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สารจากประธานกรรมการ

Message from the Chairman

ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแห่งการปรับตัวที่ส�าคัญของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โดยก้าวสู่การให้บริการสร้างหลักประกัน ควบคู่กับการสร้างฐานะอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมๆ กับการปรับโครงสร้างองค์กร ปรับปรุง
กระบวนการท�างาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านค่านิยมร่วม (Corporate Values) และปรับเปล่ียนลักษณะงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

กลยุทธ์ทีส่�ำคัญเพือ่สร้ำงกำรเจริญเตบิโตให้ธรุกจิ คอื กำรก�ำหนดทศิทำงและเป้ำหมำยกำรพฒันำธรุกจิทีช่ดัเจน กำรร่วมมอืกบัพนัธมติร 
ทำงธุรกิจ  กำรเน้นกำรให้บริกำรลูกค้ำ กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร กำรก�ำกับดูแลกิจกำรด้วยหลักบรรษัทภิบำล  กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ และกำรใช้แนวคิดกำรตลำดเชิงกลยุทธ์ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดกลยุทธ์ ทิศทำง นโยบำย แผนงำน เป้ำหมำยและภำรกิจของบริษัท รวมทั้งติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนให ้
เป็นไปตำมแผนงำน และงบประมำณอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และมีกำรปฏิบตัท่ีิสอดคล้องกบันโยบำย กฎระเบยีบ กฎหมำย 
และข้อบังคับต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ภำยใต้กรอบกฎหมำย วัตถุประสงค์ และมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย นอกจำกนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

The year 2012 marked the beginning of a major development of Bangkok Life Assurance PCL. We have strengthened our 

competitiveness by striving to provide a fully integrated protection and wealth creation services, for personal financial  

security of our customers. In addition, the Company has underwent an organization restructuring, business processes  

reviewing, shared corporate values strengthening, and jobs redesigning, to cope with changing  business environment.

Significant strategic measures implemented include:  setting well defined directions; forging business alliances; improving 

customer services; and developing management processes; emphasizing corporate governance, effective risk management, 

and strategic marketing.

The Board of Directors has worked conscientiously to craft strategies, policies, plans, and mission of the Company.   

Measures have been set to achieve desired results, in compliance with company policies, legislative and regulatory  

stipulations. Measures of risk management have also been set to ensure the balance level of risks in accordance with the law, 

business objectives, and the resolutions of the shareholders’ meetings, with ethics and integrity for the best interest of the 

Company, the shareholders, and all stakeholders.

นายเชิดชู โสภณพนิช
Mr.Choedchu Sophonpanich

ประธานกรรมการ

Chairman
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“ให้คนไทยมีหลักประกันชีวิต

เพื่อครอบครัวและตนเอง

ตามฐานะและคุณค่าชีวิต 

ซึ่งจะนำาไปสู่ชีวิตที่มีความสุข

มากกว่าด้วยทั่วกัน”
“each and every Thai citizen 

to have life insurance coverage 

suited to their financial status and 

lifestyle needs and live happier life”

คณะกรรมกำรบรหิำรได้พิจำรณำกลัน่กรองในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส�ำคญัเพ่ือพจิำรณำอนมุติัและ/หรือพจิำรณำให้ควำมเห็นชอบ ในประเดน็ทีส่�ำคญั 
ต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ แผนกำรลงทุน งบประมำณ กำรจัดสรรทรัพยำกรก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท 
พิจำรณำอนุมัติ โดยได้ติดตำม ก�ำกับ และควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของแผนงำนที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 
บริษัท ตลอดจนกำรด�ำเนินกำรตำมค�ำสั่งของคณะกรรมกำรบริษัท

ผลส�ำเร็จในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 3,284 ล้ำนบำทคิดเป็น 2.734 บำทต่อหุ้นมีก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2555 
7,248 ล้ำนบำท เพิ่มขึึ้นร้อยละ 104 และได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง จ�ำนวนทั้งสิ้น 0.72 บำทต่อหุ้น โดยคณะกรรมกำร
บริษัทได้มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำนรอบ 6 เดือนแรกของปี 2555 จ�ำนวน 0.36 บำทต่อหุ้น และ
ในรอบ 6 เดือนหลังของปีในอัตรำหุ้นละ 0.36 บำท 

ในปี 2556 บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยเน้นลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง สร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินให้ประชำชนทุกกลุ่ม ด้วยผลิตภัณฑ์
คุณภำพและบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ พร้อมๆ กับพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรภำยในองค์กร และเตรียมพร้อมกำร
เข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

โอกำสนี้ ผมในนำมบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ขอขอบคุณ ลูกค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจทุกองค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้บริหำร 
พนักงำน และฝ่ำยขำยทุกช่องทำง ที่ให้กำรสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมำ และขอให้ค�ำมั่นที่จะด�ำเนินงำนตำมภำรกิจ เพื่อให้บรรลุ 
วสิยัทศัน์ทีจ่ะเป็นส่วนส�ำคญัให้คนไทยมหีลกัประกนัชวิีตเพือ่ครอบครวัและตนเองตำมฐำนะและคณุค่ำชวีติ ซึง่จะน�ำไปสูช่วีติทีม่คีวำมสขุ 
มำกกว่ำด้วยทั่วกัน 

The Executive Officers carefully consider, evaluate, and pre-approve important matters related to the corporate strategies, 

business directions, investment plans, budget, and resource allocation, among other issues, and propose for approval of the 

Board of Directors. The Executive Officers also monitor the company performance to ensure the process of achieving the goals 

as approved by the Board of Directors.

The sound performance the Company has made in the past year is evident from the financial statements presented in our 

Annual Report, the Company has operated profitably, with its net profit of Baht 3,284 million or Baht 2.734 per share. Total 

comprehensive income for 2012 was Baht 7,248 million, increased by 104% from the previous year.  In 2012, the company has 

paid dividend twice, total of Baht 0.72 per share.

For the year 2013, the Company is applying a customer-focused strategy, aiming to build financial security for people of all 

age groups, by offering quality products and services tailored to specific and diverse customer needs. Management efficiency 

and organizational competency will also be enhanced in preparation for the ASEAN.

On behalf of Bangkok Life Assurance PCL, I would like to express my sincere gratitude to all who have been a part of the 

Company’s success; our customers, business partners and alliances, shareholders, Executive Officers, employees and sales 

personnel from all channels. We look forward to your continued support. I pledge to give my full support and my best effort to 

ensure that the Company will perform dutifully and responsibly to fulfill its mission, and realize its vision -- which is for each 

and every Thai citizen to have life insurance coverage suited to their financial status and lifestyle needs and live happier life. 
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ตลอดปี 2555 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นด�าเนินการตามนโยบาย ภารกิจ และกลยุทธ์ ที่จะเป็นผู้น�าในการสร้าง

ความมั่นคงทางการเงินให้ประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้ค�าแนะน�าด้านการวางแผนทางการเงิน และบริการที่

ประทับใจ  ด้วยแนวคิด “การสร้างความพร้อมด้วยการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน”  ซึ่งหมายถึงการให้บริการสร้างหลักประกัน

ควบคู่กับการเสริมสร้างฐานะ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่า โดยร่วมกับพันธมิตรธุรกิจน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่

หลากหลาย ผ่านช่องทางธนาคาร และการขายตรงโดยที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทน  

ผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีอัตรำกำรเติบโตของเบี้ยประกันอย่ำงต่อเนื่อง โดยเป็นเบี้ยรับรวม 34,640 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 

จำกปีก่อนร้อยละ 10 แยกเป็นเบี้ยปีแรกจำกทุกช่องทำงกำรขำยรวม 8,767 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เบี้ยรับปีต่อไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 11  

เป็น 25,873 ล้ำนบำท ขณะที่รำยได้สุทธิจำกกำรลงทุนของบริษัทเท่ำกับ 5,704 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.42 ทั้งนี้ในปี 2555 อัตรำผล

ตอบแทนกำรลงทนุเฉลีย่ (ROI) เท่ำกบัร้อยละ 5.09 โดยสรปุ ฐำนะกำรเงนิ ณ 31 ธนัวำคม 2555 บรษิทัมกี�ำไรสทุธทิัง้สิน้ 3,284 ล้ำนบำท  

ซึ่งเกิดจำกรำยได้ที่เพิ่มขึ้นและกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยที่รัดกุม มีสินทรัพย์รวม 142,787 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.97 สินทรัพย์ลงทุน

เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 28.37 เป็น 137,628 ล้ำนบำท และมีหนี้สินรวม 122,814 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 24.02

ผลงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำส่งผลให้บริษทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) อยู่ในล�ำดบัที ่5 ของบริษัทประกนัชวีติทีม่เีบีย้รบัรวมประเภท 

สำมัญสูงสุด ซึ่งปัจจัยควำมส�ำเร็จคือ กลยุทธ์กำรจัดจ�ำหน่ำย กำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีควำมชัดเจน ประกอบกับกำรเสริมสร้ำงควำม

เชื่อมั่นในองค์กร

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

Message from the President

All throughout 2012, Bangkok Life Assurance PCL has endeavored to operate business complying with company policies 

and consistent with the mission and strategies we set forth for the company to be a leader in building financial security for 

people from all walks of life. With “ BLA -Be Ready” as the theme, we have provided integrated financial services, not just 

to impress our customers but give valuable advice for building their wealth and financial stability so that they can lead a 

happy life. By collaborating with our business partners, we have also introduced a wide range of financial products through 

Bancassurance and agency channels.

The Company has performed relatively well in the past year. Premiums have grown continuously,  with total gross written  

premiums of Baht 34,640 million increasing by 10% from the preceding year. First-year premiums from all distribution  

channels totaling Baht 8,767 million were up 6%, while renewal premiums of Baht 25,873 million rose 11%. The Company’s net 

investment income of Baht 5,704 million increased 21.42%, and its return on investment (ROI) was 5.09%. As at 31 December 

31, 2012, the Company recorded a net profit of Baht 3,284 million as the result of increasing incomes and strict control on 

spending control, while total assets worth Baht 142,787 increased 26.97% and investment assets of Baht 137,628 million up 

28.37% from the preceding year.  Total debts, amounting to Baht 122,814 million increased 24.02% from the preceding year.

The performance in the past year has ranked Bangkok Life Assurance fifth in the insurance business in terms of total gross 

written premiums. In terms of renewal premiums, it ranked first. The success is attributed to our distribution strategies, well 

defined product presentations and promotion of organizational confidence.

นายโชน โสภณพนิช
Mr.Chone Sophonpanich

กรรมการผู้จัดการใหญ่

President
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บริษัทได้เตรียมควำมพร้อมหลำยๆ ด้ำน และด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มเติม ก้ำวส�ำคัญส�ำหรับปี 2555 คือ กำร

ประกำศแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ ที่มุ่งมั่นให้บริกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินด้วยผลิตภัณฑ์กำรเงินที่หลำกหลำยพร้อมๆ กับกำรให้

บริกำรปรึกษำกำรวำงแผนกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน และกำรร่วมมือกับสถำบันทำงกำรเงินชั้นน�ำ คือ ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนกำรเงิน

ที่ตอบสนองกำรวำงแผนทำงกำรเงินได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญต่อผลประกอบกำรของบริษัทต่อไปในอนำคต

บริษัทได้เตรียมตัวพร้อมรับกับควำมท้ำทำยต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2556 โดยมุ่งที่จะเป็นผู้น�ำกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินให้กับ

ประชำชนทุกกลุ่ม ด้วยกลยุทธ์หลักคือ 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์กำรวำงแผนทำงกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน 

ในกำรสร้ำงหลักประกัน ควบคู่กับกำรเสริมสร้ำงฐำนะให้กับประชำชนทุกกลุ่ม อำยุ และอำชีพ ผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยต่ำงๆ ของ

บริษัท 

การให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ที่ปรึกษำประกันชีวิต และที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัท ศึกษำควำมต้องกำรของลูกค้ำ เรียนรู้ และพัฒนำ 

อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำกำรวำงแผนกำรเงินท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับกำรด�ำเนินชีวิตและควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำในระยะสั้นและระยะยำวได้อย่ำงครบถ้วนและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมกับลูกค้ำแต่ละรำย

ระบบงานการให้บริการ จุดที่แตกต่ำงที่ส�ำคัญของบริษัท ก็คือกำรให้ควำมส�ำคัญด้ำนคุณภำพในทุกๆ มิติของงำนบริกำรและระบบงำน

ภำยใน จะเห็นได้จำกกำรที่บริษัทได้รับกำรรับรองคุณภำพกำรให้บริกำรในระบบมำตรฐำน ISO ถึง 12 ปีติดต่อกัน ปัจจุบันระบบงำน

บริกำรของบริษัท เน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ ซึ่งบริษัทจะขยำยระบบมำตรฐำนนี้อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม

ทุกสำขำทั่วประเทศในที่สุด

การสื่อสาร  บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณประโยชน์และควำมจ�ำเป็นของกำรสร้ำงหลักประกันชีวิต ที่จะ

น�ำไปสู่ควำมมั่นคงทำงกำรเงินของตนเองและครอบครัว จึงมุ่งท่ีจะสื่อสำรเชิญชวนประชำชนทุกกลุ่มให้สร้ำงควำมพร้อมให้ชีวิต ด้วย

กำรวำงแผนทำงกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน โดยเชื่อว่ำ กำรสื่อสำรท่ีจริงใจน้ี จะส่งผลต่อกำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อ

กรุงเทพประกันชีวิตในกำรช่วยสร้ำงหลักประกัน และเสริมสร้ำงฐำนะ เพื่อชีวิตที่มีควำมสุขมำกกว่ำ ตำมที่ตั้งใจ

ในนำมของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรบริษัท ผมขอแสดงควำมขอบคุณลูกค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ ตลอดทั้งหน่วยงำน ภำครัฐ และภำค 

เอกชน ที่ได้ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบริษทัด้วยดเีสมอมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผมขอขอบคณุคณะผูบ้รหิำร ตวัแทนประกนัชวีติ  

และพนักงำนทุกๆ ท่ำนที่ได้ร่วมกันท�ำงำนด้วยควำมศรัทธำ ควำมอุตสำหะ และทุ่มเทมำตลอดทั้งปีจนประสบควำมส�ำเรจ็ด้วยด ี และ 

ขอให้ค�ำม่ันว่ำจะด�ำเนินธรุกจิอย่ำงมอือำชพี ยดึมัน่ในหลกับรรษทัภบิำลควบคูไ่ปกบัควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนำศักยภำพของกรุงเทพประกันชีวิตให้เติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

The Company made every effort to prepare ourselves in many aspects to be able to attain our business goals, while continuing 

to boost income generation.  The year 2012 was a significant milestone for the Company as we made known to the public the 

new direction in performing our business. We are putting emphasis on delivering a variety of financial products along with 

integrated planning services that will bring financial security for our customers. We are doing so by partnering with several 

leading institutions, Bangkok Bank PCL, Bangkok Insurance PCL and Bualuang Asset Management, to offer products that are 

most suited to a comprehensive range of planning needs of our customers. All these undertakings will no doubt be important 

and contribute significantly to the Company’s generation of revenue in the future.

The Company is ready to seize opportunities and deal with any challenges we may encounter this year. We remain resolute 

in our aim to be a leader in building financial security for people in all age groups, and we have defined and implemented 

strategies for the following key functions:

Products and services. With business partnerships that have been forged and through the Company’s diverse distribution 

channels, the introduction of new products will meet the need for planning  extensively in building wealth and financial  

security people of all ages and occupations.

Excellent customer service.  Thorough study and assessment of customer needs will be conducted  continuously and  

progressively  by the Company’s insurance and financial advisors to ensure that the planning and advisory services are  

appropriate and can realistically apply to the lifestyle and financial status, both for short and long term, and the products  

offered will  cater to specific needs of each customer.

Quality  system. The Company’s distinctive edge is the quality standard we stress on all aspects of  services and internal  

work systems, which is evident by its certification of ISO quality systems and quality assurance for the past 12 years. The 

quality standards now in place for delivering  customer satisfaction will be extended further to cover all branches throughout 

the country.

Communication. Realizing the importance of having a sound understanding of the benefits financial stability can bring to the 

life of anyone, the Company will communicate clearly and sincerely to people at all social levels with the aim to build their 

confidence and trust in Bangkok Life Assurance, namely our expertise in offering products and integrated planning for building 

wealth and financial security which can help them prepare for a  happier life. 

In conclusion, and on behalf of the Board of Directors and Executive Officers of Bangkok Life Assurance, I extend my sincere  

thanks to our customers, business partners, and all those in the public and private sectors for your cooperation and  

continued support. I would like to express my gratitude as well to our management, sales agents and company staff who have 

worked with trust, so much dedication and effort all year long to be as successful as we are now. I reaffirm the Company’s 

commitment to operating business professionally, and in keeping with the principles of good corporate governance and our 

responsibility to the community, the environment and society as a whole. We will devote our very effort to ensure Bangkok 

Life Assurance will progress on a path of stable and sustainable.
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ประวัติบริษัท

Corporate Milestones

ปี 2494

•  23 มีนำคม พันตรีควง อภัยวงศ์, พระยำศรีวิศำลวำจำ และ 
นำยชนิ โสภณพนิช จดทะเบียนก่อตัง้บริษทัโดยใช้ชือ่ว่ำ “บรษิทั  
สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จ�ำกัด”

•  10 เมษำยน เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงสยำมประกันชีวิต 
จ�ำกัด”

•  1 มิถุนำยน เริ่มเปิดด�ำเนินกำร ในชื่อ บริษัท กรุงสยำมประกัน 
ชีวิต จ�ำกัด ณ ส�ำนักงำนเลขที่ 732 ถ.เจริญกรุง สำมแยก
พระนคร มีสัญลักษณ์เป็นรูปช้ำงในวงกลมรัศมี มีอักษรชื่อ
บริษัทเป็นภำษำไทย จีน และอังกฤษ

ปี 2508

•  บริษัทจ�ำเป็นต้องหยุดงำนด้ำนประกันชีวิตไว้ชั่วครำวและเริ่ม
ด�ำเนินกำรด้ำนสวสัดกิำรสงเครำะห์ (ฌำปนกจิ) เพยีงอย่ำงเดียว

ปี 2519

• คุณชิน โสภณพนิช ผู้ซึ่งมองกำรณ์ไกลเห็นว่ำ ถึงเวลำด�ำเนิน 
ธรุกจิประกนัชวิีตอย่ำงจริงจงั จึงได้มอบหมำยให้บริษทัท่ีปรึกษำ 
สำกลธุรกิจ (IFCCA) โดยคณุวัย วรรธนะกลุ เป็นผูว้ำงโครงสร้ำง 
ร่วมกับ Mr.K.V. Claridge F.I.A. ผู้เชี่ยวชำญทำงคณิตศำสตร์
ประกันชีวิตของบริษัท Swiss Re Insurance ด�ำเนินกำรวำง
โครงสร้ำงและจัดระบบองค์กรใหม่

ปี 2520

•  7 กุมภำพันธ์ บริษัทได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจด้ำนประกันชีวิตอีกครั้ง

ปี 2522

•  1 มกรำคม บริษัท กรุงสยำมประกันชีวิต จ�ำกัด ได้เปลี่ยนชื่อ
มำเป็นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด เพื่อบ่งบอกถึงควำม
เป็นบริษัทในเครือธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และได้ให้กำรสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดี
ตลอดมำ

ปี 2530 - 2532

•  ในเดือนเมษำยน พ.ศ.2530 บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด ได้
ย้ำยจำกถนนเจริญกรุงมำอยู่ที่ อำคำรกรุงเทพประกันภัย สีลม 
ในช่วงนีบ้รษิทัมีกำรเตบิโตอย่ำงรวดเร็ว กำรเตบิโตของผลงำน 
โดยเฉลี่ยแต่ละปีที่ผ่ำนมำ 3 ปีนั้นสูงถึงร้อยละ 90 ท�ำให้บริษัท
เติบโตไปสู่บริษัทระดับกลำงของประเทศ

ปี 2533

•  28 พฤษภำคม บริษัทย้ำยที่ท�ำกำรใหม่ไปยังอำคำร บี.บี. บิลดิ้ง  
ชั้น 11-12 ถนนอโศก สุขุมวิท 21

ปี 2539

•  1 มิถุนำยน เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตและให้บริกำรที่สะดวก
รวดเร็ว บริษัทจึงย้ำยที่ท�ำกำรมำอยู่ ณ อำคำร 7 ชั้น รอยัลซิตี้ 
อเวนิว ถนนพระรำมเก้ำ

ปี 2540

•  18 มิถุนำยน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้ำนบำท

ปี 2543

•  5 ธันวำคม ได้รับใบรับรองคุณภำพมำตรฐำน ISO 9002:1994 
จำก International Certifications Ltd., Auckland, New  
Zealand (ICL) ในกำรด�ำเนนิกำรกรมธรรม์ประกนัชวีติประเภท 
สำมัญ

ปี 2546

•  1 ธนัวำคม ได้ยกระดบัระบบบรหิำรคณุภำพเป็นมำตรฐำน ISO  
9001:2000 จำก International Certifications Ltd., Auckland, 
New Zealand (ICL) ในกำรด�ำเนินกำรกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประเภทสำมัญและกำรบริกำรลูกค้ำ ถือเป็นบริษัทประกันชีวิต
แห่งแรกที่ได้รับ ISO 9001 ด้ำนนี้

ปี 2547

•  บริษัทได้รับรำงวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น  
รำงวัลชมเชยประจ�ำปี 2547 จำกกรมกำรประกันภัย

ปี 2548

•  เริ่มท�ำธุรกิจประกันชีวิตผ่ำนธนำคำร ร่วมกับธนำคำรกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหำชน)

•  บริษัทได้รับรำงวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น 
อันดับ 3 ประจ�ำปี 2548 จำกกรมกำรประกันภัย

ปี 2550

•  17 ธันวำคม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด ได้จดทะเบียน 
แปรสภำพเป็น บรษิทั มหำชน จ�ำกดั เพือ่ให้บริษทัมคีวำมโปร่งใส 
ในกำรบริหำรจัดกำร ตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรท�ำงำนและให้บริกำรที่ดีแก่ประชำชน

•  บริษัทได้รับรำงวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น 
อันดับ 2 ประจ�ำปี 2550 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

1951

• March 23 former Prime Minister Major Kuang Aphaiwongse,  

Phraya Sriwisarnwacha, and Mr.Chin Sophonpanich set up  

a company named “Suksawasdi Life Assurance Company 

Limited”.

• April 10 the Company’s name was changed to “Siam Life 

Assurance Company Limited”.

• June 1 Siam Life Assurance Company Limited started its 

business at office no. 732, Charoenkrung Road, Samyak 

Pranakorn, using the picture of an elephant in a radiant 

circle as its logo and printing

1965

• The company suspended its life insurance business  

and conducted only the business that dealt only with  

cremation welfare.

1976

• Mr.Chin Sophonpanich, being a visionary, saw that it was  

time for the company to earnestly conduct life insurance  

business. He therefore assigned IFCC Advisers Limited 

through Mr.Vai Vathanakul to, along with Mr.K. V.Claridge  

F.I.A., Swiss Re Insurance Company’s actuarial science  

specialist, to restructure and reorganise the company.

1977

• February 7 the Company resumed its life insurance  

business again.

1979

• January 1 the Company’s name was changed from Siam  

Life Assurance Company Limited to Bangkok Life  

Assurance Company Limited. The change strengthened 

the company’s affiliation with Bangkok Bank Public  

Company Limited, a major shareholder and supporter of 

the company.

1987 - 1989

• April 1987 the Company relocated from Charoenkrung 

Road to the Bangkok Insurance Building in Silom Road. 

During this time, the company grew rapidly. The growth 

rate of its performance in each of these three years was, 

on average, as high as 90%, propelling it into the group of 

medium size companies.

1990

• May 28 the Company relocated to B.B. Building’s 11th - 12th  

floors, Asoke Road, Sukhumvit 21.

1996

• June 1 to accommodate the company’s rapid growth and 

to provide better convenience and service, the company  

relocated to the seven-storey building on Royal City  

Avenue (RCA), Rama 9 Road.

1997

• June 18 the Company’s registered capital was increased 

to Baht 1,000 million.

2000

• December 5 the Company was awarded an ISO 9002:1994 

certificate from International Certifications Ltd., Auckland,  

New Zealand (ICL), for its operation of ordinary life  

insurance.

2003

• December 1 the Company was awarded an ISO 9001:2000  

certificate from International Certifications Ltd., Auckland,  

New Zealand (ICL), for its operation of ordinary life  

insurance and its services rendered to customers. The 

company was the first life insurance company in Thailand 

to receive this privilege, ISO 9001.

2004

• The company was awarded an honorable mention for  

its excellent management in the year 2004 from the  

Department of Insurance.

2005

• Started bancassurance with the Bangkok Bank Public 

Company Limited. The Company was awarded the third 

place for its excellent management in the year 2005 from 

the Department of Insurance.

2007

• December 17 the Bangkok Life Assurance Company  

Limited was transformed into a public limited company. 

The transformation was intended primarily to enhance 

transparency in its management, audit and enquiry, and 

to improve work efficiency and service.

