สถาบันบัณฑติ
บรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์
- ปรญิญาตร ีพาณชิยศ์าสตรแ์ละ
การบัญช ี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 
- Director Certification 
Program (DCP 80/2549) 

ทางตรง 
2.068% 

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

- 2548 - ปัจจุบัน 
2550 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
2534 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรนีสปอต จํากัด 
บรษิัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จํากัด 
บรษิัท เอ็น แอล เรสซดิน้ท ์จํากัด 
 

11.  นายนาโอก ิบัน 
      กรรมการ 
      แตง่ตั *งเมื�อ 27 เม.ย. 55 
 

46 - ปรญิญาโท MBA , University 
of Southern California (LA), 
USA 
- ปรญิญาตร ีกฏหมาย Kyoto 
University, Japan 

ทางตรง  
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

- 2551 - ปัจจุบัน 
ม.ีค. 56-ปัจจุบัน 

 
2553 -ม.ีค. 56 

 
2552- ม.ีค. 56 
2551- ม.ีค. 56 

กรรมการ 
กรรมการและChief Executive 
Officer 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน   
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
กรรมการบรหิาร 

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
NLI International Asia Pte.Ltd. 
บมจ. กรงุเทพประกันชวีติ  
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

12. นายทาเคช ิ ฟกูดูะ 
     กรรมการ 
     กรรมการบรหิาร     
     กรรมการบรหิาร 
     ความเสี�ยง  
     กรรมการสรรหาและ   
     พจิารณาคา่ตอบแทน 
     กรรมการกํากับดูแล     
     กจิการที�ด ี
     กรรมการผูม้อีํานาจ 
     ลงนามผกูพันบรษิัท 
     แตง่ตั *งเมื�อ 26 เม.ย. 56 

45 
- ปรญิญาตร ีB.A. in Economics, 

Keio University 
 

ทางตรง  
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

- เม.ย.56-ปัจจุบัน 
 
 
 

พ.ย.56-ปัจจุบัน 
2555 - 2556 

 
 

2551 - 2555 

กรรมการ,กรรมการบรหิาร     
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการกํากับดแูลกจิการที�ด ี
Deputy General Manager, 
Tokyo, International Planning 
& Operations Department 
Vice President 

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
Nippon Life Insurance Company 
Nippon Life Insurance Company of 
America, Atlanta, U.S.A. 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที� 6 

ชื�อ-สกลุ/ตําแหนง่/ 
วนัที�ไดร้บัการแตง่ต ั)ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา/ 
ประวตักิารอบรม 

สดัสว่นการ      
ถอืหุน้ใน

บรษิทั 

ความสมัพนัธท์าง     
ครอบครวัระหวา่ง            

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 
13. นายคาซฮึเิดะ โทดะ 51 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร,์ Sophia 

University, Japan 
ทางตรง 

ไมม่ ี
 

ทางออ้ม 
ไมม่ ี

ไมม่ ี เม.ย.57-ปัจจุบัน 
2554  

ธ.ค.57- ปัจจุบัน 
     
ส.ค.57- ปัจจุบัน 
      
เม.ย.57-ปัจจุบัน  
    
ม.ีค.57- ปัจจุบัน 
    
2557 - ปัจจุบัน 
2555 - 2557 

 
2552 - 2555  

 
 

2550 - 2552 

กรรมการ  
กรรมการ  
Member of Investment 
Committee 
Director 
 
Director  
 
Director and Chairman 
 
General Manager  
General Manager, 1st Corporate 
Finance Department 
General Manager, International 
Planning & Operations 
Department 
General Manager, Credit & 
Alternative Investment 
Department 

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน 
PT Asuransi Jiwa Sequis Life 
(Indonesia)   
Nippon Life Global Investors 
Singapore Ltd. (Singapore) 
Reliance Life Insurance Co., Ltd. 
(India)  
NLI International Asia Ltd. 
(Singapore) 
Nippon Life Insurance Company 
Nippon Life Insurance Company 
 
Nippon Life Insurance Company  
 
 
Nippon Life Insurance Company 

14. นางสาวนพจณี คงคาลัย 
      กรรมการ 
      แตง่ตั *งเมื�อ 26 เม.ย. 56 

57 - ปรญิญาโท  บรหิารธุรกจิ  
มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
- ปรญิญาตร ี ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิ
โรฒ(ประสานมติร) 
- หลักสตูร Directors 
Certification Program (DCP) รุน่
ที� 198/2557 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย 
- หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู 
สถาบันวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที� 
19 (วตท.19) 