• The Company received an award for being quality the  

second best life insurance company in terms of management  

in 2007 from the Office of Insurance Commission.
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ปี 2551

•  บริษัทได้รับรำงวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น 
รำงวลัชมเชย ประจ�ำปี 2551 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบั 
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

ปี 2552

• เป็นบรษิทัประกันชวิีตแห่งแรกที่ได้รับกำรรบัรองระบบคณุภำพ 
มำตรฐำน ISO 9001 : 2008 จำก International Certification  
Ltd., Auckland New Zealand (ICL) ด้ำนกำรด�ำเนินงำน
กรมธรรม์สำมัญ สำยประกันชีวิต และฝ่ำยประกันกลุ่ม

• สำขำเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 
9001 : 2008 จำก International Certification Ltd., Auckland 
New Zealand (ICL) ด้ำนกำรด�ำเนินงำนกรมธรรม์สำมัญ

•  วันที่ 25 กันยำยน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุน
จดทะเบียน 1,220 ล้ำนบำท

ปี 2553

•  สำขำบรษิทั 5 สำขำ ได้รับกำรรับรองระบบคณุภำพมำตรฐำน  
ISO 9001 : 2008 จำก International Certification Ltd., 
Auckland New Zealand (ICL) ด้ำนกำรด�ำเนินงำนกรมธรรม์
สำมัญ ได้แก่ ชลบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ พิษณุโลก และ
ภูเก็ต

ปี 2554

•  สำขำบรษิทั 11 สำขำ ได้รับกำรรับรองระบบคณุภำพมำตรฐำน  
ISO 9001 : 2008 จำก International Certification Ltd.,  
Auckland New Zealand (ICL) ด้ำนกำรด�ำเนินงำนกรมธรรม ์
สำมัญ ได้แก่ สำขำหำดใหญ่ สำขำอดุรธำนี สำขำหนองบวัล�ำภู  
สำขำน�้ำโสม สำขำเชียงรำย สำขำพิจิตร สำขำนครรำชสีมำ 
2 สำขำชัยภูมิ สำขำมหำสำรคำม สำขำเชียงค�ำ และสำขำ
สวรรคโลก

•  ได้รบักำรประเมนิคณุภำพจดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ (Annual  
General Meeting: AGM) ประจ�ำปี 2554 ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำด 
หลักทรัพย์

•  บรษิทัได้คะแนนในระดบั “ดมีำก” จำกผลกำรส�ำรวจบรรษทัภบิำล  
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย ตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรัพย ์
และตลำดหลักทรัพย์

ปี 2555        
• บริษัทได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีกำร 

บริหำรงำนดีเด่น อันดับ  2 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
และส่งเสริม กำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันจันทร ์
ที่ 3 กันยำยน 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิตติ์

• ได้ยกระดบัระบบบรหิำรคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 : 2008 จำก  
International Certification Ltd., Auckland New Zealand (ICL)  
ในกำรด�ำเนินงำนกรมธรรม์สำมัญสำยประกันชีวิต สำขำ และ 
ฝ่ำยประกันกลุ่ม ณ ปัจจุบันสำขำบริษัทเข้ำระบบคุณภำพ
มำตรฐำนในกำรด�ำเนินงำน 31 สำขำทุกภูมิภำค โดยได้รับ
รำงวัล Best Quality Management Awards 2012 ในโอกำสที่
บริษัทมีกำรรักษำระบบกำรจัดกำรคุณภำพ ISO 9001 ต่อเนื่อง 
มำกว่ำ 9 ปี 

• ได้รับกำรประเมินคุณภำพจัดกำรประชุมสำมัญ - ผู้ถือหุ้น 
(Annual General Meeting : AGM) ประจ�ำปี 2555 ในระดับ 
“ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 2 โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคม
บริษัทจดทะเบียนไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน), บริษัทหลักทรัพย์ 
จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ�ำกดั และบรษิทั กรงุเทพประกนัภยั  
จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมผนกึก�ำลงัพันธมติร ประกำศนโยบำยควำม 
พร้อมในกำรวำงแผนกำรเงินอย่ำงรอบด้ำนให้กับประชำชนทุก
กลุ่ม โดยทีมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่พร้อมให้ข้อมูล ค�ำแนะน�ำ
ในกำรสร้ำงหลักประกันควบคู่ไปกับกำรสร้ำงฐำนะ

2008

• The Company received a commendation award for life  

insurance company management in 2008 from the Office 

of Insurance Commission.

2009

• The Company is the first life insurance company in  

Thailand to be awarded the ISO 9001: 2008 certification  

of International Certification Ltd. (ICL), Auckland, New 

Zealand for the operation of ordinary and group life  

insurance.

• The Chiang Mai branch’s quality assurance upgraded  

with its operation of ordinary life insurance certified to 

comply with ISO 9001: 2008 standard of ICL, Auckland, 

New Zealand.

• Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. listed on the  

Stock Exchange of Thailand on September 25 with Baht 

1,220 million in registered capital.

2010

• Quality assurance for the operation of ordinary life insurance  

of Chonburi, Khonkaen, Nakornsawan, Pitsanuloke, and  

Phuket branches upgraded and certified to comply with 

ISO 9001: 2008 standard of ICL, Auckland, New Zealand.

2011

• Quality assurance for the operation of ordinary life  

insurance of Hat Yai, Udonthani, Nong Bualamphu, Nam  

Som, Chiangrai, Phichit, Nakhon Ratchasima 2, Chaiyaphum,  

Mahasarakham, Chiangkham and Sawankhalok branches  

upgraded and certified to comply with ISO 9001: 2008 

standard of ICL, Auckland, New Zealand.

• Management of Annual General Meeting (AGM) evaluated  

and rated “Excellent” by Thai Investors Association, 

Thai Listed Companies Association and Securities and  

Exchange Commission (SEC).

• The Company earned a high score in the Corporate  

Governance Survey conducted by Thai Institute of Directors,  

Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange 

Commission (SEC).

2012

• The Company was honored an award of Life Assurance 

Company with Excellence in Management, 2nd place, by 

the Office of Insurance Commission (OIC) on Monday, 3rd 

September 2012 at the Sirikit National Convention Center.

• Quality assurance for the operation of ordinary life  

insurance, branch, and group life insurance upgraded and 

certified to comply with ISO 9001: 2008 standard of ICL, 

Auckland, New Zealand. The Company has 31 branches 

throughout every region under said quality assurance 

standard, and has received the Best Quality  Management 

Award 2012 on the occasion that it has maintained ISO 

9001 quality assurance standard for more than 9 years.

• Received an evaluation of “Excellent” for management at  

the 2012 Annual General Meeting: AGM for the second time,  

as evaluated by the Thai Investors Association, Thai Listed  

Companies Association and Securities and Exchange 

Commission.

• Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. signed a Stock 

Trading Agreement with the BBL Asset Management 

Company Limited.

• Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd., the BBL Asset 

Management Company Limited and the Bangkok Insurance  

Pubic Co., Ltd. formed an alliance for a new mission, BLA 

value of life.
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ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำาเนินงาน 5 ปี

Five - Year Financial Review

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

 รายการ / Item 2555/2012 2554/2011 2553/2010 2552/2009 2551/2008

 สินทรัพย์รวม 142,787 112,459 88,943 68,340 51,482
 Total Assets

 สินทรัพย์ลงทุน 138,494 107,932 85,864 65,763 49,038
 Investment Assets

 เงินสำารองประกันชีวิตและสวัสดิการสงเคราะห์ 112,337 89,472 69,203 53,558 41,892
 Life Insurance Policy Reserves & Fraternal Benefits

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 19,973 13,431 10,917 7,232 3,019
 Shareholders’ Equity

 ทุนเรือนหุ้น
 Share Capital

  ทุนจดทะเบียน 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220
  Registered share capital

  ทุนที่ออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 1,205 1,200 1,200 1,200 1,000
  Issued and paid - up share capital

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,759 2,700 2,700 2,700 275
 Gross Written Premium on Share Capital

 เบี้ยประกันภัยรับ 34,640 31,556 26,350 19,913 15,007
 Gross written Premium

  *  เบี้ยประกันภัยปีแรก 8,767 8,278 9,107 6,885 4,186
   First Year Premium

  *  เบี้ยประกันภัยปีต่อไป 25,873 23,278 17,243 13,028 10,821
   Renewal Premium

 รายได้จากการลงทุน 6,262 5,075 3,986 3,073 2,154
 Investment Income

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 33,966 29,925 24,993 19,954 14,843
 Underwriting Expenses

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 1,479 1,250 1,120 1,112 965
 Operating Expenses

 กำาไรสุทธิ 3,284 3,417 2,797 1,186 752
 Net Income

 กำาไรต่อหุ้น (บาท) 2.73 2.85 2.33 1.12 0.75
 Net Income per Share (Baht)

 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (ล้านหุ้น) 
 Weighted Average Number of Ordinary Shares 1,205 1,200 1,200 1,059 1,000
 (Million Shares)

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (กำาไร:ถัวเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้น)
 Return On Equity or ROE (Profit:Average Equity) 19.66% 28.07% 30.82% 23.14% 24.66%

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 
 (รายได้จากการลงทุน:ถัวเฉลี่ยสินทรัพย์ลงทุน) 5.09% 5.29% 5.35% 5.45% 4.77%
 Return on assets or ROI 
 (Investment income:Average Investment assets) 
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คณะกรรมการ

Board of Directors

1. นายเชิดชู โสภณพนิช
 -  ประธานกรรมการ
 -  ประธานกรรมการบริหาร 

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

9. นายยุทากะ อิเดกูชิ
 -  กรรมการ

 Mr. Yutaka Ideguchi
 - Director

3. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
 -  กรรมการอิสระ
 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

11. นายชัย นวพันธ์
 -  กรรมการอิสระ
 -  กรรมการบริหาร 

 Mr.Chai Navaphand
 - Independent Director
 - Executive Director

5. ดร.ศิริ การเจริญดี
 -  กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน
 - กรรมการบริหาร 

 Dr.Siri Ganjarerndee
 - Independent Director
 - Chairman of the Nominating 
  and Remuneration Committee
 - Executive Director

13. นางประไพวรรณ ลิมทรง
 -  กรรมการ

 Mrs.Prapaivan Limsong
 - Director

7. นางรัชนี นพเมือง
 -  กรรมการ
 -  กรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน 

 Mrs. Ruchanee Nopmuang
 - Director
 - Member of the Nominating
  and Remuneration 
  Committee

2. นายชัย โสภณพนิช
 -  กรรมการ
 -  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 Mr.Chai Sophonpanich
 - Director
 - Member of the Nominating
  and Remuneration Committee

10. นายเคอิจิ โมริตะ
 -  กรรมการ

 Mr.Keiji Morita
 - Director

4. นายปราโมช พสุวัต
 -  กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 -  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

12. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
 -  กรรมการอิสระ
 -  กรรมการตรวจสอบ 

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

6. นางสาวิตรี รมยะรูป
 -  กรรมการ
 -  กรรมการบริหาร 

 Mrs. Savitri Ramayarupa
 - Director
 - Executive Director

14. นายโชน โสภณพนิช
 -  กรรมการ
 -  กรรมการบริหาร
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 Mr.Chone Sophonpanich
 - Director
 - Executive Director
 - President

8. นายนาโอกิ บัน
 -  กรรมการ
 -  กรรมการบริหาร
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 Mr.Naoki Ban
 - Director
 - Executive Director
 - Member of the Risk 
  Management Committee
 - Member of the Nominating 
  and Remuneration Committee 



28 29บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2555

Bangkok Life Assurance PCL.

Annual Report 2012

คณะกรรมการ

Board of Directors

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ London School of Economics, 
 University of London 

ประสบการณ์ท�างาน

• 2552 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2546 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรบริหำร 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2545 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร  
   บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
• 2547 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร  
   บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
• 2544 - ปัจจุบัน : กรรมกำร  
   บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2546 - 2547 : รองประธำนกรรมกำร 
   บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด 
• 2523 - 2525 : กรรมกำรผู้จัดกำร 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด 
• 2519 - 2523 : กรรมกำรบริหำร 
   ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท  
32,780,010 หุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2555) 
คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำหลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร ภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6)
• Advanced Management Program, Wharton School, 
 University of Pennsylvania
• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ University of Colorado, U.S.A.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2547 หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547
• 2545 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16/2545

ประสบการณ์ท�างาน

• 2553 - ปัจจุบัน : กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2511 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริษัท 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2553 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร  
   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
• 2552 - ปัจจุบัน : Director, International Insurance Society, 
   Inc. New York, USA
• 2540 - ปัจจุบัน : Director, Asia Insurance (Philippines) Corp.
• 2539 - ปัจจุบัน : Chairman, Asia Insurance (Cambodia) 
   Public Co., Ltd.
• 2531 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร 
   บริษัท ฟูรูกำวำ เม็ททัล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)
• 2529 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร 
   บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)
• 2522 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร 
   บริษัท โรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์ จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2521 - ปัจจุบัน : รองประธำนกรรมกำร 
   บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2555 - 2556 : Director, Association of Insurers and 
   Reinsurers of Developing Countries
• 2549 - 2551 : ประธำนสภำธุรกิจประกันภัยไทย
• 2527 - 2529,  : นำยกสมำคม สมำคมประกันวินำศภัย
 2532 - 2534, 
 2540 - 2544, 2548 - 2550 
• 2515 - ม.ีค. 2551 :  กรรมกำร สมำคมประกันวินำศภัย
• 2531 - 2535 : Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd. 
   Singapore
• 2530 - 2532 : Chairman, ASEAN Insurance Council, Jakarta
• 2527 - 2529,  : President, The East Asean Insurance Congress
 2547 - 2549  

การถือหุ้นในบริษัท  
32,667,920 หุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2555) 
คิดเป็นร้อยละ 2.71 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

นายเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร

นายชัย โสภณพนิช

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr.Choedchu Sophonpanich

Chairman / Chairman of the Executive Board of Director

Mr.Chai Sophonpanich

Director / Member of the Nominating and Remuneration Committee

Education/Training:

•  B.Sc., Economics, London School of Economics, 

 University of London UK.

Professional Experience:

• 2009 - present  : Chairman, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2003 - present  :  Chairman of the Executive Board of Directors,

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2002 - present  :  Chairman, 

   BBL Asset Management Co., Ltd.

•  2004 - present  :  Chairman, 

   Aioi Bangkok Insurance Co., Ltd.

•  2001 - present  :  Director, 

   Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.

•  2003 - 2004  :  Vice Chairman, 

   Aioi Bangkok Insurance Co., Ltd.

•  1980 - 1982  :  Managing Director, 

   Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

•  1976 - 1980  :  Executive Director, 

   Bangkok Bank Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

32,780,010 shares (as of 28 December, 2012), 

equivalent to 2.72% of all shares with voting rights.

Education/Training:

•  National Defense Diploma, National Defense Joint Public-Private 

 Sector Program (Class 6), National Defense College of Thailand

•  Advanced Management Program, Wharton School, 

 University of Pennsylvania, USA.

•  B.Sc., Business Administration, University of Colorado, USA. 

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):

• Chairman 2000 Program, Class of 10/2004.

• Directors Certification Program (DCP), Class of 16/2002.

Professional Experience:

•  2010 - present  :  Executive Director of Nominating and 

   Remuneration Committee, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  1968 - present  : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2010 - present  :  Chairman and President, Bangkok Insurance 

   Public Co., Ltd.

•  2009 - present  :  Director, International Insurance Society, Inc., 

   New York, USA.

•  1997 - present  :  Director, Asia Insurance (Philippines) Corp.

•  1996 - present  :  Chairman, Asia Insurance (Cambodia) Public Co., Ltd.

•  1988 - present  :  Chairman, Furukawa Metal (Thailand) Public Co., Ltd.

•  1986 - present  :  Chairman, Charoong Thai Wire & Cable Public Co., Ltd.

•  1979 - present  :  Chairman, Bumrungrad Hospital Public Co., Ltd.

•  1978 - present  :  Vice Chairman, Thai Reinsurance Public Co., Ltd.

•  2006 - 2008  :  Chairman, Federation of Thai Insurance Organizations

•  1984, 1985,  :  President, The General Insurance Association

 1989, 1990, 

 1997- 2000, 

 2005, 2006 

•  1972 - Mar 2008 : Director, The General Insurance Association

•  1988 - 1992  :  Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd., Singapore

•  1986 - 1988  :  Chairman, ASEAN Insurance Council, Jakarta, 

   Indonesia

•  1984 - 1986,   :  President, The East Asian Insurance Congress

 2005 - 2007 

Shareholdings in the Company:

32,667,920 shares (as of 28 December 2012), 

equivalent to 2.71% of all shares with voting rights.

อำยุ 66 ปี / Age 66 Years old อำยุ 69 ปี / Age 69 Years old
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Board of Directors

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายปราโมช พสุวัต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr.Sunthorn Arunanondchai

Independent Director / Chairman of the Audit Committee

Mr. Pramote Pasuwat

Independent Director / Member of the Audit Committee / Chairman of the Risk Management Committee 

Education/Training:

•  Honorary Doctor of Business Administration, Khon Kaen University

•  MBA, University of Arkansas, USA.

•  Bachelor degree, Southern Arkansas University, USA.

•  National Defense Diploma, National Defense Joint Public-Private 

 Sector Program (Class 366), National Defense College of Thailand

•  Diploma, Politics and Governance in Democratic Regimes Program 

 for Executives (Class 5), King Prajadhipok’s Institute

•  Leadership Program (Class 6), Capital Market Academy

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):

•  Director Certificate Program (DCP), Class of 98/2008

•  Director Accreditation Program (DAP) CP, Class of 4/2005,

 Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd.

Professional Experience:

•  2007 - present  :  Chairman of the Audit Committee, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  1976 - present  :  Independent Director, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2004 - present  :  Vice Chairman, 

   Charoen Pokphand Group Co., Ltd.

•  2004 - present  :  Director, 

   Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd.

•  1998 - present  :  Chairman, 

   Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.

•  1988 - present  :  President, 

   CP Land Co., Ltd.

•  1985 - present  :  Chairman, 

   Rajburi Sugar Co.,Ltd.

Shareholdings in the Company:

458,000 shares (as of 28 December, 2012), 

equivalent to 0.04% of all shares with voting rights.

Education/Training:

• B.A., Accounting, Faculty of Commerce and Accountancy, 

 Thammasat University

•  Study and observation trips on the banking industry, Germany

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):

•  Directors Certification Program (DCP), Class of 17/2002

Professional Experience:

•  2009 - present :  Chairman of the Risk Management Committee, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2007 - present  :  Independent Director, 

   Member of the Audit Committee, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2001 - present  :  Director and Treasurer, C.C.F. Foundation in

   Thailand under the Royal Patronage of HRH 

   Princess Maha Sirindhorn

• 2000 - 2004  :  Director and Chairman of the Audit Committee, 

   Bangkok First Investment & Trust Public Co., Ltd.

•  1994 - 1999  :  Director, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  1994 - 1999  :  Executive Vice President and 

   Head of Provincial Retail Banking,

   Bangkok Bank Public Co., Ltd.

• 1983 - 1993  :  Manager Audit Dept. and Senior Vice President,

   Bangkok Bank Public Co., Ltd.

• 1963 - 1982  :  Audit Dept. officer, 

   Bangkok Bank Public Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

None.

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
• ปริญญำโท MBA-University of Arkansas, USA
• ปริญญำตรี Southern Arkansas University, USA
• วุฒิบัตร หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร, ปรอ 366
• วุฒิบัตร หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
 ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 5 สถำบันพระปกเกล้ำ
• วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 6

การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• พ.ศ. 2551 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551
• พ.ศ. 2548 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุน่ 4/2548, 
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด (มหำชน)

ประสบการณ์ท�างาน

• 2550 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2519 - ปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระ 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2547 - ปัจจุบัน : รองประธำนกรรมกำร 
   บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
• 2547 - ปัจจุบัน : กรรมกำร 
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด (มหำชน)
• 2541 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร 
   บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด 
• 2531 - ปัจจุบัน : กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
   บริษัท ซีพีแลนด์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2528 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร 
   บริษัท น�้ำตำลรำชบุรี จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท  
458,000  หุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2555) 
คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำตรี กำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• 2511 - 2513 ศึกษำและดูงำนด้ำนกำรธนำคำร ประเทศเยอรมันนี 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2545 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545

ประสบการณ์ท�างาน

• 2552- ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2550 - ปัจจุบัน  : กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2544 - ปัจจุบัน  : กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิสงเครำะห์เด็กยำกจน 
   ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ 
   สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
• 2543 - 2547  : กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ     
   บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนำทร จ�ำกัด 
   (มหำชน)
• 2537 - 2542  : กรรมกำร 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2537 - 2542   : ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
   ผู้อ�ำนวยกำรด้ำนกิจกำรสำขำต่ำงจังหวัด
   ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2526 - 2536  : ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส 
   ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2506 - 2525  : เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบ 
   ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)

การถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -

อำยุ 70 ปี / Age 70 Years old อำยุ 76 ปี / Age 76 Years old
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คณะกรรมการ

Board of Directors

ดร.ศิริ การเจริญดี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

นางสาวิตรี รมยะรูป

กรรมการ / กรรมการบริหาร

Dr.Siri Ganjarerndee

Independent Director / Chairman of the Nominating and Remuneration Committee / Executive Director

Mrs.Savitri Ramyarupa

Director / Executive Director

Education/Training:
•  Ph.D., Monetary Economics and Econometrics & 

 Operations Research, Monash University, Australia

•  M.Ec., Economic Statistics and Monetary Economics, 

 University of Sydney, Australia

•  B.Ec. (Hons.), Economic Statistics, University of Sydney, Australia

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
•  Audit Committee Program (ACP), Class of 6/2005

•  Directors Certification Program (DCP), Class of 60/2005

•  Directors Accreditation Program (DAP), Class of 4/2003

Professional Experience:
•  2010 - present  :  Chairman of Nominating and Remuneration 

   Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2011 – present  : Chairman of the Risk Management Committee,   

   Bank of Thailand

•  1999 - present  :  Independent Director, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2003 - present  :  Executive Director, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2010 - present  :  Independent Director, Executive Director of 

   Nominating and Remuneration Committee and 

   Member of Corporate Governance Committee, 

   Indorama Ventures Public Co., Ltd.

•  2009 - present  :  Expert Director, Bank of Thailand.

•  2009 - present  :  Member, Financial Institutions Policy Committee 

   (FIPC), Bank of Thailand

•  2007 - present  :  Director, Member of the Audit Committee, 

   Nominating Committee and Compensation 

   Committee,Thoresen Thai Agencies Public Co., Ltd.

•  2005 - present  :  Vice Chairman of the Board of Directors, 

   Prasit Patana Public Co., Ltd.

• 2004 - present  :  Independent Director and Member of the Audit 

   Committee, Indorama Polymers Public Co., Ltd.

• 2003 - present  :  Member of the subcommittee for agreement 

   drafting and evaluating state enterprises, 

   State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance

•  2003 - present  :  Director, Member of the Audit Committee and 

   Compensation Committee, Chairman of the Board 

   of Investments, TRIS Corporation Ltd.

•  2000 - present  :  Independent Director and Chairman of the 

   Audit Committee, Member of Nominating and 

   Remuneration Committee, Post Publishing Public Co., Ltd.

• 2000 - present  :  Vice President and Chairman of the Audit Committee, 

   Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:
None.

Education/Training:

• MBA (Finance), Sasin Graduate Institute of Business Administration

• Bachelor in Economics, Barnard College, Columbia University, USA.

Professional Experience:

•  2003 - present  :  Executive Director, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  1999 - present  :  Director, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2007 - present  :  Managing Director, 

   Riverside Garden Marina Co., Ltd.

•  2000 - present  :  Managing Director, 

   Sukhumvit City Co., Ltd.

•  1986 - 1997  :  President, 

   Union Asia Finance Public Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

None.

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• 2518  ปริญญำเอก Monetary Economics, and Econometrics & 
  Operations Research, Monash University, Australia
• 2515  ปริญญำโท  Economic Statistics and Monetary Economics,              
  University of Sydney, Australia
• 2513  ปริญญำตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, 
  University of Sydney, Australia  

การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
• 2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548
• 2548 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548
• 2546 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546

ประสบการณ์ท�างาน
• 2553 - ปัจจุบัน  : อนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเกี่ยวกับ
   กำรปรับปรุงระบบกำรเงินและและงบประมำณ
• 2554 - ปัจจุบัน  : คณะกรรมกำรก�ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง, 
   ธนำคำรแห่งประเทศไทย.
• 2553 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2553 - ปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรสรรหำพิจำรณำ
   ค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร
   บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหำชน)
• 2542 - ปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระ 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำร 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2552 - ปัจจุบัน : กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
• 2552 - ปัจจุบัน : กรรมกำร คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน 
   ธนำคำรแห่งประเทศไทย
• 2550 - ปัจจุบัน : กรรมกำร, กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรสรรหำ, 
   กรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน 
   บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2548 - ปัจจุบัน : รองประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร
   บริษัท ประสิทธิ์พัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2547 - ปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
   บริษัท อินโดรำมำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• 2546 - ปัจจุบัน : คณะกรรมกำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลง และประเมิน
   ผลกำรด�ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ (รำยสำขำ) ส�ำนักงำน
   คณะกรรมกำรนโยบำย รฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั
• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมกำร, กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรพิจำรณำ
   ผลตอบแทน และประธำนคณะกรรมกำรกำรลงทุน  
   บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• 2543 - ปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
   และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน   
   บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2543 - ปัจจุบัน : รองประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำร
   ตรวจสอบ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน)
การถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำโท MBA (Finance) สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
• ปริญญำตรี Economics, Barnard College, Columbia University, USA

ประสบการณ์ท�างาน

• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำร  
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2542 - ปัจจุบัน : กรรมกำร
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2551 - ปัจจุบัน : กรรมกำรผู้จัดกำร  
   บริษัท ริเวอร์ไซด์ กำร์เด้น มำรีน่ำ จ�ำกัด
• 2543 - ปัจจุบัน : กรรมกำรผู้จัดกำร 
   บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จ�ำกัด  
• 2529 - 2540  : President บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
   ร่วมเสริมกิจ จ�ำกัด (มหำชน)

การถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -

อำยุ 64 ปี / Age 64 Years old อำยุ 52 ปี / Age 52 Years old

นางรัชนี นพเมือง

กรรมการ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

Mrs. Ruchanee Nopmuang

Director / Meber of the Nominating 

and Remuneration Committee

Education/Training:
•  Master of Accounting, Thammasat University.
•  Bachelor (Second Class Honors), Accounting 
 (Banking and Finance),Chulalongkorn University
•  Top Executive Program, Capital Market Academy (CMA) Class 2-2006

Professional Experience:
•  2010 - present  :  Executive Director of Nominating and  Remuneration 
   Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
•  2001 - present  :  Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
  : Director, Thai Financial Planners Assueiation
•  2001 - present  :  Executive Vice President and Head of Metropolitan 
   Consumer Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd.
•  1999 - 1999  :  Executive Vice President, Metropolitan Retail Banking,
   Bangkok Bank Public Co., Ltd.
•  1997 - 1999  :  SVP., Office of the Chairman, Metropolitan Banking,
   Bangkok Bank Public Co., Ltd.
•  1995 - 1997  :  SVP. and Manager, Region 2, Metropolitan Banking,
   Bangkok Bank Public Co., Ltd.
•  1986 - 1995  :  Branch Manager, Bangkok Bank Public Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:
None.

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำโท สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ปริญญำตรี (เกียรตินิยม อันดับ 2) สำขำ บัญชี (กำรเงินกำรธนำคำร)
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• อบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 2/2549

ประสบการณ์ท�างาน
• 2553 - ปัจจุบัน : กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2544 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
  : กรรมกำรสมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย
• 2544 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ ผู้อ�ำนวยกำรลูกค้ำบุคคลนครหลวง 
   ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด  (มหำชน)
• 2542 - 2542 : ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ สำยสินเชื่อรำยย่อยนครหลวง 
   ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2540 - 2542 : SVP. ส�ำนักประธำนกิจกำรนครหลวง  
   ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2538 - 2540 : ผู้จัดกำรภำคนครหลวง 2 ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2529 - 2538 : ผู้จัดกำรสำขำ ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)

การถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -

อำยุ 59 ปี / Age 59 Years old
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คณะกรรมการ

Board of Directors

นายนาโอกิ บัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr.Naoki Ban

Director / Executive Director / Executive Director of Risk Management Committee / 

Member of the Nominating and Remuneration Committee

Education/Training:

•  MBA, University of Southern California, USA.

•  Bachelor of Law, Kyoto University, Japan

Professional Experience:

•  2010 - present  :  Executive Director of Nominating and 

   Remuneration Committee,

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2009 - present  :  Executive Director of Risk Management Committee, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2008 - present  :  Director and Executive Director, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2006 - 2008  :  Chief Manager, Operations Oversight Committee 

   Secretariat, Nippon Life Insurance Company

•  2005 - 2006  :  Chief Manager, Corporate Planning Dept., 

   Nissay Asset Management Corporation

•  2003 - 2005  :  Chief Manager, Public & IR Dept., 

   Nippon Life Insurance Company

•  1997 - 2001  :  Manager, 

   International Real Estate Investment Group, 

   Nippon Life Insurance Company

•  1994 - 1997  :  Associate, Secretarial Dept., 

   Nippon Life Insurance Company

• 1992 - 1994  :  Associate, Kumamoto Branch, 

   Nippon Life Insurance Company

• 1992  :  Joined Nippon Life Insurance Company

Shareholdings in the Company:

None.

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• MBA, University of Southern California, USA 
• Bachelor of Law, Kyoto University, Japan

ประสบการณ์ท�างาน

• 2010 - ปัจจุบัน : กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2009- ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2008 - ปัจจุบัน  : กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2006 - 2008 : Chief Manager, 
   Operations Oversight Committee Secretariat, 
   Nippon Life Insurance Company
• 2005 - 2006 : Chief Manager, Corporate Planning Department, 
   Nissay Asset Management Corporation
• 2003 - 2005 : Chief Manager, Public & IR Department, 
   Nippon Life Insurance Company
• 1997 - 2001 : Manager, 
   International Real Estate Investment Group, 
   Nippon Life Insurance Company
• 1994 - 1997 : Associate, Secretarial Department, 
   Nippon Life Insurance Company
• 1992 - 1994 : Associate, Kumamoto Branch, 
   Nippon Life Insurance Company
• 1992 : Joined Nippon Life Insurance Company

การถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -

อำยุ 44 ปี / Age 44 Years old

นายยุทากะ อิเดกูชิ

กรรมการ

Mr. Yutaka Ideguchi

Director

Education/Training:
•  MBA, The Wharton School. University of Pennsylvania, USA
•  Bachelor of Law, Hokkaido University, Sapporo, Japan

Professional Experience:
•  2012 - present  : Director, 
   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
•  2012 - present  :  General Manager, 
   International Planning & Operations Department, 
   Nippon Life Insurance Company
•  2011 - 2012  :  General Manager, Risk Management Department, 
   System Risk Management Office, 
   Nippon Life Insurance Company
•  2010 – 2011  :  General Manager, Corporate Planning Department, 
   Aioi Nissay Dowa Insurance Company
•  2009 – 2010  :  General Manager, Corporate Planning Department, 
   Strategic Integration Promotion Department, 
   Nissay Dowa Insurance Company

Shareholdings in the Company:
None.

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• Master of Business Administration, The Wharton School, 
 University of Pennsylvania, USA
• Bachelor of Law, Hokkaido University, Sapporo, Japan

ประสบการณ์ท�างาน
• 2555 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2555 - ปัจจุบัน : General Manager, International Planning & Operations 
   Department, Nippon Life Insurance Company
• 2554 - 2555 : General Manager,  
  : Risk Management Department, 
   System Risk Management Office, 
   Nippon Life Insurance Company
• 2553 - 2554 : General Manager, Corporate Planning 
   Department Aioi Nissay Dowa Insurance Company
• 2552 - 2553 : General Manager, Corporate Planning 
   Department, Strategic Integration Promotion 
   Department, Nissay Dowa Insurance Company

การถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -

อำยุ 49 ปี / Age 49 Years old

นายเคอิจิ โมริตะ

กรรมการ

Mr.Keiji Morita

Director

Education/Training:
•  Bachelor of Economics, University of Tokyo, 1990

Professional Experience:
•  2011 - Present  : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
  :  Chief Executive Officer, 
   NLI International Asia Private Limited
•  2008 - 2011  :  Deputy General Manager, 
   International Planning & Operations
   Department, Nippon Life Insurance Company
•  1999 - 2008  :  Seconded to Nissay Dowa General Insurance 
   Company Limited from Nippon Life 
   (Product Development & Operations Department, 
   Corporate Planning Department)
•  1997 - 1999  :  Seconded to Marsh & McLennan Companies 
   (New York) from Nippon Life
•  1997 - 1997  :  Manager, International Operations Department
•  1994 - 1997  :  Manager, Ueno Branch (Tokyo)
•  1992 - 1994  :  Assistant Manager, System Planning Department
•  1990 - 1992  :  Assistant Manager, Public Affairs Department
•  1990  :  Joined Nippon Life Insurance Company

Shareholdings in the Company:
None.

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• B.A. in Economy, University of Tokyo

ประสบการณ์ท�างาน
• 2554 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
  : Chief Executive Officer, 
   NLI International Asia Private Limited 
• 2551 -2554 : Deputy General Manager, 
   International Planning & Operations   
   Department, Nippon Life Insurance Company
• 2542 - 2551  : Seconded to Nissay Dowa General Insurance 
   Company Limited from Nippon Life 
   (Product Development & Operations Department, 
   Corporate Planning Department)
• 2540 -2542   : Seconded to Marsh & McLennan 
   Companies (New York) from Nippon Life
• 2540 - 2540 : Manager, International Operations Department
• 2537 - 2540  : Manager, Ueno Branch (Tokyo)
• 2535 - 2537  : Assistant Manager, System Planning Department
• 2533 - 2535   : Assistant Manager, Public Affairs Department
• 2533  : Joined Nippon Life Insurance Company

การถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -

อำยุ 46 ปี / Age 46 Years old
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คณะกรรมการ

Board of Directors

นายชัย นวพันธ์

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

Mr.Chai Navaphand

Independent Director  / Executive Director

Mr.Pradit Rodloytuk

Independent Director / Member of the Audit Committe

Education/Training:

•  Master of Accounting, University of Texas, USA.

•  Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University

•  LL.B. (Bachelor of Laws), Thammasat University

•  Ordinary member of the Thai Bar Association

Professional Experience:

•  2003 - present  :  Executive Director, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  1977 - present  :  Legal Advisor, 

   Chai Navaphand CPA and Associates Audit Co., Ltd.

  : Certified auditor, 

   Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd.

  : Former part-time lecturer, 

   Thammasat University

  : Former part-time lecturer, National Institute of

   Development Administration (NIDA)

•  1962 - present  :  Independent Director, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

2,713,000 shares (as of 28 December, 2012), 

equivalent to 0.23% of all shares with voting rights.

Education/Training:

•  MBA, Accounting, Thammasat University

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):

•  Directors Accreditation Program (DAP), Class of 69/2008

Professional Experience:

•  2007 - present  :  Independent Director, 

   Member of the Audit Committee,

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2001 - present  :  Executive Director, 

   Syn Mun Kong Public Co., Ltd.

•  1992 - present  :  Managing Director, 

   AST Master Co., Ltd.

•  2002 - 2005  :  Independent Director and Member

   of the Audit Committee,

   Bangkok First Investment & Trust Public Co., Ltd.

•  1991 - 2001  :  Managing Director, 

   Syn Mun Kong Public Co., Ltd.

•  1976 - 1984  :  Assistant to the President and Executive Director, 

   Thaivivat Insurance Public Co., Ltd.

•  1972 - 1974  :  Deputy Director of the Insurance Dept. 

   Ministry of Commerce

Shareholdings in the Company:

None.

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำโท (บัญชี) มหำวิทยำลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี (บัญชี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริญญำตรี (นิติศำสตร์) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• สมำชิกสำมัญเนติบัณฑิตยสภำ

ประสบการณ์ท�างาน

• 2546 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำร
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2520 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษำกฎหมำย ส�ำนักงำนตรวจสอบบัญชี 
   ชัย นวพันธ์ และบริษัท แอ็สโซซิเอทส์ ออดิต จ�ำกัด
  : ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต บริษัท ถ้วยทองโอสถ จ�ำกัด
  : อดีตอำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
  : อดีตอำจำรย์พิเศษ 
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ)
• 2505 - ปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระ  
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)

การถือหุ้นในบริษัท  
2,713,000 หุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2555)
คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• บัญชีมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• 2551 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2551

ประสบการณ์ท�างาน

• 2550 - ปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2544 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำร 
   บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
• 2535 - ปัจจุบัน : กรรมกำรผู้จัดกำร 
   บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ�ำกัด
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสังกัด 
   บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ�ำกัด
• 2545 - 2548 :  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
   บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนำทร จ�ำกัด
   (มหำชน)
• 2534 - 2544 : กรรมกำรผู้จัดกำร 
   บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
• 2519 - 2527 : กรรมกำรผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร และกรรมกำรบริหำร
   บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2515 - 2517 : ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนประกันภัย 
   กระทรวงพำณิชย์

การถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -

อำยุ 82 ปี / Age 82 Years old อำยุ 78 ปี / Age 78 Years old
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คณะกรรมการ

Board of Directors

นางประไพวรรณ ลิมทรง

กรรมการ

นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่

Mrs.Prapaivan Limsong

Director

Mr.Chone Sophonpanich

Director / Executive Director / President

Education/Training:

•  MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration,

•  Bachelor of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University.

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):

•  Directors Certification Program (DCP), Class of 80/2006.

Professional Experience:

•  2005 - present  :  Director, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2007 - present  :  Director, 

   Green Spot Co., Ltd.

•  2004 - present  :  Director, 

   NL Asset Co., Ltd.

•  1991 - present  :  Director, 

   Asoke Kamolwan Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

2,637,000 shares (as of 28 December, 2012), 

equivalent to 0.22% of all shares with voting rights.

Education/Training:

•  Master of Economics and International Relations, 

 Johns Hopkins University, USA.

•  Bachelor of Economics (Upper Second class Honors), 

 University college London, England

• Certificate of Directors Certification Program (DCP), class of 142/2011, 

 Thai Institute of directors

Professional Experience:

• 2011 - present   : President, 

    Bangkok Life Assurance Public Co.,Ltd.

   : Director, 

    Bangkok Bank Asset Management Co., Ltd.

•  2011 – present  : Director, 

    Cambodia Life Insurance PCL.

• 2012   : Director, 

    Wattanachoedchu Co., Ltd. 

•  2010   :  Executive Vice President, 

    Bangkok Life Assurance Public Co.,Ltd.

•  2008 - 2010  :  Senior Vice President, 

    Financial Institutions Marketing Dept.,

    Bangkok Life Assurance Public Co.Ltd.

• 2000 - 2008   :  Director-International Business, 

    Green Spot Co. Ltd.

• 1998 - 2000   :  Senior Dealer, Foreign Exchange Dept., 

    Bangkok Bank Public Co., Ltd.

• 1997 - 1998   :  Financial Analyst, Corporate Finance, 

    Morgan Stanley, New York

Shareholdings in the Company:

None.

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• 2535 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 
• 2532 ปริญญำตรี  คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    

การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• 2549 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549

ประสบการณ์ท�างาน

• 2548 - ปัจจุบัน : กรรมกำร 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2550 - ปัจจุบัน : กรรมกำร
   บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
• 2547 - ปัจจุบัน : กรรมกำร 
   บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จ�ำกัด
• 2534 - ปัจจุบัน : กรรมกำร 
   บริษัท อโศกกมลวรรณ จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท  
2,637,000 หุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2555)
คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ    
  Johns Hopkins University
• ปริญญำตรี  Economics, Upper Second Class Honours 
  University College London 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2554 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2554

ประสบการณ์ท�างาน

• 2554 - ปัจจุบัน : กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่   
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
  : กรรมกำร    
   บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
• 2555 - ปัจจุบัน : กรรมกำร    
   Cambodia Life Insurance PCL.
• 2555 : กรรมกำร    
   บริษัท วัฒนเชิดชู จ�ำกัด
• 2553 - 2553 : ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่    
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2551 - 2553 : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส    
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
        ฝ่ำยกำรตลำดสถำบันกำรเงิน   
• 2543 - 2551         : Director-International Business   
   บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
• 2541 - 2543         : Senior Dealer,     
   บริษัท ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
         Foreign Exchange Department   
• 2540 - 2541         : Financial Analyst, 
   Corporate Finance Morgan Stanly, New York

การถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -

อำยุ 45 ปี / Age 45 Years old อำยุ 38 ปี / Age 38 Years old
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คณะผู้บริหาร

Executive Officers

1. นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล
 -  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
  สายการตลาด
 -  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

3. นางฉันทนา วิมุกตานนท์
 -  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  สายประกันชีวิต 

 Mrs. Chantana Vimuktanon
 - Executive Vice President,
  Life Operation Division

5. นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม
 -  ผู้อำานวยการอาวุโส  
  สายบัญชีและการเงิน 

 Miss Jaruwan Limkhunnadhammo
 - Senior Vice President,
  Finance and Accounting Division

2. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
 -  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
  สายการลงทุน
 -  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 - เลขานุการบริษัท

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

4. นายฉัตรชัย โชตนาการ
 -  ผู้อำานวยการอาวุโส 
  สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Mr.Chatchai Chotanakarn
 - Senior Vice President,
  Information Technology Division

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Board Of Advisors

1. นายชาตรี โสภณพนิช
 -  ประธานที่ปรึกษา 

 Mr.Chatri Sophonpanich
 - Chairman of the 
  Board of Advisors

2. นายชาติศิริ โสภณพนิช
 -  ที่ปรึกษา 

 Mr.Chartsiri Sophonpanich
 - Advisor

4. นายเดชา ตุลานันท์
 -  ที่ปรึกษา 

 Mr.Deja Tulananda
 - Advisor

3. นายปิติ สิทธิอำานวย
 -  ที่ปรึกษา 

 Mr.Piti Sithi-Amnuai 
- Advisor

5. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
 -  ที่ปรึกษา 

 Mr.Suvarn Thansathit
 - Advisor
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คณะผู้บริหาร

Executive Officers

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท

Mr.Sanor Thampipattanakul

Senior Executive Vice President, Investment Division / 

Member of the Risk Management Committee / Company Secretary

Education/Training:

•  Master of Economics, Western Michigan University, USA.

•  Bachelor of Business Administration, Kasetsart University

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):

•  Audit Committee Program (ACP), Class of 19/2006

•  Directors Accreditation Program (DAP), Class of 64/2006

•  Effective Minutes Taking (EMT), Class of 4/2005

Professional Experience:

•  2007 - 2012  :  Executive Vice President, Investment Division,

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2008 - present  :  Company Secretary, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2003 - 2007  :  Senior Vice President, Investment Division,

   Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

•  1997 - 2003  :  Vice President, Investment Division, 

   Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

None.

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต 
  Western Michigan University สหรัฐอเมริกำ 
• ปริญญำตรี  สำขำเศรษฐศำตร์ (บริหำรธุรกิจ) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2549 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่19/2549
• 2549 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2549
• 2548 หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 4/2548

ประสบการณ์ท�างาน

• 2550 - 2555 : ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ สำยกำรลงทุน  
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2551 - ปัจจุบัน : เลขำนุกำรบริษัท   
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2546 - 2550 : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส สำยกำรลงทุน  
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
• 2540 - 2546  : ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยลงทุน  
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -

นายเรืองศักด์ิ ปัญญาบดีกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด / กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr.Ruangsak Panyabodegun

Senior Executive Vice President, Marketing Division /

Member of the Risk Management Committee

Education/Training:

•  Master of Science (Operations Research), 

 National Institute of Development Administration

•  Bachelor of Science (Mathematics), Kasetsart University

Professional Experience:

•  2007 - 2012  :  Executive Vice President, Marketing Division,

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2003 - 2007  :  Senior Vice President, Marketing Division,

   Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

300 shares (as of 28 December, 2012), 

equivalent to 0.00% of all shares with voting rights.

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำสถิติประยุกต์ (วิจัยด�ำเนินงำน)
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
• ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำคณิตศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ประสบการณ์ท�างาน

• 2550 - 2555 : ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ สำยกำรตลำด 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2546 - 2550 : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส สำยกำรตลำด 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท  
300 หุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2555)
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

อำยุ 49 ปี / Age 49 Years oldอำยุ 49 ปี / Age 49 Years old
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คณะผู้บริหาร

Executive Officers

นายฉัตรชัย โชตนาการ

ผู้อำานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจารุวรรณ ล้ิมคุณธรรมโม

ผู้อำานวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน

Mr.Chatchai Chotanakarn

Senior Vice President,

Information Technology Division

Miss Jaruwan Limkhunnadhammo

Senior Vice President,

Finance and Accounting Division

Education/Training:

•  M.S. (Computer Science), Florida Institute of Technology, USA.

•  Master of Science (Agricultural Economics), Kasetsart University

•  Bachelor of Science (Agricultural Science), Kasetsart University

Professional Experience:

•  2007 - present  :  Senior Vice President, 

   Information Technology Division, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2001 - 2007  :  Vice President, Information Technology Division,  

   Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

None.

Education/Training:

•  Master of Business Administration, Thammasat University

•  Bachelor of Accounting (1st Hon.), Thammasat University

•  Bachelor of Economics, Ramkhamhaeng University

Professional Experience:

•  2012 - present  :  Senior Vice President, Finance and 

   Accounting Division, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

•  2012 - present  :  Director, BLA Insurance Broker Co., Ltd.

•  2002-2012  :  Audit Manager, Ernst & Young office Limited

Shareholdings in the Company:

None.

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำโท M.S. (Computer Science) Florida Institute of Technology, USA
• ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต (เศรษฐศำสตร์เกษตร) 
  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
• ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต (เกษตร) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ประสบการณ์ท�างาน

• 2550 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส  สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2544 - 2550 : ผู้อ�ำนวยกำร สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม อันดับ 1) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ประสบการณ์ท�างาน

• 2555 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส สำยบัญชีและกำรเงิน 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2555 - ปัจจุบัน : กรรมกำร 
   บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
• 2545 - 2555    : ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบ 
    บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด 

การถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -

อำยุ 59 ปี / Age 59 Years old อำยุ 33 ปี / Age 33 Years old

นางฉันทนา วิมุกตานนท์

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต

Mrs. Chantana Vimuktanon

Executive Vice President,

Life Operation Division

Education/Training:

•  Master of Business Administration (MBA), 

 National Institute of Development Administration

•  Bachelor of Accounting, Chiang Mai University

Professional Experience:

•  2003 - 2012  :  Senior Vice President, Life Operation Division, 

   Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

Shareholdings in the Company

20,000 shares (as of 28 December, 2012), 

equivalent to 0.00% of all shares with voting rights.

ประวัติการศึกษา/อบรม 
• ปริญญำโท MBA สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
• ปริญญำตรี บัญชี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ท�างาน

• 2546 - 2555 : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส สำยประกันชีวิต 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)

การถือหุ้นในบริษัท  
20,000 หุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2555)
คิดเป็นร้อยละ 0.00% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

อำยุ 59 ปี / Age 59 Years old
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โครงสร้างบริษัท

Organization Chart

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Advisor to Board of Directors

ฝ่ายตรวจสอบ
Internal Audit Department

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Risk Management Committee

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

Nominating and 
Remuneration Committee

คณะกรรมการ
Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board

กรรมการผู้จัดการใหญ่
President

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

Corporate Planning Dept.

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource 

Management Dept.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Risk Management Dept.

ฝ่ายคณิตศาสตร์

Actuary Dept.

สำานักกฎหมาย

Legal Office

สำานักกำากับการปฏิบัติงาน

Compliance Office

ศูนย์บริการการแพทย์

Medical Service Center

สายการตลาด
Marketing Div.

สายประกันชีวิต
Life Operation Div.

สายการลงทุน
Investment Div.

สายบัญชีและการเงิน
Accounting&
Finance Div.

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Information 
Technology Div.

ฝ่ายธุรการ

Administration Dept.
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สร้างความพร้อมด้วยการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน

Ready for Integrated Financial Planning

บรษิทั  กรงุเทพประกนัชวีติ  จำากดั (มหาชน) เชญิชวนประชาชนสร้างความพร้อม  

ด้วยการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ทั้งการสร้างหลักประกัน ควบคู่กับการ

สร้างฐานะ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในชีวิต ซึ่งจะนำา

ไปสู่ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า และประกาศความพร้อม เพื่อภารกิจนี้

Bangkok Life Assurance PCL. is welcoming everyone to be ready with  
the ‘integrated financial planning’, a good balance of protection and 
wealth creation, to ensure financial security, leading to life security 
and a happier life. 

กรุงเทพประกันชีวิต ประกำศควำมพร้อมด้วยโครงกำร  “กรุงเทพ
ประกันชีวิต...พร้อม” ผนึกพลังพันธมิตรธุรกิจ คณะผู้บริหำร ทีม 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำประกันชีวิต และพนักงำนบริษัท    
ประกำศควำมมุง่มัน่ตำมภำรกจิและศกัยภำพกำรเป็นผูน้�ำด้ำนกำร 
สร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงนิให้กบัประชำชนทกุกลุม่  โดยน�ำเสนอ 
แนวคิดกำรสร้ำงควำมพร้อมให้ชีวิต ด้วยกำรวำงแผนกำรเงิน
อย่ำงรอบด้ำน และเสนอผลิตภัณฑ์สร้ำงหลักประกันควบคู่กับกำร
เสริมสร้ำงฐำนะอย่ำงครบครัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2555  

 

กรงุเทพประกนัชีวติวนันี ้พร้อมทกุด้ำน ทัง้กลุม่พนัธมิตรทีแ่ขง็แกร่ง 
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ และทีมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ทีมที่ปรึกษำ
ประกันชีวิตมืออำชีพที่มีคุณภำพ และระบบกำรให้บริกำร ซึ่ง
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพร้อมบริกำรสร้ำงหลักประกันควบคู่กับ
กำรสร้ำงฐำนะส�ำหรับลูกค้ำ เพื่อชีวิตที่มีควำมสุขมำกกว่ำ

Bangkok Life Assurance PCL announces, on 14th November  

2012, its determination and readiness to fulfill its mission  

with a campaign “BLA…Ready”, collaborating among  

business alliances, executives, financial advisors, agents, 

and employees.

 

With solid business alliances, products catered to customer  

needs, capable financial advisors and insurance advisors 

along with continuous improvement in services, Bangkok Life 

Assurance PCL is ready to support our customers to create  

financial security.

กรุงเทพประกันชีวิตพร้อม ... เพื่อให้คุณพร้อม BLA – We Are Ready to Make You Ready
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รางวัลแห่งความภูมิใจ

An Award Proudly Accepted

กรงุเทพประกนัชีวติ ในวนันี ้ พร้อม...ทกุด้ำนท้ังกำรบรหิำรงำนทีม่ปีระสทิธิภำพ ด้ำน 
ผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำรบริกำร และด้ำนควำมน่ำเช่ือถือของธุรกิจ ขอขอบคุณลูกค้ำ 
พนักงำน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินและที่ปรึกษำประกันชีวิต ทุกท่ำนคือหนึ่งในฟันเฟือง 
ทีเ่ป็นแรงขบัเคล่ือนให้กรงุเทพประกันชวีติได้รบัรำงวลักำรบรหิำรงำนดเีด่น อนัดบัที ่2  
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

Today, Bangkok Life Assurance, prepared in all aspects of efficient  

management, products, service and credibility of business, would like to thank  

its customers, staff, financial and life insurance advisers.  Each and everyone of  

you is a cog in the wheel that drives Bangkok Life Assurance to receiving this 

award of Excellence in Management, 2nd place, from the Office of Insurance 

Commission. 