ทางตรง 
0.002% 

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

ไมม่ ี เม.ย.56-ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน   

 
 
 
 
 

2553 - 2555 
 
 
 
 
 

2551 - 2553 

กรรมการ 
ผูช้ว่ยผูจ้ัดการใหญ่ บรหิาร
ความสัมพันธแ์ละการขาย สาย
ลกูคา้บคุคลนครหลวง และ 
รักษาการบรหิารความสัมพันธแ์ละ
การขาย สายลกูคา้บุคคล
ตา่งจังหวัด 
ผูอ้ํานวยการอาวโุส   
บรหิารความสัมพันธน์ครหลวง 
สายลกูคา้บคุคลนครหลวง  และ
รักษาการบรหิารความสัมพันธแ์ละ
การขาย  สายลกูคา้บคุคล
ตา่งจังหวัด 
ผูอ้ํานวยการ ผูจ้ัดการภาคนคร
หลวง 5 สายลกูคา้บคุคลนคร
หลวง 

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จํากัด(มหาชน) 
 
 
 
 
 
ธนาคารกรงุเทพ จํากัด(มหาชน) 
 
 
 
 
 
ธนาคารกรงุเทพ จํากัด(มหาชน) 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที� 7 

ชื�อ-สกลุ/ตําแหนง่/ 
วนัที�ไดร้บัการแตง่ต ั)ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา/ 
ประวตักิารอบรม 

สดัสว่นการ      
ถอืหุน้ใน

บรษิทั 

ความสมัพนัธท์าง     
ครอบครวัระหวา่ง            

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 
15.  นายโชน โสภณพนชิ 
       กรรมการ 
       กรรมการบรหิาร 
       กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
       กรรมการลงทนุ 
       กรรมการผูม้อีํานาจ 
       ลงนาม    
       ผกูพันบรษิัท 
       แตง่ตั *งเมื�อ 23 ก.พ. 54 

40   -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรแ์ละ
ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ 
Johns Hopkins University, USA 

-ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตร ์Upper 
Second Class Honours, 
University College London, 
England 

- หลักสตูร Directors 
Certification Program (DCP)  
รุน่ที� 142/2554   

ทางตรง 
0.002% 

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี
 

เป็นบตุรชายของ 
นายเชดิช ูโสภณพนชิ 

และหลานชาย 
นายชยั โสภณพาณชิ 

ส.ค.56-ปัจจุบัน 
2554 - ปัจจุบัน 

 
2555 - ปัจจุบัน 

 
2555-ปัจจุบัน 
2554 - ปัจจุบัน 
2545 - ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน         
2551 - ปัจจุบัน 
2545 - ปัจจุบัน 
2539 - ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน 

ส.ค. 53-ธ.ค. 53 
ก.ย. 51-ส.ค. 53 
  

กรรมการลงทนุ 
กรรมการ กรรมการบรหิาร
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่   
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช้ว่ยผูจ้ัดการใหญ่ 
ผูอ้ํานวยการอาวโุส  
ฝ่ายการตลาดสถาบันการเงนิ 

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวมบัว
หลวง จํากัด       
Cambodia Life Insurance PCL. 
สมาคมประกันชวีติไทย 
บรษิัท วัฒนเชดิช ูจํากัด 
บรษิัท เวลา ชะอํา เรสซเิดนเซส จํากัด 
บรษิัท ไอเดยีส ์1606 จํากัด 
บรษิัท ตรเีค จํากัด 
บรษิัท เพลเชอร ์ออฟ ลฟิวิ�ง จํากัด 
สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน 
 

16. นายเรอิงศักดิj  
     ปัญญาบดกีลุ 

ผูช้ว่ยผูจ้ัดการใหญ่
อาวโุส สายการตลาด 
กรรมการบรหิารความ
เสี�ยง 

     กรรมการกํากับดูแล   
     กจิการที�ด ี

แตง่ตั *งเมื�อ พ.ศ.2545 
 

51 - ปรญิญาโท วทิยาศาสตร ์(วจิัย
ดําเนนิงาน) สถาบันนัณฑติพัฒนา
บรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ี วทิยาศาสตร ์
(คณติศาสตร)์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Certified Financial Planner 
(CFP), Financial Planning 
Standard Board, USA 
- หลักสตูรใบอนุญาตผูว้าง
แผนการลงทนุ, สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์                         
- หลักสตูร Marketing 
Strategies, Limra International 
Inc. 
- หลักสตูร Actuarial Courses 
1991, Singapore Actuarial 
Society and Singapore 
Insurance Institute 