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ของการดำาเนินธุรกิจ กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งด้านการ
เป็นผู้นำาการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ใน 
ทุกกลุ่มลูกค้า  ดูแลลูกค้าด้านการบริการที่จริงใจ    เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเป็น 
ธรรม   ผ่านทีมที่ปรึกษาประกันชีวิตและทีมที่ปรึกษาทางการเงินที่พร้อมด้วยความรู้และ 
ประสบการณ์

Throughout over 60 years of business operation, Bangkok Life Assurance  

strives towards excellence in management of the organization in order to 

achieve maximum efficiency and results in being the leader in comprehensive 

financial management, product development to cater to the needs of all groups 

of customers, sincerity in customer care, disclosing information in an accurate,  

precise and ethical manner through a team of professional financial and life 

insurance advisers.

คุณสุวรรณี แจ่มสว่ำง ตัวแทนประกันชีวิตคุณภำพดีเด่น ประจ�ำปี 2555 คุณประภำพร จำตุรทิศ ตัวแทนประกันชีวิตคุณภำพดีเด่น ประจ�ำปี 2555
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การบริการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008

Continuous Improvement of Quality Standards (ISO 9001:2008)

กรุงเทพประกันชีวิต ... พร้อม เต็มใจบริการด้วยความจริงใจ 

ครบตามระบบคุณภาพมาตรฐานISO 9001 : 2008

Bangkok Life Assurance – Ready and willing to provide complete and lasting services  from the heart

consistent with ISO 9001 : 2008 standards 

“บริษัท มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์งานบริการภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพนักงานทุกท่านมีหน้าที่ปฏิบัติตามระบบ 
คุณภาพทีไ่ด้ก�าหนดไว้ และมกีารปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ เพือ่ให้การบรกิาร 
ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ถูกต้องสมบูรณ์ สะดวกรวดเร็ว ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต”

“The Company strives towards creating services in compliance with ISO 9001  

quality and related standards, whereby all staff are required to perform their  

duties as required by the quality determined by the system, with constant 

and regular improvements in order to attain an up-to-standard quality  

service, that is accurate, convenient and swift and will build up an everlasting  

impression on all present and potential customers”

ตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปี ในกำรสร้ำงควำมพร้อมเพื่อเข้ำระบบ
กำรบริหำรคุณภำพสำกล ตำมมำตรฐำน ISO 9002:1994 โดย
เริ่มในปี 2543 และได้ยกระดับระบบบริหำรคุณภำพเป็นมำตรฐำน  
ISO 9001:2000 ในปี 2546 โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรลูกค้ำ
เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจ กระท่ังเข้ำสู่ระบบกำรบริกำรคุณภำพ
มำตรฐำน ISO 9001:2008 เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ 
โดยเกี่ยวข้องในกระบวนกำรด�ำเนินกรมธรรม์สำยประกันชีวิต 
สำขำ และฝ่ำยประกันกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรบริกำร 
กระจำยสู่สำขำทั่วทุกภูมิภำคแบบครบวงจร โดยบริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ตอบรับนโยบำยด้ำนกำรควบคุม
คุณภำพ เพ่ือกำรบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพ อันก่อให้เกิดควำม
ประทับใจ จริงใจ ทั้งในปัจจุบันและอนำคต

“วันนี้เราพร้อม...เพื่อให้คุณพร้อม”

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทประกันชีวิตแห่ง 
แรกที่ผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 
จำก International Certification Ltd., Auckland New Zealand 
(ICL) ด้ำนกำรด�ำเนินงำนกรมธรรม์สำมัญสำยประกันชีวิต สำขำ  
และฝ่ำยประกันกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง จนได้รับรำงวัล Best Quality 
Management Awards 2012 ในโอกำสที่บริษัทมีกำรรักษำระบบ
กำรจัดกำรคุณภำพ ISO 9001 ต่อเนื่องมำกว่ำ 9 ปี พนักงำนทุกคน 
พร้อม...ให้บริกำร พร้อม...ต้อนรับลูกค้ำด้วยควำมซื่อตรง จริงใจ 
และขยำยกำรบริกำรท่ีได้มำตรฐำนน้ีสู่ภูมิภำคให้ครบทุกสำขำใน 
อนำคต โดยปัจจุบันส�ำนักงำนสำขำของบริษัทกว่ำ 30 แห่ง ได้
ผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 : 2008 แล้ว

ในอนำคตเรำมีเป้ำหมำยที่เพิ่มระดับมำตรฐำนระบบบริหำร
คุณภำพ ให้กระจำยลงสู่สำขำอย่ำงต่อเนื่องกว่ำ 10 สำขำ เพื่อ
รักษำระดับคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกสำขำของบริษัท

Throughout a period of over 10 years the Company has made 

preparations for entering international standard of service 

consistent with ISO 9002:1994 standards, commencing in the 

year 2000. Thereafter, in the year 2003 the service standard has  

been raised to the ISO 9001:2000 level, focusing on customer  

satisfaction. Until  the ISO 9001:2008 service standard has  

been reached, namely, to create customer satisfaction through  

the process of life insurance undertaking, extending into branches  

and group insurance department in order to increase service 

efficiency, extending comprehensive service to branches all 

over the region, with the Bangkok Life Assurance (Public) 

Company Limited accounting for the policy on quality control 

in order to create efficient service, leading to long lasting  

impression of sincerity both at present and in the future.

“TODAY WE ARE READY  ... TO MAKE YOU READY”

The Bangkok Life Assurance (Public) Company Limited is the 

first life insurance company to be awarded the ISO 9001:2008 

certification of the International Certification Ltd., Auckland 

New Zealand (ICL) for the operation of life, branch and group 

insurance.  It then received the Best Quality Management 

Awards 2012 for having consistently maintained the ISO  

9001 quality standard for over 9 years. Every employee is 

prepared…..for service, prepared….to greet customers,  

honestly and sincerely, and to extend its up-to-standard  

service to all branches in the future. At present, the Company  

has extended its quality management standard through 

branches that have achieved this quality standard, totaling 

over 30 branches in every region.

In the future, our target is to extend the level of quality  

management system to more than 10 branches in order to 

maintain the same quality of service in all Company branches.
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รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ

Thailand National Quality Awards (TNQA)

The awards honoring the achievement of excellence will be 

a source of not only pride but also inspiration, driving the 

Company’s sales agents to excel even further by improving 

their capability and skills to serve customers with a higher 

level and greater extent of service. Such accomplishments, 

in which the Company can take so much pride, will also be 

in the best interest of the industry as a whole.

รำงวลัแห่งควำมส�ำเรจ็จำกควำมมุง่มัน่ในกำรท�ำงำนของทีป่รกึษำ 
ประกันชวีติ เป็นแรงผลักดนัให้บริษทัมกีำรพฒันำเพิม่พนูศกัยภำพ 
ของตัวแทนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ 
และสังคม  เพ่ือพัฒนำไปสู่กำรเป็นตัวแทนประกันชีวิตดีเด่นครบ 
วงจร   นับเป็นควำมภำคภูมิใจของกรุงเทพประกันชีวิตเป็นควำม 
ส�ำเร็จของธุรกิจประกันชีวิตสืบไป

TNQA, IQA & MDRT Awards

ความภาคภูมิใจของกรุงเทพประกันชีวิต

Bangkok Life Assurance -- Proudly Recognized

รำงวัลคณุภำพของตวัแทนท่ีปรกึษำประกนัชวิีต โดยสมำคมประกนัชวีติไทยได้พิจำรณำผลกำรปฏบิตังิำนดเีด่นเข้ำมำตรฐำนตำมหลกัเกณฑ์ 

ที่ก�ำหนด ซึ่งในปี 2555 ปีแห่งควำมภำคภูมิใจของกรุงเทพประกันชีวิต ที่ได้มีที่ปรึกษำประกันชีวิตของบริษัทผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนขึ้น

รับรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ” (TNQA) จ�ำนวน 586 คน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี และรางวัลตัวแทน

คุณวุฒิดีเด่นนานาชาติ (IQA) มำกถึง 612 คน รางวัลคุณวุฒิล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) 18 คน

The Thailand National Quality Awards (TNQA) of the Thai Life Assurance Association are presented to 

sales agents in recognition of excellence in their field of work. The year 2012 brought Bangkok Life As-

surance immense pride. As many as 586 of the Company’s sales agents received the TNQA awards, with 

the number of awards received increasing each year over the past years. This year also saw 612 sales 

agents of the Company presented with the International Quality Award (IQA), while 18 won the won the 

Million Dollar Round Table Award (MDRT).   
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สถานการณ์ของธุรกิจประกันชีวิตปี 2555

2012 Life Insurance Industry Overview

ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบำทส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ช่วยให้ประชำชนมีหลักประกันท่ีมั่นคงในกำรด�ำรงชีพ และช่วย
แบ่งเบำภำระของภำครัฐในกำรดูแลประชำชนยำมเจ็บป่วย และ 
เมือ่ชรำภำพหรือเกษียณอำยุ ปัจจุบันอัตรำกำรถือครองกรมธรรม์
ในประเทศไทยสูงข้ึนเป็นร้อยละ 35 ของจ�ำนวนประชำกร และ 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจำกประชำชนมีควำมเข้ำใจเรื่องกำรท�ำ
ประกันและเห็นคุณค่ำของกำรสร้ำงหลักประกันเพื่อรองรับควำม
เสี่ยงเพิ่มขึ้น

โอกำสของกำรขยำยตัวของธุรกิจประกันชีวิต จำกกำรที่อุปสงค์สูง 
ขึ้นจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และบริกำรประกันมำก
ขึ้น ประกอบกับมำตรกำรกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ท�ำให้สถำบัน
กำรเงินต่ำงให้ควำมสนใจในธุรกิจประกันชีวิตมำกขึ้น กำรร่วมมือ 
ระหว่ำงบรษิทัประกนัชวีติและธนำคำรท�ำให้มผีลติภณัฑ์ใหม่ ๆ  เกดิ 
ข้ึน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำย ปัจจัย
หลักที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจที่ส�ำคัญนอกเหนือจำกควำมพร้อมด้ำน
บุคลำกรแล้ว ยังประกอบด้วยปัจจัยอื่น ๆ ดังนี้

ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจ

o นโยบำยด้ำนกำรลดหย่อนภำษีของภำครัฐ ซึ่งสนับสนุนให้
พนักงำนหรือลูกจ้ำงผู้มีเงินได้  บุคคลธรรมดำผู้มีหน้ำที่ต้อง
เสียภำษีสร้ำงหลักประกันให้ครอบครัวและตนเอง

o กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรประกันแก่ประชำชนของ 
ภำครัฐ ท�ำให้ประชำชนมีทัศนคติที่ดีต่อกำรประกันชีวิต ท�ำให้
กำรเข้ำถึงลูกค้ำท�ำได้ง่ำยขึ้นกว่ำในอดีต

o มำตรกำรกำรควบคุมมำตรฐำนของธุรกิจและมำตรฐำนของ
ตัวแทน ช่วยยกระดับคุณภำพของบริษัทและตัวแทนให้เป็นที่
น่ำเชื่อถือไว้วำงใจจำกประชำชนมำกยิ่งขึ้น 

o ภำวกำรณ์กำรแข่งขัน ท�ำให้แต่ละบริษัทเร่งพัฒนำเพ่ือตอบ
สนองผู้บริโภคทั้งด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ส่งผลให้ธุรกิจมี
ควำมน่ำสนใจ ประชำชนมีทำงเลือกหลำกหลำย

Life insurance business plays an important role in economic  

and social systems. It provides security in life and help  

support the public sector in providing health care as well as 

caring for elderly and retirees. Currently, the percentage of 

insurance policy holders to total population has increased  

to 35% and continue to grow. This is due to a better  

understanding of insurance and seeing its benefits. 

Growth opportunity, as a result of increasing demand,  

together with the support from the government has drawn 

interests from financial institutes like commercial banks.  

The collaboration of banks and insurance companies have 

resulted numbers of new products.  The key measures, other 

than human resources, which impact growth of insurance 

business are, for instance:

Measures favoring business

o The government’s income tax reduction policy for  

insurance policy holders.

o The public sector’s support in educating people about 

insurance, which has helped to improve an attitude  

towards insurance business.

o Rules and regulations to maintain good business practices  

as well as professionalism of agents have contributed to 

raising quality standards in operation of the companies 

and agents, and therefore earning greater trust of the 

people

o Competition in the industry has led to improvement and 

choices of products and services offered by insurance 

companies. 

ภาพรวมธุรกิจ

ในปี 2555 ธุรกิจประกันชีวิตยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีเบี้ย
รับรวมทั้งระบบทุกประเภทธุรกิจทั้งสิ้น 391,358 ล้ำนบำท เพิ่ม
ขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2554 ร้อยละ 19.10 ถือว่ำกำร
ขยำยตัวของเบี้ยรับรวมทั้งระบบดีที่สุดในรอบระยะเวลำ 10 ปีที่
ผ่ำนมำ โดยเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรกทั้งสิ้น 82,944 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.26 เป็นเบี้ยช�ำระครั้งเดียว 47,603 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.41 และเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป 260,811 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.36  ด้ำนของจ�ำนวนกรมธรรม์รำย
ใหม่ (เฉพำะกรมธรรม์รำยเดี่ยว) ที่ขำยได้ในปี 2555 มีจ�ำนวนทั้ง
สิ้น 2,967,315 กรมธรรม์  เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 13.24

Overall Business

Life insurance business continued to grow soundly in 2012. 

Total premium of Baht 391,358 million for the whole industry  

grew 19.10%. It’s the highest growth rate recorded in the past  

10 years. First-year premium totaling Baht 82,944 million 

were up by 23.26%. Single premium worth Baht 47,603  

million grew 52.41%, and Renewal premium of Baht 260,811 

million increased by 13.36%. Total number of new policies  

(Individual Life) sold in 2012 was 2,967,315, up 13.24% from 

the preceding year.  
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หน่วย : ล้ำนบำท / Unit : Million Baht  

เบี้ยปีแรก            เบี้ยช�าระครั้งเดียว            เบี้ยปีต่อไป            เบี้ยรวม
 First-year Premium Single Premium Renewal Premium Total Premium    
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การตลาดทั่วไป

ปัจจบุนัธรุกจิประกนัชวีติมีกำรแข่งขันสงู บริษทัท่ีมธีนำคำรพำณิชย์ 
เป็นพันธมิตร จะได้เปรียบด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ ควำมหลำกหลำย
ของผลิตภัณฑ์ และช่องทำงจ�ำหน่ำย ซึ่งสำมำรถให้บริกำรควำม
สะดวกแก่ลกูค้ำได้ด ีกลยุทธ์กำรตลำดท่ีใช้ในธุรกิจประกนัชีวติ เช่น

o กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  
 ในปี 2555 ผลิตภัณฑ์หลักที่แข่งขันกันในตลำดส่วนใหญ่เป็น 

แบบสะสมทรัพย์ระยะสั้น ที่ให้ผลตอบแทนสูง ผลิตภัณฑ์แบบ 
คุ้มครองตลอดชีพเป็นทำงเลือกส�ำหรับลูกค้ำท่ีต้องกำรสร้ำง 
หลักประกันระยะยำวที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในทุก 
ช่วงวัยควบคู่ไปด้วย   และผลิตภัณฑ์ประเภทบ�ำนำญและ
ประกันสุขภำพเพิ่มเติมให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกซื้อให้เหมำะสม
กับควำมเส่ียงภัยในกำรด�ำรงชีวิตและสุขภำพ  นอกจำกน้ียัง
มีผลิตภัณฑ์ประเภทหลักประกันควบคู่กับกำรลงทุนเพ่ือเป็น
ทำงเลือกส�ำหรับผู้ที่สนใจกำรสร้ำงผลตอบแทนที่สูงขึ้นและ
สำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงที่สูงขึ้นได้ 

o กลยุทธ์ด้านช่องทางจ�าหน่าย  
 ช่องทำงหลักคือกำรขำยผ่ำนตัวแทนซึ่งมีสัดส่วนสูง แต่ขยำย

ตัวในอัตรำต�่ำกว่ำช่องทำงขำยผ่ำนธนำคำร หรือ แบงก์
แอสชัวรันส์ ส�ำหรับช่องทำงอื่น ๆ เช่น กำรขำยทำงโทรศัพท์ 
(Tele Marketing) กำรขำยผ่ำนสื่อโทรทัศน์ และกำรขำยทำง
อินเตอร์เน็ต ก็มีกำรเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยมีสัดส่วน
เบี้ยรับในแต่ละช่องทำงจ�ำหน่ำย ดังนี้

 

ในปี 2555 เบี้ยรับรวมทุกประเภทธุรกิจมำจำกช่องทำงขำยผ่ำน
ตัวแทน ร้อยละ 57  ขำยผ่ำนธนำคำร ร้อยละ 37 และช่องทำงอื่น
ร้อยละ 6 ในขณะท่ีเบีย้ปีแรกรวมเบีย้ช�ำระครัง้เดยีวมำจำกช่องทำง 
ขำยผ่ำนธนำคำร ร้อยละ 54 ขำยผ่ำนตัวแทนร้อยละ 39 และช่อง 
ทำงอื่น ร้อยละ 7 จะเห็นว่ำระยะเวลำ 4 - 5 ปีที่ผ่ำนมำกำรขำยผ่ำน 
ช่องทำงธนำคำรมีอัตรำเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจำกสำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำ 
ได้ทัว่ประเทศโดยผ่ำนสำขำของธนำคำรพำณชิย์ทีม่เีป็นจ�ำนวนมำก 
ประกอบกับธนำคำรมีฐำนลูกค้ำขนำดใหญ่และมีควำมน่ำเชื่อถือ  
ส่วนช่องทำงตัวแทนมีจุดแข็งด้ำนกำรให้บริกำรหลังกำรขำยและ
มีตัวแทนมืออำชีพในกำรให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำและให้บริกำร 

o กลยุทธ์ด้านสื่อสารการตลาด  
 ในปี 2555 บริษัทประกันชีวิตหลำยรำย ใช้กลยุทธ์ในกำร

สื่อสำรกำรตลำดต่ำง ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นในบริษัท
โดยกำรสื่อสำรแบรนด์บริษัท และสร้ำงกำรรับรู้ในสินค้ำและ
บริกำรของบริษัทโดยผ่ำนสื่อสำธำรณะ และกิจกรรมเพ่ือให้
เข้ำถึงลูกค้ำและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำมำกขึ้น เป็นท่ี
สังเกตว่ำหลำยบริษัท ได้ใช้กำรสื่อสำรทำงสื่อสังคม (Social 
media) มำกขึ้น เพื่อเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยคนรุ่นใหม่  

 

ภาวะการแข่งขัน

จำกสถติขิองส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบ 
ธุรกิจประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 มีบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยทั้งสิ้นจ�ำนวน 25 บริษัท โดยม ี
สำขำรวมกัน 893 สำขำ บริษัทประกันชีวิตขนำดใหญ่ 5 บริษัท  
มส่ีวนแบ่งตลำดเบีย้รบัรวม รวมกนัประมำณร้อยละ 70 โดยบรษิทั
ประกันชีวิตที่มีผลผลิตเบี้ยประกันภัยรับรวมในปี 2555 อยู่อันดับ 
1 ใน 5 ของธุรกิจ ได้แก่ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จ�ำกัด (AIA) มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 26.32 บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (MTL) มีส่วนแบ่งตลำด
ร้อยละ 12.49 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (TLI) มี
ส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 12.48 บริษัท ไทยพำณิชย์ประกันชีวิต 
จ�ำกัด (มหำชน) (SCBLife) มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 10.71 บริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (BLA) มีส่วนแบ่งตลำด 
ร้อยละ 8.85 และบรษิทัอืน่ ๆ  รวมกนั มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 29.15   
ส�ำหรับจ�ำนวนเบี้ยรับรวมและอัตรำกำรเติบโตจำกปีที่ผ่ำนมำของ
แต่ละบริษัท แสดงดังตำรำง

Market Situation

Presently, business is highly competitive. Insurance  

companies that partner with banks has gained advantages in 

trust, varieties of products, and channels to provide services  

to customers. General marketing strategies applied by  

insurance companies include:

o Products  

 Products marketed in the past year were primarily  

short-term savings with high returns, whole life  

insurance as an option for customers who need long 

term security covering all stages of life, pension, and 

health rider products to meet customer needs in covering  

risks in health and life. Unit link products were also  

available for customers seeking higher returns while 

willing to accept a higher risk.

o Distribution

 Agent is the most common channel of which growth  

rate is relatively lower than the bancassurance. Other 

growing channels include tele-marketing, direct media, 

and internet.  The proportion of distribution is presented 

in the graph below.

In 2012, Total premiums through the agent channel accounted  

for 57%, with 37% coming from bancassurance and the  

remaining 6% from other channel, while 54% of the first-year  

premiums including single premiums were from bancassurance  

and 39% were from agent channel and 7% from other channels.   

The market expansion in the past 4-5 years is attributed 

largely to bancassurance of which advantages are the 

reputation of commercial banks, numbers of branches to 

reach customers, and bank customer base. The strengths of 

Agent channel is the personal and professional services.  

o PR and advertising 

 In 2012, insurance companies utilized integrated marketing  

extensively to create awareness and stimulate interest. 

Customer engagement activities were also employed to 

enhance customer outreach. Internet and social media 

has been increasingly used to reach young customers.

Competition

According to the Office of Insurance Commission, as of 

31 December 2012, there are 25 life insurance companies  

operating in Thailand with total of 893 branches. Among them 

are top five companies, in terms of total premium: American  

International Assurance (AIA), 26.32% market share; Muang 

Thai Life Assurance PCL (MTL), 12.49% market share; Thai 

Life Insurance PCL (TLI), 12.48% market share; SCB Life  

Assurance PCL (SCBLife) represented 10.71% market share; 

and Bangkok Life Assurance PCL (BLA), 8.85% market share, 

and 29.15% market share belongs to other companies. The 

total premiums of each company and the growth rated from 

previous year is presented in the table below.
เบี้ยประกันภัยรับรวม

Total premium

ที่มาข้อมูล : สมำคมประกันชีวิตไทย
Source: The Thai Life Assurance Association

ภาพสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามช่องทางจ�าหน่าย
The portion of the premium received by the channel.

เบี้ยประกันภัยรับปีแรกรวมเบี้ยช�าระครั้งเดียว
First year premium including Single premium

2553/2010 2553/20102554/2011 2554/20112555/2012 2555/2012

53% 50% 54%

31% 33% 37%

40%

6%

43%

7%

39%

7%

63%

6%

61%

6%

57%

6%

ช่องทางธนาคาร          ช่องทางตัวแทน          ช่องทางอื่น
 Bancassurance Agent Channel Other Channels

  บริษัท เบี้ยรวม / Total Premium %+/-
  Company (หน่วย : ล้ำนบำท / Million Baht) 

 1. AIA 103,023 9.21%

 2. MTL 48,868 28.99%

 3. TLI 48,847 21.99%

 4. SCBLife 41,909 38.31%

 5. BLA 34,640 9.77%

Industry 391,358 19.10%

ส่วนแบ่งตลาดของเบี้ยรับรวม
Market share of the total premium

ที่มาข้อมูล : สมำคมประกันชีวิตไทย
Source: The Thai Life Assurance Association

Others
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ทำงด้ำนผลผลิตรำยใหม่ทั้งหมด หรือเบี้ยประกันภัยรับปีแรกรวม
เบี้ยช�ำระครั้งเดียว บริษัทประกันชีวิตท่ีมีผลผลิตในปี 2555 อยู่
อันดับ 1 ใน 5 ของธุรกิจ ได้แก่ อันดับ 1 บริษัท อเมริกันอินเตอร ์
แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ�ำกัด (AIA) มีเบี้ยรับ 23,538 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 20.74 อันดับ 2 บริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (MTL) มีเบี้ยรับ 21,666 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 32.38  อันดับ 3 บริษัท ไทยพำณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด 
(มหำชน) (SCBLife) มีเบี้ยรับ 18,682 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
63.82 อันดับ 4 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (TLI)  
มีเบี้ยรับ 14,310 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.26 อันดับ 5 บริษัท 
กรุงไทย-แอกซ่ำ ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (KTAL) มีเบี้ยรับ 
11,745 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.30 และ บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (BLA) มีเบี้ยรับ 8,767 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91

In terms of whole new business productions or first-year 

premium including single premiums, AIA led the industry 

with premiums of 23,538 million Baht, up 20.74% from the 

preceding year;  MTL, with premiums of 21,666 million Baht, 

32.38% growth;  SCBLife, with premiums of 18,682 million 

Baht, 63.82% growth;  TLI, with premiums of 14,310 million 

Baht, recorded an increase of 34.26%; KTAL, with premiums of  

11,745 million Baht, up 45.30%; and BLA, with premiums  

of 8,767 million Baht, 5.91% growth.  

เมื่อพิจำรณำผลผลิตเฉพำะช่องทำงขำยผ่ำนธนำคำรและช่องทำง
ขำยผ่ำนตัวแทน บริษัทที่มีสัดส่วนกำรขำยผ่ำนช่องทำงธนำคำร
เป็นหลัก ได้แก่ บริษัท ไทยพำณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 
(SCBLife) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (MTL) 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่ำ ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (KTAL)  
และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (BLA) ส่วน
บริษัทที่เน้นกำรขำยผ่ำนช่องทำงตัวแทนเป็นหลัก ได้แก่ บริษัท 
อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ�ำกัด (AIA) บริษัท 
ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (TLI) และ บริษัท อลิอันซ์ 
อยุธยำ ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (AZAY)

ที่มาข้อมูล : สมำคมประกันชีวิตไทย
Source: The Thai Life Assurance Association

For business productions via bancassurance, the leading  

insurer is SCBLife, followed by MTL, KTAL and BLA. The  

companies which emphasize on agent channel are AIA,  

followed by TLI  and Allianz Ayudhya Life PCL. (AZAY).

   เบี้ยปีแรกรวมเบี้ยช�าระครั้งเดียว
   Frist year premium

  บริษัท including single premium %+/-
  Company (หน่วย : ล้ำนบำท / Million Baht) 

 1. AIA 23,538 20.74%

 2. MTL 21,666 32.38%

 3. SCBLife 18,682 63.82%

 4. TLI 14,310 34.26%

 5. KTAL 11,745 45.30%

 6. BLA 8,767 5.91%

Industry 130,548 32.50%

แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2556

Life Insurance Industry Trends in 2013

ในปี 2555 ที่ผ่ำนมำ เบี้ยรับรวมทั้งระบบมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 391,358 
ล้ำนบำท มีอัตรำเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 19.10 สูงสุด 
ในรอบ 10 ปี ผู้ที่สนใจเข้ำสู่อำชีพนักขำยก็มีเพิ่มมำกขึ้น โดยใน
ปี 2555 มีผู้สนใจสมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศทั้งสิ้น 
138,878 รำย เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 7.61 นอกจำกนี้ปัจจัย
สนับสนุนต่ำง ๆ จำกทำงภำครัฐ รวมถึงควำมเข้ำใจและทัศนคติ 
ทีด่ต่ีอธรุกจิประกนัชวีติของประชำชนกม็เีพิม่มำกขึน้ ประกอบกบั 
ประเทศไทยยังมีอัตรำกำรถือครองกรมธรรม์ค่อนข้ำงต�่ำเพียง
ร้อยละ 35 ส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจที่จะขยำยฐำนตลำดได้อีกมำก  
โดยในปี 2556 สมำคมประกันชีวิตไทยคำดกำรณ์อัตรำกำรเติบโต
ของเบี้ยรับรวมทั้งระบบไว้ที่ร้อยละ 17.30 เบี้ยประกันชีวิตรับรำย
ใหม่ เติบโตร้อยละ 24.20 และเบี้ยประกันชีวิตปีต่อไป เติบโต 
ร้อยละ 13.90 ซึ่งจะส่งผลให้อัตรำกำรถือครองกรมธรรม์เพิ่มเป็น
ร้อยละ 38 ของจ�ำนวนประชำกร

ปัจจุบันประเด็นที่ธุรกิจประกันชีวิตและภำคธุรกิจกำรเงินก�ำลัง
ให้ควำมสนใจและถือเป็นโอกำสที่ส�ำคัญ คือเรื่องของกำรเปิดเสรี
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน หรือ เออีซี ซึ่งมีบทบำทส�ำคัญที่จะ 
ท�ำให้ธุรกิจประกันชีวิตมีขนำดใหญ่ข้ึนและมีอัตรำกำรเติบโตเพ่ิม
มำกขึน้ บรษิทัประกนัชวีติต่ำงเร่งพฒันำคณุภำพในด้ำนต่ำง ๆ   ทัง้ 
ด้ำนกำรพัฒนำตัวแทนให้เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน  พัฒนำสินค้ำ
และบรกิำร  เทคโนโลย ี รวมถงึเตรยีมควำมพร้อมด้ำนบคุลำกรซึง่มี 
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษไว้รองรับกำรแข่งขันในยุค 
เออีซี ที่จะมีขึ้นปลำยปี 2558 นอกจำกนี้บำงบริษัทยังเตรียมกำร
ขยำยธุรกิจไปสู่ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ลำว กัมพูชำ พม่ำ อีกด้วย  
ท�ำให้ตลำดประกนัชีวติขยำยตัวเป็นวงกว้ำงไปในภมูภิำคอำเซยีนได้ 
อย่ำงรวดเรว็ ขณะเดยีวกนักำรเข้ำมำของบรษิทัข้ำมชำตกิจ็ะส่งผล 
ให้กำรแข่งขนัในประเทศมคีวำมรนุแรงขึน้กว่ำในอดตี  บรษิทัชัน้น�ำ 
ท่ีมีธนำคำรพำณิชย์เป็นพันธมิตร จะมีข้อได้เปรียบโดยมีควำม
พร้อมด้ำนฐำนลูกค้ำมำกกว่ำบริษัทอื่นๆ แต่ทั้งนี้กำรแข่งขันจะส่ง 
ผลดีต่อผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรมีทำงเลือกที่หลำก
หลำย ได้รับสินค้ำและบริกำรที่ดีมีมำตรฐำนในรำคำที่ถูกลง

ทั้งนี้แนวโน้มกำรแข่งขันในธุรกิจนอกจำกจะแข่งขันกันด้ำนกำร
ให้บริกำรทำงกำรเงินอย่ำงรอบด้ำนส�ำหรับทุกกลุ่มเป้ำหมำยแล้ว 
กลุ่มเป้ำหมำยใหม่ที่น่ำสนใจในกำรเตรียมสินค้ำไว้รองรับคือ กลุ่ม 
ลูกค้ำเตรียมเกษียณและกลุ่มสูงวัย ซึ่งมีจ�ำนวนเพ่ิมมำกข้ึนตำม
แนวโน้มจ�ำนวนประชำกร   ธุรกิจสำมำรถสร้ำงยอดขำยจำกกลุ่ม
เป้ำหมำยดังกล่ำวได้ไม่ยำก  เนื่องจำกเป็นกลุ่มที่มีกำรเก็บออมมำ 
ระยะหนึ่ง มีก�ำลังซื้อค่อนข้ำงสูง และต้องกำรวำงแผนเพื่อรองรับ
วัยเกษียณและสุขภำพ โดยธุรกิจมีเครื่องมือส�ำคัญที่ใช้เป็นสื่อใน
กำรเข้ำถึงลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพคือกำรสื่อสำรกำรตลำด
อย่ำงครบวงจรและกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสัมพันธ์กับลูกค้ำ

In 2012, Total premiums of Baht 391,358 million for the 

life insurance industry recorded a growth of 19.10% from 

the preceding year and the highest growth in the past 10 

years. People entering the sales profession also increased 

as those applying for sales agent throughout the country 

amounted to 138,878, up by 7.61% from the preceding year. 

Moreover, the industry has attained greater support from the 

public sector while there has been a notable increase in the  

understanding of and positive attitudes towards life insurance  

profession as a whole. Growth for the life insurance industry 

continues to be quite positive as the number of policy holders  

in Thailand, accounting for only 35% of the total population, is  

still rather low. The Thai Life Assurance Association projects  

that in 2013 Total premiums would grow 17.30 %, with New  

Business Premiums and Renewal Premiums growing 24.20%  

and 13.90% respectively and policy holders increasing to 

38% of the total population.

Presently, the insurance and finance sectors are focusing their  

attention on the forthcoming ASEAN Economic Community  

(AEC) as it would generate greater business growth. Life  

insurance providers push ahead with plans to boost quality in  

every aspect, such as the development products and services  

as well as agents to serve as financial advisors, including  

personnel with proficiency in English needed to cope with 

ever increasing competitive pressures from the realization  

of the AEC by the end of 2015. Some insurance companies  

are geared up to expand business to neighboring  

countries such as Laos, Cambodia and Myanmar to take  

advantage of rapid and widespread business growth.  

Furthermore, the entry of multi-national corporations would 

lead to a much tougher competition than in the past and leading  

insurers companies partnered with commercial banks would 

be bettered positioned to capitalize on their strong customer 

base. A strongly competitive market, however, would benefit 

consumers as they can have greater choices in procuring lower  

priced, adequately protected insurance products and services.

An increasingly keener competition in the industry will drive 

businesses to put emphasis on integrated financial services 

tailored to all target groups. Given the aging population trend,  

customers preparing for retirement and senior citizens are 

among the prospective groups for future growth as they would  

have funds set aside for retirement and health care. Insurance  

providers  would be able to reach their target groups efficiently  

through integrated market communications and customer 

relationship management activities.
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ผลการดำาเนินงานปี 2555

Company Performance in 2012

ด้านการตลาด

นโยบายและการด�าเนินงาน :

ในปี 2555 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) บริหำรงำน 
ด้ำนกำรตลำดภำยใต้ภำรกิจใหม่ในกำรเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำร
วำงแผนทำงกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน ประกอบด้วย กำรสร้ำงหลัก
ประกันควบคู่ไปกับกำรสร้ำงฐำนะ กำรท�ำตลำดในปีนี้ บริษัทมี
กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ เพื่อสร้ำงจุดยืนใหม่และสร้ำง
ควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขัน อันได้แก่ 

การพัฒนาสินค้าและบริการ  

เพือ่ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยกำรน�ำเสนอด้วย 
แผนกำรเงินอย่ำงครบวงจรที่เหมำะสมกับทุกช่วงวัยท้ังด้ำนกำร
สร้ำงหลักประกันคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับแผนกำรเสริมสร้ำง
ฐำนะ เพื่อควำมมั่นคงส�ำหรับตนเองและครอบครัว นอกจำกนี้  
บริษัทยังได้พัฒนำแบบประกันที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และ
ควำมจ�ำเป็นในกำรครองชีพยุคปัจจุบัน เช่น แบบประกันท่ีให้
ควำมคุ้มครองต่อชีวิตสูงทั้งแบบประกันตลอดชีพผ่ำนช่องทำง
ธนำคำรและแบบประกันบีแอลเอคุ้มครองสูงผ่ำนช่องทำงตัวแทน  
แบบประกันเพื่อชดเชยโรคมะเร็ง และแบบประกันเพื่อกำรออม 
ระยะสัน้ซึง่ให้ผลตอบแทนทีด่ ีเพือ่ให้ลกูค้ำเลอืกซ้ือได้อย่ำงสะดวก 
และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรครองชีพของตนเองอีกด้วย

การพัฒนาคุณภาพตัวแทนและการสร้างทีมที่ปรึกษา

ทางการเงิน  
เพื่อให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร ด้วยกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงินให้กับบุคลำกรและทีม 
งำนฝ่ำยขำยที่เป็นตัวแทนมีผลงำนสม�่ำเสมอกว่ำ 5,000 คน  ด้วย 
กำรจดัอบรมหลกัสูตร ควำมรู้พืน้ฐำนเกีย่วกบัตลำดกำรเงินและกำร 
ลงทุนในหลักทรัพย์ เพ่ือข้ึนทะเบียนผู้ขำยหลักทรัพย์ (Single  
License) ปัจจุบัน บริษัทมีที่ปรึกษำทำงกำรเงินมืออำชีพที่ผำ่น 
กำรอบรมจำกสถำบนัช้ันน�ำและได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร 
ก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) กว่ำ 300 คน ใน
ขณะเดยีวกนัก็ยังคงนโยบำยส่งเสริมกำรสร้ำงทีป่รึกษำประกนัชวีติ
และตวัแทนคณุภำพอย่ำงต่อเนือ่ง โดยในปี 2555 บรษิทัมีตัวแทนที่
ได้รับรำงวัลตัวแทนคุณภำพดีเด่นแห่งชำติทั้งสิ้น 586 คน  

MARKETING

Policy and Performance

In 2012, Bangkok Life Assurance PCL. (BLA) embarked on a  

marketing initiative underlining its new mission to be a  

provider of integrated financial planning services and calling  

attention to the importance of balancing wealth building 

and financial stability. Marketing efforts for this year will   

be geared towards achieving this goal and establishing a 

distinctive identity for itself in a keenly competitive insurance 

business by stepping up its activities in numerous areas. 

Product and Service Development

To meet customer needs, integrated financial planning 

would cover all age groups and focus on financial stability  

and wealth building as a means to provide people and their 

family security throughout life. The Company has also come 

up with insurance plans suited to the demands of today’s 

lifestyles and living standards. For example, insurance plans 

with high life protection cover such as whole life protection 

plan through bancassurance, BLA high protection plan via 

agent channel, cancer rider and short-term savings plan 

with good returns that are tailored to suit the convenience 

and benefits of individual needs.

Capability Development of Agents and 

Financial Advisors

In order to be equipped with adequate service, more than  

5,000 active agents have been instructed in financial planning  

with courses on basic knowledge of financial market and  

investment in stocks to be able to attain Single License. At  

present, the Company has more than 300 financial advisors 

that have been trained at leading institutions and have a  

license from the Securities and Exchange Commission. The 

Company has continued to promote the development of  

financial advisors and quality agents. In 2012, as many as 586  

sales agents were awarded the Thailand National Quality 

Awards.

การพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

ในปีนี ้บรษิทัเตรยีมแผนกำรเพิม่ช่องทำงจ�ำหน่ำยใหม่ซึง่อยูร่ะหว่ำง 
ศึกษำรำยละเอียดและวำงแนวทำงด�ำเนินงำน เพื่อรองรับกำร
แข่งขันและเข้ำถึงลูกค้ำได้ในวงกว้ำง  นอกจำกนี้ยังเสริมสร้ำง 
ควำมแข็งแกร่งในช่องทำงหลัก คือ ช่องทำงจ�ำหน่ำยผ่ำนธนำคำร  
หรอื แบงก์แอสชวัรนัส์ และช่องทำงตัวแทน ด้วยกำรน�ำเสนอสนิค้ำ 
และบริกำรท่ีตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม และ
ลูกค้ำทั่วไป รวมถึงกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้

o ช่องทางจ�าหน่ายผ่านธนาคาร   

 บริษัทยังคงจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)  
เป็นช่องทำงหลกั  โดยมกีำรวำงนโยบำยกำรตลำดและกำรขำย 
ร่วมกันอย่ำงมีประสทิธภิำพทัง้ในส่วนของกำรจดัจ�ำหน่ำยผ่ำน 
สำขำและส�ำนักธุรกิจของธนำคำร โดยบริษัทให้กำรสนับสนุน 
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรประกันชีวิตและทักษะกำรขำย 
ใหม่ๆ ให้กับบุคลำกรของธนำคำรในทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องทั้ง 
ในภำคทฤษฎีและสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร  และสนับสนุนกำรให ้
บริกำรลูกค้ำและประสำนงำนภำยในสำขำธนำคำร  โดยจัดส่ง
เจ้ำหน้ำที่พัฒนำกำรตลำดเข้ำดูแลอ�ำนวยควำมสะดวกในทุก
สำขำทั่วประเทศอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย  

 ส�ำหรบัทำงด้ำนของสนิค้ำ นอกจำกสนิค้ำประเภทสะสมทรพัย์ 
ระยะสั้นส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำเงินฝำกและแบบคุ้มครองสินเชื่อ 
ส�ำหรับลูกค้ำสินเช่ือธุรกิจแล้ว ในปี 2555 บริษัทได้น�ำเสนอ 
แบบประกนัใหม่ทีเ่น้นด้ำนควำมคุม้ครองชวีติเพิม่เตมิเพือ่เป็น 
ทำงเลือกให้กับลูกค้ำ คือ แบบตลอดชีพ ซึ่งผลตอบรับอยู่ใน 
เกณฑ์ที่ดี ลูกค้ำให้ควำมสนใจและแบบประกันดังกล่ำวสร้ำง 
ยอดขำยได้กว่ำ 2,400 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ยังมีแบบประกัน 
ประเภทสะสมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสงู ซึง่อยู่ในควำมต้องกำร 
ของตลำด น�ำเสนอขำยเป็นระยะ เพือ่เป็นทำงเลอืกเพิม่เตมิให้ 
กับลูกค้ำ

 

Distribution Channel Development

A detailed study is now underway to implement the plan for 

increasing new distribution channels  this year so that the 

Company could gain greater and wider access to customers  

and maintaining its competitiveness. Additionally, main 

channels such as bancassurance and agents will be beefed 

up by introducing products and services to meet the needs of 

niche market and target customers in general. Furthermore, 

distribution channel development covers:

o Bancassurance channel 

 The Company continues to distribute through Bangkok 

Bank PCL. as the main channel. Based on effective mutual  

marketing and sales policies, distribution is done through 

the bank’s branches and business offices. Knowledge, 

both theoretical and practical, of life insurance and sales 

skills have been extended to personnel of the bank at all 

levels. Marketing development officers have also been 

dispatched, providing customer service support and  

facilitating coordination within every Bangkok Bank 

branch throughout the country.

 Besides short-term savings for deposit customers and 

protection plan for business loan customers, the Company  

has offered a new life protection plan as an option for 

customers. It is a whole life insurance policy which meet 

their needs and contributed to realizing sales in excess of 

Baht 2,400 million. Moreover, a savings plan accruing a 

high return was also introduced periodically to serve the 

interests of certain customers.
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o ช่องทางจ�าหน่ายผ่านตัวแทน 

 เพื่อตอบสนองต่อนโยบำยของบริษัทในกำรสร้ำงควำมมั่นคง 
ทำงกำรเงินให้กับประชำชนทุกกลุ่ม ในปี 2555 บริษัทจึงได ้
ด�ำเนินแคมเปญ “กรุงเทพประกนัชีวติ...พร้อม” ข้ึน เพือ่สือ่สำร 
ให้เห็นถึงควำมพร้อมของบริษัทต่อภำรกิจดังกล่ำว ด้วยพลัง 
จำกทีมที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ ได ้รับใบอนุญำตจำกคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว 
กว่ำ 300 คน พร้อมกำรพัฒนำแผนกำรเงินอย่ำงรอบด้ำนที ่
สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรทำงกำรเงินได้ในทุกช่วงของ
ชีวิต ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเดินหน้ำสร้ำงทีมที่ปรึกษำ
ประกันชีวิตที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกำรพัฒนำแผน 
กำรประกันชีวิตที่เฉพำะกลุ่ม เช่น แผนคุ้มครองชีวิตส�ำหรับ
กลุม่เกษตรกร กลุม่ผูขั้บรถแทก็ซ่ี กลุม่ผูป้ระกอบธุรกจิ เป็นต้น  
เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงตลำดผ่ำนช่องทำงตัวแทนอีกด้วย

การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร  

ตำมแนวทำงภำรกิจใหม่ด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงินอย่ำงรอบ
ด้ำน โดย

o ร่วมกับ ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) ในกำรพัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และน�ำ 
เสนอผ่ำนสำขำของธนำคำรกรุงเทพที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่ำ 
1,000 แห่ง 

o ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด 
ในกำรพัฒนำและเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อกำรลงทุน

o ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ในกำร 
พัฒนำและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์กำรประกันภัยทรัพย์สิน

การพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและสนับสนุนการท�าตลาด  

บรษิทัได้ด�ำเนินกำรด้ำนกำรสือ่สำรกำรตลำดอย่ำงครบวงจร ท้ังกำร 
สร้ำงกำรรับรู้ด้วยกำรจัดกิจกรรม “กรุงเทพประกันชีวิต...พร้อม”  
เพื่อสื่อสำรถึงจุดยืนของบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ 
ตำมด้วยแคมเปญโฆษณำผ่ำนสื่อสำธำรณะ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ 
และเคเบิ้ลทีวี กำรตอกย�้ำแบรนด์ให้เป็นที่จดจ�ำผ่ำนสื่อนอกสถำน
ที่ด้วยบิลบอร์ด และจอแอลอีดี ทั่วประเทศ และส�ำหรับสื่อใน
อำคำร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสำรต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังได้จัดให้
มีกำรสร้ำงประสบกำรณ์ให้ลูกค้ำและประชำชนทั่วไปได้รับควำมรู้ 
ถึงประโยชน์ของกำรวำงแผนกำรเงินผ่ำนสื่อรำยกำรโทรทัศน์
และเคเบิ้ลทีวี รวมถึงกิจกรรมด้ำนกำรวำงแผนกำรเงินในรูปแบบ
ของกำรสัมมนำร่วมกับบริษัทพันธมิตรในโอกำสต่ำงๆ เพื่อสร้ำง
ประสบกำรณ์ทดลองวำงแผนทำงกำรเงินให้กับลูกค้ำและผู้ที่สนใจ
ด้วย

o Agent channel

 Consistent with the Company’s undertaking in building  

financial stability for all age groups, the marketing  

campaign “BLA...Ready” was launched in 2012 to  

demonstrate its readiness to fulfill  its mission. More than  

300 financial advisors have received a valid license from  

the Securities and Exchange Commission enabling them  

to provide integrated financial planning that would meet 

financial needs at all life stages. The Company also  

continues to build a team of quality advisors and  

implement new insurance plans for niche target groups, 

such as agriculturists, taxi drivers and businesspersons, 

to broaden the customer base through agent distribution 

channel. 

Collaboration with Business Partners

In undertaking its new mission of providing integrated  

financial planning services, the company has partnered with:

o Bangkok Bank PCL.– for developing insurance products 

suited to customer needs and sold   through more than 

1,000 branches of the bank throughout the country.

o BBL Asset Management Co.,Ltd.– for developing and  

selling investment products.

o Bangkok Insurance PCL.– for developing and selling asset  

insurance products.

Marketing Promotion and Advertising Support

The Company developed an integrated marketing communication  

initiative to create strong awareness of its new mission. The 

“BLA…Ready” marketing promotion introduced in November  

was supported by a countrywide advertising campaign  

communicated through terrestrial and cable TV, radio,  

newspapers, magazines and outdoor media, such as  

billboards and LED displays, to amplify awareness of the 

brand. Furthermore, terrestrial and cable TV programs were 

developed to educate the public on the benefits of sound  

financial planning. Seminars on financial planning were also 

conducted in collaboration with business partners for the 

sake of customers as well as interested personnel.

เบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามช่องทางจ�าหน่ายและ

สายผลิตภัณฑ์ :

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีกรมธรรม์มีผลบังคับท้ังสิ้น 1,208,584  
กรมธรรม์ และมจี�ำนวนกรมธรรม์รำยใหม่ทัง้สิน้ 164,444 กรมธรรม์  
มีอัตรำกำรเติบโตลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 8.21 อัตรำกำรเติบโตที่ 
ลดลงดงักล่ำวสบืเนือ่งจำกนโยบำยกำรขำยสนิค้ำท่ีเน้นควำมคุม้ครอง 
มำกข้ึน ซึ่งบริษัทเห็นว่ำมีควำมส�ำคัญและเป็นพ้ืนฐำนหลักของ 
กำรวำงแผนกำรเงินส�ำหรับคนทุกอำชีพและทุกวัย ในขณะที ่
ประชำชนโดยส่วนใหญ่ยังคงคุ้นเคยและให้ควำมส�ำคัญกับสินค้ำ 
ประเภทสะสมทรัพย์  แต่ในขณะเดียวกันทุนประกันรวมของบริษัท 
มอีตัรำเตบิโตเพิม่สงูข้ึน โดยมทีนุประกนัทัง้สิน้ 123,830.59 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 28.48 เนื่องจำกมีทุนเฉลี่ยต่อกรมธรรม์
เพิม่สูงขึน้ จำกในอดตีทีทุ่นเฉลีย่อยู่ทีป่ระมำณ 150,000 - 200,000  
บำทต่อกรมธรรม์ มำเป็น 300,000 บำทต่อกรมธรรม์ 

ทำงด้ำนเบีย้ประกนัภยัรบัรวม มจี�ำนวนทัง้สิน้ 34,640.20 ล้ำนบำท  
เพิม่ข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 9.77 ในจ�ำนวนนีเ้ป็นเบีย้ปีแรก 4,923.04  
ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 28.83 เนือ่งจำกในปี 2555 บรษิทั 
ออกสินค้ำประเภทตลอดชีพช�ำระเบี้ยครั้งเดียวขำยผ่ำนช่องทำง
ธนำคำรมียอดขำยค่อนข้ำงสูง ท�ำให้น�้ำหนักของเบี้ยใหม่ไปอยู่ที ่
แบบช�ำระเบี้ยครั้งเดียวค่อนข้ำงมำก โดยในปีนี้เบี้ยช�ำระครั้งเดียว
มีจ�ำนวนท้ังสิ้น 3,844.35 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 
182.36 และมีเบี้ยปีต่อไปจ�ำนวน 25,872.81 ล้ำนบำท เพ่ิม
ขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 11.15  โดยสำมำรถแจกแจงเบี้ยรับในแต่ละ
ช่องทำงจ�ำหน่ำยและสำยผลิตภัณฑ์ ได้ดังต่อไปนี้

 
1. เบี้ยประกันภัยรับแยกตามช่องทางจ�าหน่าย ประกอบด้วย

1.1 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ไม่รวมเบี้ยช�าระครั้งเดียว)

Insurance Premium by Distribution Channel and 

Product

At the end of 2012, the Company had 1,208,584 Policies  

Inforce and 164,444 new policies which decreased 8.21% from 

the preceding year. This decline is attributed to a sales policy  

that placed more emphasis on products with protection  

plan. This, the Company believes, is crucial and most  

fundamental in financial planning for all occupations and 

age groups. However, most people may see the impor-

tance of savings products as they are most familiar with 

them. The sum insured held by the Company amounted  

to Baht 123,830.59 million, up 28.48% from the preceding year 

which is attributed to the average sum insured per policy  

increasing from Baht 150,000-200,000 to Baht 300,000.