ทางตรง 
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

- 2556 -  ปัจจุบัน 
 

พ.ย.56- ปัจจุบัน 
2552 - ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

ผูช้ว่ยผูจ้ัดการใหญอ่าวโุส 
สายการตลาด 
กรรมการกํากับดแูลกจิการที�ด ี
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
กรรมการ 
 

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โบรกเกอร ์
จํากัด 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที� 8 

ชื�อ-สกลุ/ตําแหนง่/ 
วนัที�ไดร้บัการแตง่ต ั)ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา/ 
ประวตักิารอบรม 

สดัสว่นการ      
ถอืหุน้ใน

บรษิทั 

ความสมัพนัธท์าง     
ครอบครวัระหวา่ง            

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 
17. นายเสนาะ  
     ธรรมพพิัฒนกลุ 
     ผูช้ว่ยผูจ้ัดการใหญ่

อาวโุส สายการลงทนุ 
     เลขานุการบรษิัท 
     กรรมการลงทนุ 
     กรรมการบรหิารความ  
     เสี�ยง 
     กรรมการกํากับดูแล   
     กจิการที�ด ี
     แตง่ตั *งเมื�อ พ.ศ.2540 

51 - ปรญิญาโทเศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑติ Western Michigan 
University สหรัฐอเมรกิา. 
- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

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

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

- Audit Committee Program 
(ACP) รุน่ที�19/2549 

- Directors Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที� 64/2549 

- Effective Minutes Taking 
(EMT) รุน่ที� 4/2548 

- หลักสตูร Directors 
Certification Program (DCP) รุน่
ที� 198/2557  

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

ทางตรง 
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 
0.000% 

- พ.ย.56- ปัจจุบัน   
ส.ค.56- ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน 

 
2551- ปัจจุบัน 
2550 - 2555 

 
 
 

กรรมการกํากับดแูลกจิการที�ด ี
กรรมการการลงทนุ 
ผูช้ว่ยผูจ้ัดการใหญอ่าวโุส  
สายการลงทนุ 
เลขานุการบรษิัท 
ผูช้ว่ยผูจ้ัดการใหญส่ายการ
ลงทนุ 
 

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
 

18. นางจารวุรรณ  
     ลิ*มคณุธรรมโม 

 ผูอ้ํานวยการอาวโุส 
 สายบัญชแีละการเงนิ 
 แตง่ตั *งเมื�อ ม.ีค.2555 

 

35 -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ
มหาบัณฑติ ม.ธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบัญชบีัณฑติ   
(เกยีรตนิยิม อันดับ 1)             
ม.ธรรมศาสตร ์

-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ัณฑติ 
ม. รามคําแหง 

- ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 

 

 

ทางตรง 
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

- ม.ีค.55- ปัจจุบัน 
 

2555- ปัจจุบัน 
 

เม.ย.45-ก.พ.55   

ผูอ้ํานวยการอาวุโส 
สายบัญชแีละการเงนิ 
กรรมการ  
 
ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบ 

บรษิัท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด(มหาชน) 
 
บรษิัท บแีอลเอ อนิชัวรันส ์โบรกเกอร ์
จํากัด 
บรษิัท สํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที� 9 

ชื�อ-สกลุ/ตําแหนง่/ 
วนัที�ไดร้บัการแตง่ต ั)ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา/ 
ประวตักิารอบรม 

สดัสว่นการ      
ถอืหุน้ใน

บรษิทั 

ความสมัพนัธท์าง     
ครอบครวัระหวา่ง            

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 
- Fellow, Life Management 
Institute (FLMI), Life Office 
Management Association, USA 

- ประกาศนยีบัตรวทิยาการ
ประกันภัยระดับสงู รุน่ที� 4/2557 
สถาบันวทิยาการประกันภัย
ระดับสงู 