Insurance premium totaled Baht 34,640.20 million, up 9.77%  

from the preceding year. First-year premium totaling Baht 

4,923.04 million were down 28.83% from the preceding  

year. This was due to the high volume of the Company’s  

single-premium whole life products sold through  

bancassurance, thus resulting in a lower volume of new  

premium sold. Single premium sales amounted to Baht  

3,844.35 million, up 182.36% from the preceding year, and 

renewal premium sales of Baht 25,872.81 million grew 

11.15%. Premium by distribution channel and products are 

as follows:

1. Premium by distribution channel

1.1 First-Year Premium (Excluding Single Premiums)

5%
32%

63%

ช่องทางอื่น
Other channels

ช่องทางธนาคาร
Bancassurance

ช่องทางตัวแทน
Agent channel
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เบีย้ประกนัภยัรับปีแรก (ไม่รวมเบ้ียช�ำระคร้ังเดยีว) มจี�ำนวนท้ังสิน้  
4,923.04 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
28.83 โดยมีสัดส่วนยอดขำยในแต่ละช่องทำงจ�ำหน่ำยดังนี้

o ช่องทำงขำยผ่ำนธนำคำร มีสัดส่วนเบี้ยรับปีแรกร้อยละ 63  
คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 3,085.47 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ  
43.34 เนือ่งจำกในปีน้ีมกีำรกระตุน้ยอดขำยด้วยสนิค้ำประเภท 
ช�ำระเบี้ยครั้งเดียวค่อนข้ำงมำกท�ำให้เบี้ยปีแรกลดลงจำกปีที ่
ผ่ำนมำ โดยยอดขำยส่วนใหญ่มำจำกสนิค้ำประเภทสะสมทรพัย์ 
ที่ขำยผ่ำนกลุ่มลูกค้ำเงินฝำกเป็นหลัก นอกจำกนี้ในปี 2555 
บริษัทยังได้เพิ่มสำยผลิตภัณฑ์ประเภทควำมคุ้มครองตลอด 
ชีพน�ำเสนอผ่ำนธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) เพิ่มเติม 
เพื่อให้สินค้ำที่ขำยผ่ำนธนำคำรมีควำมหลำกหลำยเป็นทำง
เลอืกให้กบัลกูค้ำเพ่ิมมำกขึ้น

o ช่องทำงขำยผ่ำนตวัแทน มสีดัส่วนเบ้ียรับปีแรกร้อยละ 32 หรอื 
มีเบี้ยรับทั้งสิ้น 1,596.13 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ  
31.40 ในปีนี้ยอดขำยผ่ำนช่องทำงตัวแทนมีผลผลิตเติบโต 
ดีกว่ำปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกบริษัทมีกำรพัฒนำทั้งด้ำนคุณภำพ 
ตัวแทน ด้ำนสนิค้ำและบริกำร รวมถงึมกีำรท�ำกำรตลำดสือ่สำร 
องค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ส่งเสริมกำรสร้ำงผลผลิตได้เป็นอย่ำงดี

o ช่องทำงอ่ืนๆ มีสัดส่วนเบี้ยรับปีแรกร้อยละ 5 หรือมีเบี้ยรับ 
ทั้งสิ้น 241.44 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 5.89

 
1.2 เบี้ยช�าระครั้งเดียว

เบี้ยช�ำระครั้งเดียว มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,844.35 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
จำกปีก่อนร้อยละ 182.36 ยอดขำยหลกัๆ มำจำกช่องทำงธนำคำร  
ส่วนช่องทำงขำยผ่ำนตัวแทนในปีนี้ บริษัทไม่เน้นกำรขำยสินค้ำ 
ประเภทช�ำระเบี้ยครั้งเดียว
o ช่องทำงขำยผ่ำนธนำคำร มเีบ้ียช�ำระคร้ังเดยีวจ�ำนวน 3,840.43  

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 204.60 โดยเบี้ยรับในปีนี้  
นอกจำกสนิค้ำประเภทคุ้มครองเครดติส�ำหรับลกูค้ำสนิเชือ่บ้ำน 
และสนิเชือ่ธุรกจิของธนำคำรแล้ว ยงัมสีนิค้ำประเภทตลอดชพี 
ช�ำระเบี้ยครั้งเดียวเพิ่มเติมจำกปีที่ผ่ำนมำ

o ช่องทำงขำยผ่ำนตัวแทน มีเบี้ยช�ำระครั้งเดียวเพียง 3.92 ล้ำน 
บำท ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ  96.11 ซึ่งกำรขำยสินค้ำประเภท
ช�ำระเบี้ยครั้งเดียวเป็นนโยบำยกำรขำยที่เน้นควำมสอดคล้อง
กับภำวะตลำดและกำรลงทนุในแต่ละปีเป็นหลกั  ท�ำให้ยอดขำย 
และอัตรำเติบโตในแต่ละปีมีกำรแกว่งตัวมำก  

Total First-Year Premium (Excluding Single Premium) of 

Baht 4,923.04 million written in the year were down 28.83% 

from the same period of the preceding year. Premium  

derived from each channel are as follows:

o Bancassurance. First–year premium, making up 63%,  

totaled Baht 3,085.47 million, down 43.34% from the same  

period of the preceding year as sales of single premium  

products were given a significant boost. The majority 

of sales in this channel came from savings products. In  

2012, the Company also increased the range of whole 

life protection products offered through Bangkok Bank,  

PCL. giving customers a greater choice of bancassur-

ance products.

o Agent channel. First–year premium, accounting for 32%, 

amounted to Baht 1,596.13 million, up 31.40% from the 

preceding year. Agent channel sales for the year grew 

appreciably from the preceding year as a result of  

enhancement in the quality of agents, products and  

services, and employment of solid strategies in the  

communication and marketing initiatives of the Company.

o Other channels. First–year premium sold through other 

channels, accounting for the remaining 5% and totaling 

Baht 241.44 million, recorded a decrease of 5.89% from 

the preceding year.

1.2 Single Premium

Total single premium of Baht 3,844.35 million written in the 

year were up 182.36% from the preceding year. Most of the 

sales came from bancassurance. The Company did not put 

priority on agent channel sales of single premium products 

this year.

o Bancassurance. Single premium of Baht 3,840.43  

million generated through this channel were up 204.60%. 

An increase in credit protection insurance products  

for house and business loans of bank customers as  

well as single-premium whole life insurance products 

contributed to this growth.

o Agent channel. Sales of single premium of Baht 3.92 

million were down 96.11% from the preceding year.  

Single premium sales usually fluctuate from year to 

year as they are influenced by investment and market  

conditions of the particular year.

3%
40%

57%

ช่องทางอื่น
Other channelsช่องทางตัวแทน

Agent channel

ช่องทางธนาคาร
Bancassurance

1.3 เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป
 

1.3 Renewal Premium

เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป มีจ�ำนวนท้ังสิ้น 25,872.81 ล้ำนบำท  
เพิ่มข้ึนจำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 11.15 โดยมี
สัดส่วนเบี้ยรับในแต่ละช่องทำงจ�ำหน่ำยดังนี้
o ช่องทำงขำยผ่ำนธนำคำร มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป

ร้อยละ 57 คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 14,624.44 ล้ำนบำท เติบโต
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 14.19

o ช่องทำงขำยผ่ำนตัวแทน มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป
ร้อยละ 40 หรือมีเบี้ยรับทั้งสิ้น 10,436.54 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำกปีก่อนร้อยละ  7.85

o ช่องทำงอื่น มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปร้อยละ 3 หรือม ี
เบี้ยรับทั้งสิ้น 811.84 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 2.32 

ทั้งนี้ นอกจำกกำรเร่งขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ด้วยกำรน�ำเสนอสินค้ำ
และบริกำรทำงกำรเงินอย่ำงครบวงจรแล้ว บริษัทยังคงเดินหน้ำ 
ในกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิม โดยกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสม 
กับลูกค้ำในแต่ละกลุ่มเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้ำมีหลักประกันที่ครอบ 
คลุมเพ่ิมมำกข้ึน โดยปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมสร้ำง 
สมัพนัธ์กบัลกูค้ำอย่ำงสม�ำ่เสมอต่อเนือ่ง ไม่ว่ำจะเป็นกจิกรรมด้ำน 
กำรวำงแผนกำรเงินร่วมกับสถำบันต่ำงๆ เช่น ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพลูกค้ำ VIP เพื่อรักษำ
ลูกค้ำกลุ่มบนแล้ว นอกจำกนี้ยังมีกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อต่ำงๆ เพ่ือ
ให้ลูกค้ำได้รับทรำบข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวของบริษัทอย่ำง 
ต่อเนื่อง 

Total renewal premium of Baht 25,872.81 million written 

in the year were up 11.15% from the same period of the  

preceding year. Sales from each channel are as follows:

o Bancassurance. Renewal premium of Baht 14,624.44  

million, accounting for 57%, were up 14.19% from the 

year before.

o Agent channel. Renewal premium of Baht 10,436.54  

million, making up 40%, were  up 7.85% from the year 

before.

o Other channels. Renewal premium of Baht 811.84 million,  

making up the remaining 3% of total sales, were  up 2.32%  

from the year before.

While accelerating the expansion of its customer base through  

the introduction of new products and integrated financial  

services, the Company has also continued to retain the  

existing customer base by offering additional products suited 

to each group’s need to broaden security insurance coverage 

for customers. During the year, customer relationship building  

activities were organized consistently, such as providing  

financial planning knowledge with the cooperation of other 

institutions like The Stock Exchange of Thailand or offering 

health check-ups for VIP customers to maintain the loyalty 

of upper class target group. The Company has also kept its 

customers well informed of relevant news and movements 

on a regular basis. 
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1.4 เบี้ยประกันภัยรับรวม
 

   หน่วย : ล้ำนบำท / Unit : Million Baht

 ประเภท เบี้ยปีแรก* %+/- สัดส่วน (%)
 Type First-Year Premium  Ratio

เบี้ยช�าระครั้งเดียว - สามัญ (Ordinary Single Premium Insurance) 2,425.46 2,279.03% 28%

แบบสามัญ (Ordinary Insurance) 4,628.16 -29.88% 53%

 • ตลอดชีพ (Whole Life) 661.09 32.61% 8%
  และบ�ำนำญ (Pension) 

 • สะสมทรัพย์ (Endowment) 3,688.02 -36.92% 42%

 • ชั่วระยะเวลำ (Term) 11.33 630.05% 0.13%

 • สัญญำเพิ่มเติม (Rider) 267.72 5.39% 3%

ประกันกลุ่ม (Group Life) 1,713.77 8.75% 20%

รวมทั้งสิ้น (Total) 8,767.39 5.91% 100%

*  เบี้ยปีแรกรวมเบี้ยช�ำระครั้งเดียว   
 First Year Premium (Including Single Premium)

3%

35%

62%

ช่องทางอื่น
Other channels

ช่องทางตัวแทน
Agent channel

ช่องทางธนาคาร
Bancassurance

1.4 Total Premium

ในปี 2555 บริษัทมีเบี้ยรับรำยใหม่ หรือเบี้ยประกันภัยรับปีแรก
รวมเบี้ยช�ำระครั้งเดียวทั้งสิ้น 8,767.39 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อนร้อยละ 5.91  สัดส่วนเบี้ยรับร้อยละ 42 มำจำกสินค้ำประเภท
สะสมทรัพย์ มีเบี้ยรับทั้งสิ้น 3,688.02 ล้ำนบำท เติบโตลดลงจำก 
ปีก่อนร้อยละ 36.92 ตลำดสนิค้ำสะสมทรัพย์มกีำรแข่งขนัค่อนข้ำง 
สงูทัง้ในบรษิทัประกนัชวีติและธนำคำรพำณชิย์ จดุขำยจะอยูท่ีก่ำร 
ให้อตัรำผลตอบแทนสงูและระยะเวลำของสญัญำสัน้เพือ่จูงใจลกูค้ำ  
ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักที่หลำยบริษัทใช้เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลำด 
และเพื่อให้บริษัทมีขนำดของเบี้ยรับอยู่ในล�ำดับต้นๆ ของธุรกิจ  
บริษัท กรงุเทพประกันชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) เลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญั 
ของกำรเร่งขยำยฐำนตลำดและกำรรักษำอันดับ 1 ใน 5 ของธุรกิจ  
จึงมีกำรกระตุ้นยอดขำยด้วยสินค้ำประเภทสะสมทรัพย์ระยะสั้น
เป็นระยะๆ เพือ่ให้สำมำรถแข่งขนัในตลำดได้ แต่ทัง้นีบ้รษิทักต้็อง 
ค�ำนงึถงึภำพรวมในด้ำนอืน่ๆ ให้มคีวำมสมดุลควบคูกั่นไปด้วย เพือ่ 
ให้กำรเติบโตเป็นไปอย่ำงยั่งยืน ส่วนทำงด้ำนของสินค้ำประเภท 
ช�ำระเบีย้ครัง้เดยีว มสีดัส่วนยอดขำยอยูท่ีร้่อยละ 28 หรอืมเีบีย้รบั  
2,425.46 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนแบบก้ำวกระโดดจำก 
สินค้ำประเภทตลอดชีพช�ำระเบี้ยครั้งเดียวท่ีขำยผ่ำนช่องทำง
ธนำคำร ส่วนเบี้ยรับปีแรกแบบตลอดชีพและบ�ำนำญ มีสัดส่วนอยู่ 
ที่ร้อยละ 8 มีเบี้ยรับ 661.09 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
ร้อยละ 32.61 ที่เหลืออีกร้อยละ 0.13 และร้อยละ 3 มำจำกสินค้ำ 
ประเภทช่ัวระยะเวลำและสญัญำเพ่ิมเตมิ ส่วนทำงด้ำนกำรรบัประกนั 
ประเภทกลุ่ม มีเบี้ยรับจ�ำนวน 1,713.77 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้น
จำกปีก่อนร้อยละ 8.75 

In 2012, new business or first-year premium including  

single-premiums totaled Baht 8,767.39 million, up 5.91%  

from the preceding year. Premium of Baht 3,688.02  

million derived from savings products, accounting for 42%,  

decreased 36.92% from the year before. The competition in  

savings products for both insurance companies and banks  

was considerably intense. High returns and short-term 

contracts were used as the main strategy by most of the  

companies and banks to gain market share and be among  

the leading players in terms of premium volume. Attaching  

importance to customer base expansion and retaining its  

position in the top five in the industry, Bangkok Life Assurance  

PCL. boosted sales by launching periodically short-term  

savings products in order to bolster its competitiveness in  

the market and achieve an overall growth that is balanced  

and sustainable. The Single premium products, accounting  

for 28% or Baht 2,425.46 million, surged for the preceding  

year, most notable being single-premium whole life  

products via bancassurance. First-year premium whole life  

and pension products, accounting for 8% or Baht 661.09  

million, recorded an increase of 32.61% from the year  

before. Sales, derived from short term products and riders,  

accounted for 0.13% and 3% respectively, and group  

insurance sales of Baht 1,713.77 million, were up 8.75% from 

the preceding year.

เบี้ยประกันภัยรับรวม มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 34,640.20 ล้ำนบำท เพิ่ม
ขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.77 โดยมีสัดส่วนเบี้ย
รับในแต่ละช่องทำงจ�ำหน่ำยดังนี้
o ช่องทำงขำยผ่ำนธนำคำร มสีดัส่วนเบ้ียประกันภยัรับรวมร้อยละ  

62 คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 21,550.33 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
ร้อยละ 10.44

o ช่องทำงขำยผ่ำนตวัแทน มสีดัส่วนเบ้ียประกนัภยัรับรวมร้อยละ  
35 หรือมีเบี้ยรับทั้งสิ้น 12,036.59 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
ร้อยละ  9.50

o ช่องทำงอืน่ มสีดัส่วนเบ้ียประกนัภยัรับรวมร้อยละ 3 หรอืมเีบีย้ 
รับทั้งสิ้น 1,053.28 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 0.31

 

Total premium of Baht 34,640.20  million written in the year 

were up 9.77% from the same period of the preceding year.  

Sales from each channel are  as follows:

o Bancassurance. Total premium of Baht 21,550.33 million, 

making up 62% of all channels, were up 10.44% from the 

year before.

o Agent channel. Total premium of Baht 12,036.59 million,  

accounting for 35%, were up 9.50% from the year before.

o Other channels. Total premium of Baht 1,053.28 million, 

making up the remaining 3%, up 0.31% from the year 

before.

2 เบี้ยประกันภัยรับปีแรกทุกช่องทางจ�าหน่าย (รวมแบบช�าระเบี้ยครั้งเดียว) แยกตามสายผลิตภัณฑ์ 
 First-Year Premium (Including Single Premium) of All Channels by Product
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รายละเอียดสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ้นปี / Summary of Investment Assets at year-end

 2555 / 2012 2554 / 2011

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
  Million Baht % Million Baht %

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด Cash and cash equivalent 865.85 0.63 2,736.72 2.54
ตั๋วเงิน Promissory notes 12,322.31 8.90 11,750.00 10.89
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง Bonds and treasury bills 91,249.68 65.89 67,446.93 62.49
หุ้นกู้ Debentures 16,134.59 11.65 13,274.85 12.30
หน่วยลงทุน Unit trusts  2,555.69 1.85 2,380.47 2.21
หุ้นทุน Listed stocks 12,717.04 9.18 8,227.32 7.62
เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน Policy loans 2,379.92 1.72 1,939.31 1.80
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ  Other loans 269.18 0.19 173.77 0.16
อื่นๆ  Other - - 2.33 0.00
สินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด Total Investment Assets 138,494.26 100.00 107,931.70 100.00

ฟื้นตัวจำกภำวะน�้ำท่วมหนักในปี 2554 เร็วกว่ำที่คำดไว้ ปัจจัย 
ดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้ดัชนีตลำดหลักทรัพย์โดยรวมปรับตัว
ขึ้นตลอดทั้งปี ยกเว้นในเดือนพฤษภำคมที่มีกำรปรับตัวลงจำก
ควำมกังวลในเรื่องกำรเมืองของไทยที่เกิดจำกประเด็นกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญและปัญหำวิกฤตหนี้ยุโรป อย่ำงไรก็ดี นับตั้งแต่เดือน
มิถุนำยนเป็นต้นมำ ดัชนีตลำดหลักทรัพย์มีกำรปรับตัวข้ึนอย่ำง
ต่อเนื่องโดยเฉพำะในช่วงท้ำยของปี เนื่องจำกได้รับผลดีจำกเงิน 
ทุนไหลเข้ำที่เกิดจำกนโยบำย QE3 ของสหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2555 
ดชันตีลำดหลกัทรพัย์ ปรบัขึน้มำอยูท่ี ่1,391.93 จดุ เพิม่ขึน้ 36%  
เทียบกับ ระดับ 1,025.32 จุด ณ สิ้นปี 2554 

ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัมสีนิทรพัย์ลงทนุจ�ำนวนทัง้สิน้ 138,494.26  
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 107,931.70 ในปี 2554 คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้น 
ในอัตรำร้อยละ 28.32 สินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตร
รัฐวิสำหกิจ และตรำสำรหนี้ภำคเอกชนที่มีควำมมั่งคงสูง คิดเป็น 
สดัส่วนร้อยละ 86.44 ขณะท่ีเงนิลงทุนในหุ้นสำมญัมสีดัส่วนประมำณ 
ร้อยละ 9.18 และเงนิลงทุนในหน่วยลงทนุมสีดัส่วนประมำณร้อยละ  
1.85 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่ 
ให้ผลตอบแทนจำกค่ำเช่ำในระยำว และ กองทุนรวมประเภท
ตรำสำรทุน

ในปี 2555 บริษัทมีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิก่อนผลกระทบจำก 
อัตรำแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 6,263.24 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 
จำกปีก่อน ส่วนหนึ่งเนื่องมำจำกมีก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนใน 
หลกัทรพัย์จ�ำนวน 480.10 ล้ำนบำท ประกอบกบัรำยได้จำกดอกเบีย้ 
และเงินปันผล ยงัขยำยตัวในเกณฑ์ดีตำมกำรเพ่ิมขึน้ของสนิทรพัย์ 
ลงทุนและผลประกอบกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดฯ ท�ำให้
มีอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 5.09 เทียบกับ 
ร้อยละ 5.27 ในปี 2554

economic recovery following the severe floods in 2011. The 
Stock Exchange of Thailand (SET) index rose throughout 
the year except in May due to political tension arising from  
proposed changes to Thailand’s constitution and the potential  
impact of the European debt crisis. From June onwards, the 
SET index rose again, especially towards the end of the year 
as a result of capital inflows stimulated by US Quantitative 
Easing (QE3) measure. At the end of 2012 the SET index, 
which stood at 1,391.93, recorded a growth of 36% when 
compared with 1,025.32 at the end of 2011.

As of the end of 2012, investment assets of the Company 
amounted to Baht 138,494.26 million, representing a growth 
of 28.32% from Baht 107,931.70 million in 2011. Most of the 
assets were invested in government bonds, Bank of Thailand 
bonds, State Enterprise bonds, and corporate debentures with  
high creditworthiness. Investment assets in these categories 
amounted to 86.44%, while equities and unit trusts accounted  
for 9.18 % and 1.85%, respectively. Investment in unit trusts, in  
particular, comprised mostly property funds, which provided 
long term rental income, and equity funds.

In 2012, the Company had a net investment income before 
exchange rate factor of Baht 6,263.24 million, an increase of  
23% from the preceding year. This was partly due to a profit  
of Baht 480.10 million gained from investment in securities.  
Furthermore, investment income from interests and dividends  
has grown satisfactorily in proportion with the increase in the 
investment portfolio value and the increase in earnings of  
listed companies. In conclusion, the Company recorded a return  
on investment of 5.09%, compared with 5.27% in 2011.

ด้านการลงทุน

ปี 2555 ยังคงเป็นปีหนึ่งที่เศรษฐกิจโลกยังมีควำมเสี่ยง โดยอยู่ใน 
ช่วงเปลี่ยนผ่ำนระหว่ำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้และภำวะถดถอยของ 
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโร (PIIGS) กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
สหรัฐฯ ท่ำมกลำงสัดส่วนกำรก่อหนี้สำธำรณะที่สูงรวมถึงควำม 
กังวลในเรือ่งกำรสิน้สดุของมำตรกำรลดหย่อนภำษแีละกำรเริม่ต้น 
ของมำตรกำรปรบัลดงบประมำณของภำครัฐ (Fiscal Cliff : หน้ำผำ 
กำรคลัง) ในปีถดัไป กำรชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีและญ่ีปุ่น ซ่ึงล้วน 
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยในภำคกำรส่งออกท่ีชะลอ 
ลง แต่อย่ำงไรก็ตำม เศรษฐกิจในภำคส่วนอื่นๆ ของไทย ยังคงม ี
กำรเติบโต เช่น กำรผลติทีฟ้ื่นตวัในส่วนธรุกจิยำนยนต์และชิน้ส่วน 
อเิลก็ทรอนกิส์จำกภำวะน�ำ้ท่วมในปีก่อน กำรท่องเทีย่ว กำรใช้จ่ำย 
ของภำคครัวเรือน กำรลงทุนทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ อีกทั้งยังมี
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลในกำรเพิ่มก�ำไรของบริษัท
และก�ำลังซื้อของประชำชน เช่น อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง 
เหลือ 23% กำรขึ้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและค่ำแรงขั้นต�่ำ 300 บำท  
นโยบำยรถคันแรก นโยบำยจ�ำน�ำข้ำว มำตรกำรดังกล่ำวท�ำให้
เศรษฐกิจกลับมำฟื้นตัวเร็วกว่ำที่คำดไว้

ภำวะลงทุนในตลำดตรำสำรหนี้ ยังคงมีควำมผันผวน โดยในช่วง 
ต้นปี อัตรำผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบำลยงัคงลดลงต่อจำกปลำยปี  
2554 ตำมอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้มี
กำรปรบัลดอตัรำดอกเบ้ียลง 0.25% มำทีร่ะดับ 3.00% หลงัจำกนัน้ 
ตลำดเริ่มกังวลเกี่ยวกับประเด็นอัตรำเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเร่งตัว  
ท�ำให้นักลงทุนบำงส่วนเริ่มคำดกำรณ์ถึงควำมเป็นไปได้ที่จะมีกำร 
ปรบัขึน้อตัรำดอกเบีย้นโยบำย ส่งผลให้อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัร 
รัฐบำลปรับตัวสูงขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์ตลอดไปจนถึงช่วงปลำย 
เดือนพฤษภำคม ก่อนทีจ่ะทรงตวัและมีกำรปรับตวัลดลงไปสูร่ะดบั 
เดิมตอนต้นปี เป็นผลจำกกำรทีต่ลำดคลำยควำมกงัวลในเรือ่งของ 
อัตรำเงินเฟ้อ ขณะที่ปัญหำวิกฤตหน้ียุโรปกลับมำเป็นประเด็น
กังวลอีกครั้งเนื่องจำกบริษัท S&P ได้ประกำศลดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือของพันธบัตรระยะยำวของสเปน รวมทั้งกรณีควำมไม่
ชัดเจนที่กรีซจะได้รับเงินกู้ระหว่ำงประเทศงวดใหม่หรือไม่  ควำม
ไม่แน่นอนดังกล่ำวส่งผลให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยต้องปรับลด 
อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลง 0.25% มำที่ระดับ 2.75% ในช่วงกลำง
เดือนตุลำคม นอกจำกนี้ อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรยังได้รับแรง
กดดันจำกเงินทุนไหลเข้ำจำกมำตรกำร Quantitative Easing 
(QE3) ของสหรัฐฯ ส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรปรับลด
ลงอีกครั้งในช่วงปลำยปี 

ภำวะลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ แม้จะยังมีควำมกังวลต่อปัจจัยต่ำง 
ประเทศ  ซึ่งได้แก่ภำระหนี้ของประเทศในกลุ่มยูโร กำรฟื้นตัวของ 
เศรษฐกิจรวมถึงปัญหำหน้ำผำกำรคลัง (Fiscal Cliff) ของสหรัฐฯ 
กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน แต่ก็ยังได้รับควำมมั่นใจจำกปัจจัย
ในประเทศ เช่น กำรเติบโตของกำรใช้จ่ำยของภำคครัวเรือน กำร
ลงทุนภำคเอกชน รวมถงึนโยบำยของรัฐบำล ท่ีท�ำให้เศรษฐกจิไทย 

INVESTMENT

The world economy continued to face risks in 2012 as it  
was  in the midst of finding solutions to many problems.  
Europe’s debt woes, economic recession of European  
peripheral countries (PIIGS), US economic recovery  
threatened by spiraling public debt, impact of tax cuts and 
imminent spending cuts through sequestration to thwart fiscal  
cliff, China’s economic slowdown, and Japan’s economic 
stagnation contributed to the decline in exports, a key sector  
driving Thailand’s economy. However, other sectors such as  
automobiles and electronic parts have recovered from severe 
floods, while tourism, household spending and real estate 
have shown some growth. Additionally, the government’s 
economic stimulus measures to raise companies’ profits 
and people’s purchasing power, such as corporate tax rate  
reduction to 23%, increase in monthly salary of state  
employees, daily minimum wage hike to 300 Baht, tax  
refund for first-time car buyer program and rice pledging 
scheme, have helped the Thai economy to recover sooner 
than anticipated.

The fixed income market remained on unsteady ground. 
Government Bond Yields have been  on the  downslide 
since the end of 2011 as a result of 0.25% cut in interest 
rates to 3.00% enforced by the Bank of Thailand. Then, the 
tendency for runaway inflation fueled jitters in the market. 
With some investors raising the prospect of a hike in interest 
rates to rein in inflation, Government Bond Yields rose from 
February to the end of May before plateauing and dropping 
to the same level as at the beginning of the year. Europe’s 
debt crisis - threatened by the S&P downgrade of Spain’s 
long-term government bond rating and inconclusiveness  
regarding Greece’s new round of loans - was also a source 
of concern for the market. These uncertainties led the Bank 
of Thailand to lower interest rates again by 0.25% to 2.75% 
in mid October of 2012. Furthermore, the pressure of surging 
capital inflows resulting from the third round of quantitative 
easing by the US (QE3) made bond yields dropped again at 
the end of the year.

Despite the concern posed by external factors such as Euro 
debt burden, global economic recovery, the US fiscal cliff 
and China’s economic slowdown, the stock market was 
buoyed by domestic factors. They included the increase in  
household spending and private investment and numerous  
measures introduced by the government to speed up  
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
แบบบูรณกำรตำมมำตรฐำนสำกล ERM (Enterprise Risk Management) เป็นแนวทำง และได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระ 2 ท่ำน และคณะผู้บริหำร 3 ท่ำน ซึ่งทุกท่ำนเป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเป็นผู้บริหำรจำก 
หน่วยงำน ทีด่แูลด้ำนกลยุทธ์กำรตลำด กลยุทธ์องค์กร ด้ำนกำรลงทุน และด้ำนบญัชแีละกำรเงนิ ท่ีมคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจ ในกระบวนกำรท�ำงำน ซึง่จะ 
สำมำรถวเิครำะห์โอกำสและควำมเป็นไปได้ของกระบวนกำรโครงกำรต่ำงๆ อันอำจน�ำไปสูเ่หตกุำรณ์ควำมเสีย่ง และสำมำรถให้ควำมคดิเห็น 
และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงครบถ้วน เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ในปี 2555 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูล
ในกำรติดตำมและประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้

1. ติดตำมกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหลักของบริษัท โดยก�ำหนดให้หน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน�ำเสนอ
รำยงำน ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกไตรมำส ได้แก่

 1.1 กำรด�ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง Risk Based Capital (RBC) ด้วยกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำส่วนควำม 
 เพียงพอของเงินกองทุน (CAR) และ องค์ประกอบควำมเสี่ยงหลัก

 1.2 กำรทดสอบ Stress Test ตำมกรอบ RBC
  • ทดสอบภำวะวิกฤตของปัจจัยควำมเสี่ยงของ Insurance risks
  • ทดสอบภำวะวิกฤตของ Interest rate risks
 1.3 รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน ALM
  • กำรบริหำร Duration matching ของสินทรัพย์และหนี้สิน
  • พร้อมให้ค�ำแนะน�ำในกำรจัดหำ Software เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน ALM ให้มีควำมถูกต้องแม่นย�ำมำกยิ่งขึ้น

2. กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง
 2.1 รำยงำนกำรวิเครำะห์พอร์ตกำรลงทุนด้วยดัชนีควำมเสี่ยง VaR (Value at Risk) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 99 % ใน 1 ปี กำรวิเครำะห ์

 ควำมอ่อนไหวจำกอัตรำดอกเบี้ย และกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจำกรำคำหุ้น
 2.2 รำยงำนกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำน  IT และกำรเตรยีมกำรศนูย์ส�ำรองเพือ่รองรบักรณเีกดิเหตกุำรณ์ฉกุเฉนิทีส่�ำนกังำนใหญ่  

 ทั้งในส่วนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบคอมพิวเตอร์ส�ำรอง และกำรทดสอบกำรท�ำงำนที่ศูนย์ปฏิบัติงำนส�ำรอง    
 2.3 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงเมื่อมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง พร้อมพิจำรณำมำตรกำรป้องกัน

3. กำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท โดยบริษัทที่ปรึกษำไพร์วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ (PwC) เพื่อประเมินสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยง 
ปัจจุบันของบริษัท และแนวทำงกำรพัฒนำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนสำกล ท้ังน้ีได้ให้บริษัท PwC 
น�ำเสนอรำยงำนดังกล่ำวต่อคณะผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริษัท ตำมล�ำดับ ซ่ึงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับทรำบผล
กำรประเมินและติดตำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกิจกรรมเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม

จำกกำรด�ำเนินงำนข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บริษัทได้ด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง  
มีกำรสื่อสำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ทุกหน่วยงำนได้รับทรำบ สนับสนุนให้คณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร และพนักงำน มี
ควำมตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นหลักกำรส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ERM จึงท�ำให้มั่นใจว่ำบริษัทจะ
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนอย่ำงเหมำะสม  

(นำยปรำโมช พสุวัต)
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

Dear Fellow Shareholders 

The Company recognizes the significance of risk management and is intent on using Enterprise Risk Management (ERM)  

as a means to ensure effective risk management on a consistent basis. It has appointed the “Risk Management Committee” 

comprised of  two independent committees and three executive managements who are knowledgeable and are working in the units 

responsible for marketing strategy, organizational strategy, and investment and accounting & finance. Being well versed in the work  

processes, they are capable of identifying the probability of risks occurring in work processes or projects. They are equipped 

to offer opinions and suggestions for efficiency and efficacy in risk management.

In 2012, the Risk Management Committee had four meetings with directors and internal auditors to provide information on 

monitoring and assessing risk management that is crucial in achieving the Company’s goals as follows:

1.  Monitoring the Company’s risk management initiatives, relating units have been assigned to adopt risk management, and 

are required every three months to put forward to the committee reports on suggestions and major for managing risks  

with regard to:

 1.1  Risk Based Capital (RBC) – evaluation of the changes in Capital Adequacy Ratio (CAR) and major risk factors

 1.2  Stress Test – undertaken within the framework of RBC

  • Examine critical factors that may occur from insurance risks.

  • Examine critical situation arising from interest rate risks.

 1.3  Asset Liability Management 

  • Manage duration matching of assets and liabilities

  • Advise on software acquisition appropriate for more accurate of ALM management

2.  Report on risk situation and evaluation:

 2.1  Report on investment portfolio based on Value at Risk (VaR) at 99% confidence level in 1 year, analysis of interest  

 rate sensitivity and risk of stock prices.

 2.2  Report on IT risk management and preparation of backup center for emergency occurrences at Head Office with  

 regard to efficiency in adjustment of backup computer systems and tests undertaken at backup operation center.

 2.3  Report on risks associated with each occurrence and implementation of preventive measures.

3. Evaluation of the company’s risk management undertaken by PricewaterhouseCoopers (PwC) to assess current risks posed 

to the Company and ways to implement an international standard framework for risk management.  PwC presented a 

report to the Executive Officers and the Board of Directors, respectively. The Risk Management Committee is aware of the 

evaluation and has advised all concerned units to implement appropriate risk management.

 

Having duly performed its tasks, the Risk Management Committee can conclude that the Company has managed risks  

consistently. Risk management policy has been communicated to every unit. The Board of Directors, Executive Officers and 

employees have been made known of the significance of risk management and encouraged to practice risk management in 

line with the principles of Enterprise Risk Management.  The Company can thus be confident of achieving its business goals in 

the best interest of its shareholders and all stakeholders. 

(Mr. Pramote Pasuwat)

Chairman, 

Risk Management Committee 
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญ

Risk Management And The Company’s Key Risk Factors

กำรด�ำเนนิธรุกจิในปัจจบุนัต้องเผชญิกบัสภำวกำรณ์เปลีย่นแปลงที่ไม่ 
อำจคำดกำรณ์ได้อยู่ตลอดเวลำ กำรบรหิำรควำมเสีย่งจงึมคีวำมส�ำคญั 
อย่ำงย่ิง  ซึ่งบริษัทได้ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะพัฒนำกระบวนกำร 
บริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ือง โดยใช้หลักกำร 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบบูรณำกำรตำมมำตรฐำนสำกล ERM  
(Enterprise Risk Management) เป็นแนวทำง ซึ่งประกอบไป
ด้วยกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk  
Appetite System) รวมถึงกำรบริหำรกำรด�ำรงเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยงตำมกรอบ RBC (Risk Base Capital) ภำยใต้กำรก�ำกับ 
ดูแลของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อปลำยปี 2554 โดย
ก�ำหนดขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงเงินกองทุนที่ร้อยละ 125 และ ในปี 2556 
จะปรับขั้นต�่ำเพิ่มเป็นร้อยละ 140 ทั้งนี้ บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะด�ำรง
เงินกองทุนให้สูงเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนดในระดับที่เหมำะสม

ขณะเดยีวกนับรษิทั ได้เริม่ศกึษำและพฒันำแบบจ�ำลองกำรด�ำรงเงนิ 
กองทนุทำงเศรษฐศำสตร์ หรอื EC (Economic Capital) เป็น Internal  
Model เริ่มจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงที่มีอยู่ของบริษัท เพื่อให้กำร 
ด�ำรงเงินกองทุนสะท้อนควำมเสี่ยงที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งจะท�ำให ้
ควำมเสี่ยงหลักถูกบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น 
ท�ำให้มั่นใจว่ำบริษัทมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรต่อสภำวกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงเหมำะสมและเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญและแนวทางบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านการสร้างรายได้ (Income generating risk) เป็น 
ควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญมำกของกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจำกกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนอุปสงค์ ภำวะกำรแข่งขัน ปัจจัยทำงธุรกิจอื่นๆ  
และกำรบริหำรจดักำร รวมทัง้กำรบรหิำรและกำรจดัสรรทรพัยำกร 
ของบริษัท เพื่อลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนนี้ บริษัทได้ด�ำเนินกำรใช ้
กลยทุธ์กำรตลำดเชงิกลยทุธ์ เพือ่เสรมิสร้ำงรำยได้ จำกกำรรกัษำ 
ลูกค้ำปัจจุบัน และเพิ่มลูกค้ำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง โดยเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่ำและบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำ  กำรขยำยช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยเพือ่ควำมสะดวกของลกูค้ำ  
กำรพฒันำทมีงำน และกำรสือ่สำรเพ่ือสร้ำงควำมเชือ่ถอืและเชือ่มัน่ 
ในองค์กร ควำมเข้ำใจในคุณประโยชน์และควำมเหมำะสมของ
ผลิตภัณฑ์ต่อควำมต้องกำรและเป้ำหมำยของลูกค้ำที่ต่ำงกัน

2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) ถือเป็นควำม 
เสี่ยงหลักของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ 
ดอกเบีย้ตำมสภำวกำรณ์ของตลำดเป็นปัจจยัภำยนอกทีไ่ม่สำมำรถ 
ควบคุมได้ โดยกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลกระทบต่อมูลค่ำ
สินทรัพย์ และ หนี้สินของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ คือ เงินส�ำรอง
ประกนัชวีติ บรษิทัมแีนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง เพือ่ 

As businesses today always face unanticipated changes  

in circumstances, risk management is of paramount  

importance. The Company has realized and determined to 

improve an effective risk management continuously with 

standardized approaches to Enterprise Risk Management 

(ERM), comprised of Risk Appetite System and Risk Based 

Capital (RBC) under the supervision of the Office of Insurance 

Commission (OIC), which the minimum capital requirement 

of 125% was defined, effective at the end of 2011 and it will 

be increased to 140% in 2013. The Company then aims to 

maintain an appropriate capital requirement that is higher 

than that prescribed by law.  

Meanwhile, the Company is studying to develop an Economic  

Capital (EC) internal model, starting from the experience  

review to make its capital requirement reflect the company’s  

actual risks. This would enable more effectiveness in  

management of main risks and ensure the corporate  

readiness for all changes and sustainable growth.

Key risk factors and risk management approaches are 

shown below: 

1.  Income Generating Risk. This is a major risk to business as  

it will be affected by the changes in demand, competitive  

conditions, other business factors and management as 

well as corporate resource management and allocation.  

To reduce this kind of risk, the Company employed  

strategic marketing to boost incomes by retaining existing  

customer and continuously acquiring new customers. 

The Company has kept proposing the beneficial products 

and services that meet customer needs, extended new 

distribution channels for customer convenience, made a 

team development and communication to build trust in 

the organization and create understanding in the benefit  

and suitability of life insurance products that satisfy  

varying customer needs and goals.

2.  Interest Rate Risk. It is the main risk for life insurance 

industry as  the changes in market interest rate is an  

uncontrollable external factor and it affects the Company’s  

asset value and liability, most of which are life insurance 

reserves. Asset Liability Management (ALM) is used to  

reduce the impact of potential interest rate fluctuation  

ลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ โดยกำรบรหิำร 
สินทรัพย์และหนี้สิน (ALM: Asset Liability Management) ให ้
อ่อนไหวต่อกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในระดบัที่ใกล้เคยีง 
กัน ทั้งกำรจัดพอร์ตกำรลงทุนเพื่อลด Duration Gap ระหว่ำง
สินทรัพย์และหนี้สิน กำรพิจำรณำกำรลงทุนให้สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำออกสู่ตลำด

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk) ถือเป็นควำมเสี่ยง 
พืน้ฐำนของกำรด�ำเนนิธรุกจิท่ีเป็นผลจำกกำรปฏบิตังิำนองบคุลำกร  
กระบวนกำรปฏิบัติงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้ และจำกเหตุ
ปัจจัยภำยนอกอื่นๆ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในแต่ละด้ำน  
มีดังนี้ 

 • ด้ำนบุคลำกร 
  บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรพัฒนำตนเองเพื่อเพิ่มพูน

ควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน และสรรหำบุคลำกรท่ี
เหมำะสมและเพียงพอในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนสนับสนุน
เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม

 • ด้ำนกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
  บรษิทัได้ด�ำเนินกำรปรบัปรุงระบบงำน Work Flow ต่ำงๆ ให้ 

มปีระสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น พร้อมจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่หลัก เช่น กระบวนกำรพัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์

 • ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  บริษัทได้ลงทุนและพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศอย่ำงต่อเน่ือง  

โดยเฉพำะเทคโนโลยด้ีำนฐำนข้อมลูและระบบงำนทีเ่กีย่วข้อง 

 ในระดบัหน่วยงำน บรษิทัก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสำมำรถรับรู้และ 
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึ้นได้ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรของบริษัทมีควำมต่อเน่ือง  
ในแต่ละระดับชั้นของกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม และมี
ประสิทธิภำพ 

4. การบริหารความต่อเนือ่งในการด�าเนินธุรกิจ (BCM: Business 
Continuity Management) แม้ว่ำในรอบปี 2555 ทีผ่่ำนมำจะไม่มี 
เหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจจำกสภำวะทำง 
กำยภำพภำยนอก แต่บรษัิทยงัให้ควำมส�ำคญัและปรับปรงุแผนงำน  
BCP (Business Continuity Plan) อย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดให้ม ี
กำรซ้อมสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรทดสอบระบบงำนศูนย์ปฏิบัติ 
งำนส�ำรองของบรษิทั เพือ่ให้มัน่ใจว่ำระบบงำนต่ำงๆ ทีจ่ดัเตรยีม 
ไว้สำมำรถใช้งำนได้ดตีำมแผนทีว่ำงไว้ และได้เพิม่ประสทิธภิำพ 
กำรส�ำรองข้อมลูระหว่ำงส�ำนกังำนใหญ่กบัศนูย์ข้อมลูส�ำรองให้ม ี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยลดระยะเวลำของกำรส่งข้อมูลไปยัง
ศูนย์ส�ำรอง (Recovery Point Objective) ให้สั้นลง และสำมำรถ 
กูค้นืระบบกลบัคืน (Recovery Time Objective) ได้เรว็ขึน้ รวมถึง 
กำรเริ่มโครงกำรศูนย์ส�ำรองฉุกเฉินแห่งที่ 2 ในจังหวัดใกล้เคียง
เพิ่มเติมจำกศูนย์ส�ำรองฉุกเฉินเอกมัยอีกแห่งด้วย

by keeping the interest rate sensitivity in line with a  

predetermined target and managing portfolio to reduce 

duration gap between assets and liabilities, thus ensuring 

an investment that match with the product launched.

3.  Operational Risk. This basic risk posed to business  

performance, caused by personnel, work process, IT used 

and other external factors. Risks are managed in each 

aspect as follows: 

 •  Personnel. Self development of employees is promoted  

by the Company so that they can improve their  

knowledge and skills, making them better equipped 

personally and professionally for work. Suitable  

personnel are also selected and given the tools and 

support they need to perform effectively.

 •  Work process. The Company has improved workflow 

systems and produced work manuals for key functions 

such as product design and development process.

 •  IT. Continuous IT development has been made,  

especially database technology and related operational  

systems. 

 For each of its business units, the Company has set proper  

risk management structure and policies to give them 

awareness and manage their own potential risks to  

ensure that continuous management of operational risks 

at all level will be made appropriately and effectively. 

4.  Business Continuity Management (BCM). Although the 

business performance in 2012 was unaffected by external  

events, the Company still places importance and improves  

the business continuity plan (BCP) continuously by  

conducting emergency drills and disaster recovery testing 

to ensure that all work systems can effectively operate as 

planned. The effectiveness of data storage between Head 

Office and Data Center has been enhanced by reducing 

data transmission time to data center (Recovery Point 

Objective) and accelerating the system recovery time 

(Recovery Time Objective). The project for setting up a 

second data center at a nearby province in addition to 

the existing Ekkamai Center has also been implemented.
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมกำรจ�ำนวน 4 ท่ำน โดยมีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 1 ท่ำน แต่ละท่ำนมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี นั้น

ในระหว่ำงปี 2555 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มกีำรประชมุรวม 3 ครัง้ เพือ่ปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร 
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ในกำรสรรหำบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัแทนกรรมกำรทีค่รบวำระ  
และท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรประเมนิผลงำน เพือ่พจิำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่

ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทนั้น คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำผู้ท่ีเหมำะสมโดยพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึ่งมีประสบกำรณ์จำกหลำกหลำยธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรมมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร มีวุฒิภำวะและควำมเป็นมืออำชีพ สำมำรถ 
อุทิศเวลำให้กับงำนของบริษัทอย่ำงเพียงพอ

ส�ำหรับกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่นั้น คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ค�ำนึงถึงควำม 
เหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย ตลอดจนผลกำรปฏิบัติงำนในระยะที่ผ่ำนมำ โดยมีกำรพิจำรณำที่โปร่งใส  
ชัดเจน เพื่อให้ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สะท้อนภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ สำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัท
ชัน้น�ำทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ รวมถงึบริษทัในอตุสำหกรรมเดยีวกนั และเพยีงพอทีจ่ะจงูใจให้กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรก�ำหนด สำมำรถสร้ำงผลประโยชน์ระยะยำวที่เหมำะสมแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

ทัง้นี ้ได้แสดงรำยละเอียดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บรหิำรระดบัสงูไว้ในหวัข้อค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บรหิำรของรำยงำนประจ�ำปี 
ฉบับนี้ด้วยแล้ว

ดร.ศิริ กำรเจริญดี
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Report of the Nominating and Remuneration Committee

Dear Shareholders,

The Board of Directors has appointed the Nominating and Remuneration Committee comprised of 4 Directors, of which 1 

director is an Executive Officer of the Company. The term of office for the directors is 2 years.

In 2012, the Nominating and Remuneration Committee convened 3 times to perform its duty in accordance with the charter 

of the Nominating and Remuneration Committee. The Committee’s task required the nomination of Directors who would be 

suitably qualified and what compensation they would receive in serving their term in office. It also included appraising the 

performance and deciding the compensation of the President.

In appointing the Directors, the Nominating and Remuneration Committee took into consideration candidates having  

capability, experience in various businesses, moral conduct and good attitude towards the organization -- matured and  

dedicated professionals willing to devote their time and knowhow for the progress of the Company.

For compensating Directors and the President, the Nominating and Remuneration Committee took into account their duties, 

assigned responsibilities and performance. Also considered for remuneration was the comparison of tasks undertaken and 

benefits received with those holding the same position in leading companies registered in the Stock Exchange of Thailand and 

those in the same industry. All of which are  crucial for the Directors and the President to be compensated for fulfilling their 

duties as stipulated by the  Board of Directors, thus yielding long-term benefits for the Company and its shareholders.

The detailed account of compensation for Directors and Senior Executive Directors are presented under the topic “Remuneration  

for Directors and Executive Officers” in this Annual Report.

Dr.Siri Ganjarerndee

Chairman of the Nominating and Remuneration Committee
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นเเละการจัดการ

Shareholder and Management Structure

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2555

Shareholder Structure

The following are the ten largest shareholders of our stock as 

of 28 December 2012

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก สัดส่วนการถือหุ้น (%)
 10 Largest Shareholders Percentage of Shares

1. MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.  24.43

2. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จ�ำกัด Wattanasophonpanich Co., Ltd. 13.24

3. ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) Bangkok Bank Public Co., Ltd. 7.71

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) Bangkok Insurance Public Co., Ltd. 4.73

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด Thai NVDR Co., Ltd. 4.13

6. นำยชำตรี โสภณพนิช Mr. Chatri Sophonpanich 3.79

7. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จ�ำกัด Jatubhut Holding Co., Ltd. 3.75

8. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด MSI Holdings (Thailand) Co., Ltd. 3.40

9. นำยเชิดชู โสภณพนิช Mr. Choedchu Sophonpanich 2.72

10. นำยชัย โสภณพนิช Mr. Chai Sophonpanich 2.71

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน)  
ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำร 
ควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งถูก
แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อช่วยกลั่นกรองงำนที่มีควำม
ส�ำคัญ และตำมควำมจ�ำเป็นที่ได้รับมอบหมำย โดยมีรำยละเอียด 
ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริษัท
 ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด 14 คน โดยจดัให้มกีำรประชมุ  
 6 ครั้งเป็นอย่ำงน้อยใน 1 ปี
 1. นำยเชิดชู โสภณพนิช ประธำนกรรมกำร
 2. นำยชัย โสภณพนิช กรรมกำร
 3. นำงสำวิตรี รมยะรูป กรรมกำร
 4. นำงรัชนี นพเมือง กรรมกำร
 5. นำยยุทำกะ อิเดกูชิ กรรมกำร

Management Structure

The management structure of Bangkok Life Assurance  

Public Co.,Ltd. comprises the Board of Directors and various 

subcommittees, namely the Audit Committee, the Executive 

Board of Directors, Risk Management Committee, Nominating  

and Remuneration Committee. All subcommittee members 

are appointed by the Board of Directors to oversee important 

issues and other work delegated by the Board of Directors. 

Details of the Company’s management structure are as follows.

Board of Directors and Subcommittees

1. The Board of Directors

 The Board comprises 14 directors and holds at least 6  

 meetings in a year.

 1. Mr.  Choedchu Sophonpanich Chairman of the Board

 2.  Mr.  Chai Sophonpanich  Director

 3.  Mrs. Savitri Ramyarupa  Director

 4.  Mrs. Ruchanee Nopmuang  Director

 5.  Mr. Yutaka Idegushi  Director

 6. นำยเคอิจิ โมริตะ กรรมกำร
 7. นำงประไพวรรณ ลิมทรง กรรมกำร
 8. นำยนำโอกิ บัน กรรมกำร
 9. นำยโชน โสภณพนิช กรรมกำร
 10. นำยชัย นวพันธ์ กรรมกำรอิสระ
 11. นำยสุนทร อรุณำนนท์ชัย กรรมกำรอิสระ
 12. ดร.ศิริ กำรเจริญดี กรรมกำรอิสระ
 13. นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ กรรมกำรอิสระ
 14. นำยปรำโมช พสุวัต กรรมกำรอิสระ

โดยมนีำยเสนำะ ธรรมพพิฒันกลุ ผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ สำยกำรลงทุน  
เป็นเลขำนุกำร

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมกำรซึ่งมีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท คือ “นำยเชิดชู 
โสภณพนิช, นำยชัย โสภณพนิช, นำยนำโอกิ บัน และนำยโชน 
โสภณพนิช สองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน”

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

1. มอี�ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผิดชอบในกำรจดักำรบรษิทั ให้เป็น 
ไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอด 
จนมตขิองผูถ้อืหุน้ท่ีชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ  
และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ

2. ก�ำหนดเป้ำหมำย  แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณ 
ของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลกิจกำรบริหำรและกำรจัดกำร ให ้
เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย

3. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำร แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่ และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม

4. มอี�ำนำจพิจำรณำก�ำหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมกำรซึง่ 
มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือกำรท�ำนิติกรรม
ต่ำงๆ แทนบริษัท พร้อมทั้งก�ำหนดเงื่อนไขในกำรลงลำยมือ
ชื่อผูกพันบริษัทของกรรมกำร

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำ 
สรรหำบุคคลผู ้ท่ีเหมำะสมโดยพิจำรณำจำกผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ประสบกำรณ์จำกหลำกหลำยธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวุฒิภำวะและควำมเป็นมืออำชีพ สำมำรถ
อุทิศเวลำให้กับงำนของบริษัทอย่ำงเพียงพอ 

 6.  Mr.  Keiji Morita  Director

 7.  Mrs. Prapaivan Limsong  Director

 8.  Mr.  Naoki Ban  Director

 9.  Mr.  Chone Sophonpanich  Director

 10. Mr.  Chai Navaphand  Independent Director

 11. Mr.  Sunthorn Arunanondchai  Independent Director

 12. Dr.  Siri Ganjarerndee Independent Director

 13. Mr.  Pradit Rodloytuk  Independent Director

 14. Mr.  Pramote Pasuwat  Independent Director

Mr. Sanor Thampipattanakul, Executive Vice President of the 

Investment Division, acts as Secretary.