19. นางสาวสจุนิดา   
     เลศิเกยีตมิงคล  
     ผูอ้ํานวยการอาวโุส 

 สายเทคโนโลย ี  
 สารสนเทศ 
 แตง่ตั *งเมื�อ 2557 

 

56 - ปรญิญาโท วทิยาศาสตร์
มหาบัณฑติ สาขา Computer 
Information System 
มหาวทิยาลัยอัสสัมชญั 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขา
การบัญช ีมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ทางตรง 
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

ไมม่ ี 2556 - ปัจจุบัน 
 

2555 - 2556 
 

2552 - 2554 
  

2549 - 2551 

ผูอ้ํานวยการอาวโุส  
สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผูอ้ํานวยการอาวโุส  
สายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการใหญ่ - 
Special Project  
IT Director 

บรษิัท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท ไทยคารด์ฟิประกันชวีติ จํากัด 
(มหาชน)  
บรษิัท ไทยรับประกันภัยตอ่ จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท ซกิน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

20. นางจารวุรรณ  
     ลิ*มคณุธรรมโม 

 ผูอ้ํานวยการอาวโุส 
 สายบัญชแีละการเงนิ 
 แตง่ตั *งเมื�อ 2557 

 

50 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ
มหาบัณฑติ มหาวทิยาลัย
รามคําแหง 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบัณฑติ 
มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
- Fellow, Life Management 
Institute (FLMI), Life Office 
Management Association, USA 
- Certificate of course 
Underwriting Life and Health 
Insurance, LOMA  
- Associate, Customer Service, 
LOMA 

ทางตรง 
ไมม่ ี

 
ทางออ้ม 

ไมม่ ี

ไมม่ ี 2556-ปัจจุบัน 
2555-2556   

  
2549-2554    

ผูอ้ํานวยการ สายประกันชวีติ  
ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายบรหิารงาน
กรมธรรม ์ 
ผูบ้รหิารสว่นกรมธรรม ์
Bancassurance 

บรษิัท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
บรษิัท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

 

 



 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที� 1 

เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการบรษิทัยอ่ย 

ชื�อ-สกลุ/ตําแหนง่/ 
วนัที�ไดร้บัการแตง่ต ั$ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา/ 
ประวตักิารอบรม 

สดัสว่นการ      
ถอืหุน้ใน

บรษิทั 

ความสมัพนัธท์าง     
ครอบครวัระหวา่ง            

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 
นางกัลยา มา้มณี 65 

ปรญิญาตร ีบัญชบีัณฑติ (เกยีรติ
นยิมอันดับ 2)จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

0.50 ของ
จํานวนทนุ
จดทะเบยีน 

ไมม่ ี 2555 - ปัจจุบัน 
2550 - 2554 

ประธานกรรมการ 
ผูช้ว่ยผูจ้ัดการใหญอ่าวโุส  
สายบัญชแีละการเงนิ  

บจ.บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โปรกเกอร ์
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด 
(มหาชน) 

นายประสทิธิ8 บญุเจรญิ 63 โรงเรยีนบา้นวนทา่แครง 0.50 ของ
จํานวนทนุ
จดทะเบยีน 

ไมม่ ี 2555 - ปัจจุบัน 
2554 - 2557 

กรรมการ 
ที�ปรกึษา ผูบ้รหิารสายการตลาด  

บจ.บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โปรกเกอร ์
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด 
(มหาชน) 

นายสรุยิะ เบญจวงศก์ลุชยั 64 ปรญิญาโท คณะพาณชิยศาสตร์
การบัญช ีสาขาพาณชิยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2555 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
ผูจ้ัดการ ฝ่ายการตลาด  
กรรมการผูจ้ัดการ              
นายหนา้ประกันวนิาศภัย 

บจ.บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โปรกเกอร ์
บรษิัท ตะวันออกตัวแทน จํากัด 
บรษิัท ที�ปรกึษาจัสตกิ จํากัด  
 

น.ส.จารวุรรณ ลิ@มคณุธรรมโม 36 - ปรญิญาโท คณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี
สาขาการเงนิ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบัญชบีัณฑติ 
(เกยีรตนิยิม อันดับ 1)  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์
บัณฑติ มหาวทิยาลัย
รามคําแหง 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2555 - ปัจจุบัน 
 

2556 - ปัจจุบัน 
2545 - 2555 

ผูอ้ํานวยการอาวโุส สาย
ผูบ้รหิารสายบัญช ีและการเงนิ 
กรรมการ 
ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบ  
  

บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด 
(มหาชน) 
บจ.บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โปรกเกอร ์
บรษิัทสํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด 

นายเรอืงศักดิ8 ปัญญาบดกีลุ 52 - ปรญิญาโท วทิยาศาสตร์
มหาบัณฑติ สาขาสถติปิระยกุต ์
(วจิัยดําเนนิงาน) สถาบัน
บัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ัณฑติ 
สาขาคณติศาสตร์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ไมม่ ี ไมม่ ี 2556 - ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 
ผูช้ว่ยผูจ้ัดการใหญอ่าวโุส  
สายการตลาด 
 

บจ.บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โปรกเกอร ์
บรษิัท กรงุเทพประกันชวีติ จํากัด 
(มหาชน) 

 

 



 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที� 1 

เอกสารแนบ 3  รายละเอยีดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานผูต้วรจสอบภายใน  
และหวัหนา้งานกาํกบัดแูล 

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

 

ชื�อ – นามสกลุ นายประธาน   ขจติววิัฒน์ 

อาย ุ 54 ปี 

                        

การศกึษา - ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

 - ปรญิญาตร ีบัญชบีณัฑติ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

 

การฝึกอบรม 

 Knowledge Management (KM), COSO ERM, CAS Program, Operational 

 Audit, Financial Audit, Compliance Audit, Computer and Security Control 

 System, Review and Evaluation the Audit Work, Problem Solving,  

 Leadership, The 7 habits highly effective people 

 

ประวตักิารทํางาน 

2550 – ปัจจบุนั : ผูอํ้านวยการฝ่ายตรวจสอบ 

  บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

2549 – 2550  : ผูจั้ดการฝ่ายตรวจสอบ 

   บรษัิท แอสคอน คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) 

2538 – 2549 : ผูจั้ดการฝ่ายตรวจสอบ 

  บรษัิท สามารถคอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

2536 – 2538 : Audit Manager  

  บรษัิทเงนิทนุหลักทรัพย ์นธิภิัทร จํากดั (มหาชน) 

2527 – 2536 : ผูส้อบบญัชภีายใน ฝ่ายตรวจสอบ (หัวหนา้ทมีตรวจ) 

                            ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

                   



 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที� 2 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานกํากบัการปฎบิตังิาน 

 

ชื�อ-นามสกลุ นางสาวสภุาภรณ์ ทพิยฝั์gน 

อาย ุ 42 ปี 

 

การศกึษา ปรญิญาโทการเงนิและการบญัช ีจาก Hofstra University (ประเทศสหรัฐอเมรกิา) 

ปรญิญาตร ีการเงนิและการคา้ระหวา่งประเทศ จาก Florida Atlantic University (ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา) 

 

การฝึกอบรม การวางแผนการเงนิ (Financial Planning) 

 การบรหิารความเสี�ยงดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์(Compliance Risk Management) 

 กฎหมายฟอกเงนิกับธรุกจิประกนัชวีติ 

 กฎหมายดา้นการดํารงเงนิกองทนุตามความเสี�ยง (Risk-based Capital Framework) 

 มาตรฐานบญัชเีกี�ยวกบัสญัญาประกนัภัย 

 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา เรื�อง Foreign Account Compliance Act (FATCA) 

หลกัการกํากับดแูลกจิการ (Corporate Governance) 

 กรอบการควบคมุภายในของบรษัิทประกนัชวีติ (Internal Control Framework for Life 

Insurance Companies) และ Strategy Workshop for BLA Management 

 

ประวตักิารทํางาน 

2557 – ปัจจบุนั : ผูอํ้านวยการ สาํนักกํากับการปฏบิตังิาน 

 : บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

2555 – 2557 : ผูช้ว่ยกรรมการบรหิาร 

 : บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูชิยั จํากดั  

2543 – 2555 : ผูจั้ดการอาวโุส 

 : บรษัิท ไพรซว์อเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์จํากดั  

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 4 หนา้ที� 1 

เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 
 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 5 หนา้ที� 1 

เอกสารแนบ 5 อืนๆ  
 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 