Directors with Signing Authority

The Company’s authorized signatories are any two of  

the following: Mr. Choedchu Sophonpanich, Mr. Chai  

Sophonpanich, Mr. Naoki Ban and Mr. Chone Sophonpanich.

Authority, Duties and Responsibilities of the Board of Directors

1.  Ensure that administration and management of the  

Company complies with all applicable legislation, with 

the Company’s objectives and regulations and with  

resolutions passed lawfully by the shareholders. Act with 

honesty and integrity, and always put the Company’s  

interests first and foremost.

2.  Formulate the Company’s objectives, strategies, policies 

and financial budgets. Monitor and control the Company’s  

administration and management to comply with approved  

policies.

3.  Review the Company’s organisational structure and  

appoint as deemed appropriate Members of the Executive  

Board of Directors, Members of the Audit Committee, 

Members of the Risk Management Committee, Members 

of the Nomination and Remuneration Committee, the 

Company’s President and Members of other Committees.

4.  Deliberate on and amend the list of directors who act 

as the Company’s authorized signatories and / or have  

the authority to sign legal documents on behalf of the 

Company as well as amending rules and regulations  

governing directors’ use of their signatory power.

Selection of the Board of Directors

The Nomination and Compensation Committee selects  

those candidates who have capability, experience in various 

businesses, moral conduct and good attitude towards the 

organization -- matured and dedicated professionals willing 

to devote their time and knowhow for the progress of the 

Company.
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การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

ใน 1 ปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดกลยุทธ์ ทิศทำง 
นโยบำย แผนงำน เป้ำหมำยและภำรกิจของบริษัท รวมทั้งติดตำม 
ผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน และงบประมำณอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับ 
นโยบำย กฎระเบียบ กฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ภำยใต้กรอบ 
กฎหมำย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสัตย์ 
สจุรติ ระมดัระวงั ค�ำนงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบริษทั และมคีวำม 
รบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ และต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย นอกจำกนี ้เพือ่ 
ให้เกดิประสทิธิภำพ ประสทิธผิล โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้

2. คณะกรรมการชุดย่อย

• คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 3 คน โดยจัดให้มีกำรประชุม  
 4 ครั้งเป็นอย่ำงน้อยใน 1 ปี
 1. นำยสุนทร อรุณำนนท์ชัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 2. นำยปรำโมช พสุวัต กรรมกำรตรวจสอบ
 3. นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ กรรมกำรตรวจสอบ/
    ผู้มีควำมเชี่ยวชำญในกำร
    สอบทำนงบกำรเงินบรษัิท 
  โดยมนีำยประธำน ขจติวิวฒัน์ ผูอ้�ำนวยกำร ฝ่ำยตรวจสอบ  
  เป็นเลขำนุกำร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและ
เพียงพอ

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำร
ตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล  และพิจำรณำ
ควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อ
ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบริษทั และเสนอค่ำตอบแทนของ 
บุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พจิำรณำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั หรือรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง 
ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

Performance of the Executive Board of Directors in 2012

In 2012, the Executive Board of Directors convened meetings  

to seek improvement and solutions related to numerous 

important issues. They concerned organizational strategies, 

business direction, investment plan, budget and resource  

allocation, among others, to be proposed for approval of 

the Board of Directors. Members of the Executive Board 

have dutifully performed their tasks as their proposals and  

recommendation have been approved by the Board of  

Directors. They have also performed the tasks assigned by 

the Board of Directors.

2. Subcommittees

1  The Audit Committee

     The Committee comprises 3 directors and holds at least  

 4 meetings in a year.

 1. Mr. Sunthorn Arunanondchai Chairman of the 

    Audit Committee

 2.  Mr. Pramote Pasuwat  Member of the 

    Audit Committee

 3. Mr. Pradit Rodloytuk  Member of the 

    Audit Committee/

    Expert on auditing

    the Company’s 

    financial statements

  Mr. Prathan Khachitviwat, Vice President of Internal  

  Audit Department, acts as Secretary.

Authority, Duties and Responsibilities of the Audit Committee

1. Ensure that the Company’s financial reports are accurate 

and provide sufficient information.

2. Ensure that the Company has appropriate and effective 

internal control and auditing systems, and monitor the 

independence of the internal audit officers as well as  

approving the transfer, appointment and dismissal of 

managers of internal audit officers and other officers with 

internal auditing responsibility.

3.  Ensure that the Company complies with the Securities 

and Exchange Act, regulations of the Stock Exchange of 

Thailand, all legislations pertaining to the life insurance 

industry and all other applicable legislation.

4.  Consider, select and nominate the Company’s external 

auditors, propose appropriate remuneration for external 

auditors and attendat least one meeting in a year with the 

external auditors when no members of the Company’s 

management are present.

5.  Review all relevant transactions and transactions  

with potential conflicts of interest to comply with the  

Securities and Exchange Act and regulations of the Stock 

Exchange of Thailand and ensure that all transactions are 

rational and in the best interests of the Company.

6. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปีของบรษิทั ซึง่รำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดย 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย
ด้วยควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

• คณะกรรมกำรบริหำร

 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน โดยกำรจัดให้มีกำร 
 ประชุม 12 ครั้งเป็นอย่ำงน้อยใน 1 ปี
 1. นำยเชิดชู โสภณพนิช ประธำนกรรมกำรบริหำร
 2. นำยชัย นวพันธ์ กรรมกำรบริหำร
 3. ดร.ศิริ กำรเจริญดี กรรมกำรบริหำร
 4. นำงสำวิตรี รมยะรูป กรรมกำรบริหำร
 5. นำยนำโอกิ บัน กรรมกำรบริหำร
 6. นำยโชน โสภณพนิช กรรมกำรบริหำร
  โดยมีนำยเสนำะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ 
  สำยกำรลงทุน เป็นเลขำนุกำร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร

1. มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบำยค�ำสั่ง 
ใดๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด และให้มีอ�ำนำจอนุมัติและ/ 
หรือเห็นชอบแก่กำรด�ำเนินกำรใดๆ ตำมปกติและอันจ�ำเป็นแก ่
กำรบรหิำรกจิกำรของบรษิทัเป็นกำรทัว่ไป นอกจำกนัน้ให้คณะ 
กรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองข้อพิจำรณำต่ำงๆ 
ที่จะได้มีกำรน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติและ/พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ทั้งนี้ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน 
ข้อบังคับหรือค�ำสั่งของคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนกำร
ด�ำเนินกำรตำมค�ำสั่งของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำวๆ ไป

2. มีหน้ำท่ีด�ำเนินกำรในเรื่องดังต่อไปนี้ตำมควำมจ�ำเป็นแก่กำร
ประกอบกิจกำร โดยต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
อนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบ

 1. นโยบำย เป้ำหมำย และวำงแผนงำนประจ�ำปีของบริษัท
 2. งบประมำณประจ�ำปีของบริษัท
 3. แนวทำง นโยบำย และเป้ำหมำยกำรลงทุน เพื่อเป็นกรอบ 

 กำรด�ำเนินกำรให้แก่ฝ่ำยกำรจัดกำรน�ำไปถือปฏิบัติในกำร 
 ปฏิบัติงำน

 4. โครงสร้ำงอตัรำค่ำจ้ำง สวสัดิกำรของพนกังำน เพือ่ตอบแทน 
 กำรท�ำงำน

3. มอี�ำนำจหน้ำที่ในกำรบรรจ ุกำรแต่งตัง้ กำรถอดถอน กำรเลือ่น 
ระดับหรอืกำรลดระดบัและ/หรอื ต�ำแหน่ง กำรตดัหรอืลดค่ำจ้ำง  
กำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้
รำงวัล กำรจัดสรรโบนัส ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพนักงำนตั้งแต่
ระดับและ/หรือต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรข้ึนไป ยกเว้นต�ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

6.  Prepare the Audit Committee’s report, which will be 

signed by the Chairman of the Audit Committee and  

published in the Company Annual Report.

7. Perform any other tasks as assigned by the Company’s  

Board of Directors and consented to by the Audit  

Committee.

2. Executive Board of Directors

 The Board comprises 6  directors and holds at least 12  

 meetings in a year.

 1.  Mr .Choedchu Sophonpanich  Chairman of the

    Executive Board

 2.  Mr. Chai Navaphand  Executive Director

 3.  Dr. Siri Ganjarerndee  Executive Director

 4.  Mrs. Savitri Ramyarupa Executive Director

 5.  Mr. Naoki Ban  Executive Director

 6.  Mr. Chone Sophonpanich  Executive Director

  Mr. Sanor Thampipattanakul, Executive Vice President  

  of the Investment Division, acts as Secretary.

Authority, Duties and Responsibilities of the Executive Board 

of Directors

1.  Administer and manage the Company’s operations in 

accordance with objectives, regulations, resolutions of 

shareholders’ meetings or any policies or orders approved  

by the Board of Directors. Approve and/or endorse  

any activities necessary for general administration and 

management of the Company. Furthermore, the Executive  

Board of Directors has the duty to scrutinise matters for 

approval and/or endorsement of the Board of Directors 

as mandated in the Board of Directors’ regulations and 

orders as well as to implement orders of the Board of 

Directors as needed.

2.  Carry out the following activities necessary for the  

Company’s operations and submit proposals for these 

activities for approval of the Board of Directors:

    1.  Policies, objectives, and annual plans;

    2.  The Company’s annual financial budget;

    3.  Guidelines, policies and objectives of asset investments  

 as the framework for the management to use in their  

 operations; and

    4.  S t ructure for  employee salar ies and perks  

 commensurate with the work undertaken

3.  Employ, appoint, remove or transfer employees; promote  

or demote the rank and/or position of an employee,  

reduce employee salaries, deliberate on good behaviour 

and breaches of code of conduct, award prizes and  

bonuses, and dismiss any employee holding the rank 

and/or position which is the same as or higher than Vice 

President, except for President.
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4. มีอ�ำนำจหน้ำท่ีในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรเช่ำ หรือกำรให้เช่ำ  
ทรพัย์สนิ กำรบรจิำคเพ่ือกำรกศุล สำมำรถกระท�ำได้ตำมอ�ำนำจ 
หน้ำที่ของกรรมกำรบริหำรที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร

5. มีอ�ำนำจในกำรเปิดหรือยกเลิกสำขำของบริษัท กำรพิจำรณำ
และให้ควำมเห็นชอบในกำรออกกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ 
ควบคุมและก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรลงทุนประกอบธุรกิจ
ของบริษัทภำยในขอบเขตที่คณะกรรมกำรมอบหมำย และให้
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

6. คณะกรรมกำรบริหำรจะแต่งตั้งอนุกรรมกำร และ/หรือคณะ
ท�ำงำน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท�ำหน้ำที่กลั่นกรองงำนที่น�ำ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร หรือเพื่อให้ด�ำเนินงำนใดอัน
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
หรือเพื่อให้ด�ำเนินกำรใดแทนท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรภำยในขอบเขตแห่งอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรบริหำรก็ได้

กำรท�ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรในปีที่ผ่ำนมำ

ใน 1 ปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริหำรได้พิจำรณำกลั่นกรองใน
เรื่องต่ำงๆ ที่ส�ำคัญเพื่อพิจำรณำอนุมัติและ/หรือพิจำรณำให้ควำม 
เห็นชอบ ในประเด็นที่ส�ำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทำงกำร 
ด�ำเนินธุรกิจ แผนกำรลงทุน งบประมำณ กำรจัดสรรทรัพยำกร 
ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพจิำรณำอนุมติั โดยได้ตดิตำม  
ก�ำกบั และควบคมุกำรปฏบิตังิำนให้บรรลตุำมเป้ำหมำยของแผนงำน 
ที่ได้รบักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนกำรด�ำเนนิกำร 
ตำมค�ำสั่งของคณะกรรมกำรบริษัท

• คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 ประกอบด้วยกรรมกำรและผู้บริหำร โดยจัดให้มีกำรประชุม 4  
 ครั้งเป็นอย่ำงน้อยใน 1 ปี
 1. นำยปรำโมช พสุวัต ประธำนกรรมกำร
    บริหำรควำมเสี่ยง
 2. นำยนำโอกิ บัน กรรมกำรบริหำร
    ควำมเสี่ยง
 3. นำงจำรุภำ แจ่มวิถีเลิศ กรรมกำรบริหำร
    ควำมเสี่ยง
 4. นำยเรืองศักดิ์ ปัญญำบดีกุล กรรมกำรบริหำร
    ควำมเสี่ยง
 5. นำยเสนำะ ธรรมพิพัฒนกุล กรรมกำรบริหำร
    ควำมเสี่ยง
  โดยมีนำงศศิธร ฐิติผกำยแก้ว ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยวำงแผน 
  ธุรกิจ เป็นเลขำนุกำร

4. Approve contracts for procurement, employment, rent 

of the Company’s assets to others, rent of assets from 

others, and charitable donations in accordance with the 

authority of the Executive Directors as approval by the 

Board of Directors.

5. Open new Company branches or close existing branches,  

deliberate on and approve new insurance policies, control 

and scrutinise the Company’s management, operations 

and investment to conform with directives and guidelines 

set by the Board of Directors and the existing legislations.

6.  Appoint subcommittees and/or working groups and/or  

any individual to scrutinise issues/information to be 

presented to the Board of Directors or to carry out any 

activities that are beneficial to the duties of the Board 

of Directors or to carry out assignments that have  been 

delegated in accordance with the authority entrusted to 

the Board of Directors.

Performances of the Board of Directors in 2012

In 2012, the Board of Directors has set strategic directions, 

policies, plans and goals for fulfillment of the Company’s 

mission. The Board has also monitored the performance of 

the Company to ensure that business objectives are met in 

keeping with approved plans and allocated budgets and in 

compliance with policies as well as regulatory and legislative  

requirements. It has also overseen risk management,  

allowing for a tolerable and manageable level of risk that is 

legally prescribed and conforms with objectives, resolutions 

and ethical standards concluded in shareholders’ meetings.  

It strives to do so with efficiency, effectiveness and  

transparency by putting the interests of the Company first and  

foremost and recognizing its responsibility to shareholders 

and stakeholders.

3.  Risk Management Committee

 The Committee comprises directors and executive officers  

 and holds at least 4 meetings in a year.

 1.  Mr. Pramote Pasuwat    Chairman of the Risk 

    Management Committee

 2.  Mr. Naoki Ban Member of the Risk

    Management Committee

 3.  Mrs. Jarupa Jemvitiled  Member of the Risk

    Management 

    Committee

 4.  Mr. Ruangsak Panyabodegun  Member of the Risk 

    Management Committee

 5.  Mr. Sanor Thampipattanakul Member of the Risk 

    Management Committee

  Mrs. Sasitorn Thitipakaikaew, Assistant Vice Present of  

  the Strategic Planning Department, acts as Secretary.

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

1. ก�ำหนดกรอบนโยบำย และกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
สำมำรถระบุ ประเมิน ติดตำมรำยงำน และควบคุมควำมเสี่ยง
ให้ครอบคลุม และรองรับกฎหมำย ประกำศ ค�ำสั่ง กฎเกณฑ์ 
และมำตรฐำนใหม่ๆ ของภำครัฐ

2. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและ
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงควำมมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของระบบกำรกำรปฏิบัติตำมนโยบำยก�ำหนด และ
สรุปรำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ

• คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 4 คน โดยกำรจัดให้มีกำร 
 ประชุม 1 ครั้งเป็นอย่ำงน้อยใน 1 ปี
 1. ดร.ศิริ กำรเจริญดี ประธำนกรรมกำรสรรหำ
    และพิจำรณำค่ำตอบแทน
 2. นำยชัย โสภณพนิช กรรมกำรสรรหำและ
    พิจำรณำค่ำตอบแทน
 3. นำยนำโอกิ บัน กรรมกำรสรรหำและ
    พิจำรณำค่ำตอบแทน
 4. นำงรัชนี นพเมือง กรรมกำรสรรหำและ
    พิจำรณำค่ำตอบแทน
  โดยมีนำงอุษณีย์ สุนทโรทก ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
  ทรัพยำกรบุคคล เป็นเลขำนุกำร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

1. พิจำรณำสรรหำคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทดแทนกรรมกำรใน
กรณีที่ครบวำระ ลำออก หรือพ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรใน
ทุกกรณี โดยพิจำรณำบุคคลที่เหมำะสมมำด�ำรงต�ำแหน่ง เพื่อ
เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือ ตำมข้อบังคับของบริษัท แล้วแต่กรณี

2. พิจำรณำสรรหำคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่ และรองผู้จัดกำรใหญ่ ในกรณีที่ครบวำระ ลำออก  
หรอืกรณอีืน่ๆ โดยพจิำรณำบคุคลทีเ่หมำะสมมำด�ำรงต�ำแหน่ง  
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

3. พิจำรณำก�ำหนด ปรับปรุงค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ  
ของคณะกรรมกำรบรษัิท และผู้บริหำรระดบัสงูกว่ำหรอืเทียบเท่ำ 
รองผู้จัดกำรใหญ่ ให้เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ต่อองค์กร  เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ  
และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีตำม
ข้อบังคับของบริษัท

4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

Authority, Duties and Responsibilities of the Risk Management 

Committee

1.  Set the policy framework and strategy for risk management  

by prescribing, evaluating, following up, reporting and 

controlling risk to comply with all new legislations,  

orders, decrees, rules and standards issued by the public 

sector.

2.  Consider the appropriateness of the Company’s risk 

management policies and risk management systems, 

including efficiency and effectiveness of the system and 

compliance with set policies. The Risk Management 

Committee should summarise its findings and report  

regularly to the Board of Directors.

4.  Nominating and Remuneration Committee

 The Committee comprises 4 directors and holds at least  

 1 meeting in a year.

 1.  Dr. Siri Ganjarerndee Chairman of Nominating and 

    Remuneration Committee

 2. Mr. Chai Sophonpanich Member of Nominating and

    Remuneration Committee

 3.  Mr. Naoki Ban  Member of Nominating and 

    Remuneration Committee

 4.  Mrs. Ruchanee Nopmuang  Member of Nominating and 

    Remuneration Committee

  Mrs. Ussnee Suntarotok, Vice President of Human 

  Resources Department, acts as Secretary.

Authority, Duties and Responsibilities of the Nominating and 

Compensation Committee

1. Seek and select capable candidates to replace Directors, 

who have completed their term, resigned or have been 

discharged from the position, and propose for the approval  

of the Board of Directors and/or in a shareholders’ meeting  

as stipulated in the Companies Act.

2.  Seek and select capable candidates to replace Chief and 

Deputy Executive Officers, who have completed their 

term, resigned or have been discharged, and proposefor 

the approval of Directors.

3.  Determine the nomination of candidates and the criteria  

for compensation and other benefits of Directors and  

others holding higher positions or the equivalent of Deputy  

Chief Officers for the approval of the Board of Directors 

and/or in a shareholders’ meeting as stipulated in the 

Companies Act.

4.  Undertake any other tasks assigned by the Board of  

Directors.
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เลขานุการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้ง นำยเสนำะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วย 
ผู้จัดกำรใหญ่ สำยกำรลงทุน เป็นเลขำนุกำรบริษัท มีหน้ำท่ี 
รับผิดชอบและด�ำเนินกำร จัดท�ำและจัดเก็บรักษำเอกสำร อำทิ  
ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำร 
ประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนประจ�ำปีของบรษิทั หนงัสอืนดัประชมุ 
ผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรักษำรำยงำนกำร
มส่ีวนได้เสยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้ริหำร อกีทัง้ด�ำเนนิกำร 
อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด

คณะผู้บริหาร

ประกอบด้วยผู้บริหำรจ�ำนวน 6 ท่ำน ดังนี้

1. นำยโชน โสภณพนิช กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
2. นำยเรืองศักดิ์ ปัญญำบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ 
  สำยกำรตลำด
3. นำยเสนำะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ 
  สำยกำรลงทุน
4. นำงฉันทนำ วิมุกตำนนท์ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส 
  สำยประกันชีวิต
5. นำยฉัตรชัย โชตนำกำร ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส 
  สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ
6. นำงสำวจำรุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส 
  สำยบัญชีและกำรเงิน
 
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร 
ใหญ่
1. มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำม 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม หรือนโยบำย ค�ำสั่งใดๆ 
ที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด

2. มีอ�ำนำจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก่กำรด�ำเนินกำรใดๆ ใน
กำรบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมปกติและอันจ�ำเป็นแก่กำร
บริหำรกิจกำรของบริษัทเป็นกำรทั่วไป ตำมขอบเขตอ�ำนำจ
หน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

3. มีอ�ำนำจในกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรถอดถอน กำรเลื่อนหรือ 
กำรลดระดับและ/หรือต�ำแหน่ง กำรก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง กำรตดั 
หรือลดค่ำจ้ำง กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรลงโทษทำง
วินัย กำรให้รำงวัล กำรจัดสรรโบนัสตอบแทนกำรท�ำงำน หรือ 
ควำมดคีวำมชอบ ตลอดจนกำรเลกิจ้ำงพนักงำนระดบัและ/หรอื 
ต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรลงมำ และรวมถึงพนักงำนด้ำน
ตัวแทนฝ่ำยขำยทุกระดับ/หรือทุกต�ำแหน่งด้วย

4. มีอ�ำนำจในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรเช่ำหรือกำรให้เช่ำทรัพย์สิน 
กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล ภำยใต้อ�ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร

Company Secretary

The Board of Directors has appointed Mr. Sanor Thampipat-

tanakul, Executive Vice President of the Investment Division,  

as the company secretary. His duty and responsibility include  

the organisation and maintenance of documents, such as 

directors’ registration, invitation letters for the Board’s and 

committees’ meetings, meeting reports for the Board and 

the committees, the Company’s annual reports, invitations 

letters for shareholders’ meetings and shareholders’ meeting 

reports. Additionally, the company secretary shall maintain a 

record of the directors’ and executive officers’ declaration of 

interests and carry out any additional duties as mandated by 

the Capital Market Supervisory Board.

Executive Officers

The Company has 6 executive officers.

1. Mr. Chone Sophonpanich  President

2. Mr. Ruangsak Panyabodegun Executive Vice President,

  Marketing Division

3. Mr. Sanor Thampipattanakul  Executive Vice President, 

  Investment Division

4. Mrs. Chantana Vimuktanon  Senior Vice President, 

  Life Operation Division

5. Mr. Chatchai Chotanakarn  Senior Vice President,

  Information Technology 

  Division

6. Miss Jaruwan Limkhunnadhammo Senior Vice President,

  Finance and Accounting 

  Division

Authority, Duties and Responsibilities of the President 

1. Administer and manage the Company’s operations in 

accordance with objectives, regulations, resolutions of 

meetings or any policies or orders approved by the Board 

of Directors.

2.  Approve and/or endorse any activities required for general  

administration and management of the Company in  

accordance with the authority entrusted to the President.

3.  Employ, appoint, remove or transfer an employee; promote  

or demote the rank and/or position of an employee,  

reduce employee salaries, deliberate on good behavior  

and breaches of code of conduct, award prizes and bonuses,  

and dismiss any employee holding the rank and/or  

position which is the same as or lower than Assistant Vice 

President, including an insurance sales agent of any rank 

and /or position.

4.  Approve contracts for procurement, employment, rent 

of the Company’s assets to others, rent of assets from 

others, and charitable donations in accordance with the 

authority of the President as approved by the Board of 

Directors.

5. กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ต้องรำยงำนข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรเพื่อทรำบ

 • ผลประกอบกำรของบริษัทรำยไตรมำสและรำยปี รวมถึง 
 เปรียบเทียบเป้ำหมำยของกิจกำร

 • ผลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในด้ำนกำรลงทุนรวมถึงกำร 
 ประเมินผลเป็นรำยเดือน

 • ผลกำรด�ำเนินกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร
6. กำรอนมุตัเิพือ่ด�ำเนนิกำร ตลอดจนกำรมอบหมำยจำกกรรมกำร 

ผูจั้ดกำรใหญ่ให้ด�ำเนนิกำรเพ่ือเข้ำท�ำรำยกำร จะต้องไม่มลีกัษณะ 
เป็นกำรด�ำเนนิกำรเพือ่เข้ำท�ำรำยกำรทีท่�ำให้กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ใหญ่ หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรอนุมัติ เพ่ือเข้ำท�ำรำยกำรที่ตนเองหรือบุคคลอำจ
มีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ซึ่งกำรอนุมัติด�ำเนินกำรเพื่อเข้ำท�ำ 
รำยกำรในลกัษณะดงักล่ำว จะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจำรณำและอนุมัติ (ตำมข้อ
บังคับของบริษัท และตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ตลำด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด)

กำรสรรหำผู้บริหำร

กำรสรรหำผู้บริหำรมำด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป  คณะ 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูส้รรหำคัดเลอืก และ 
น�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ  ต�ำแหน่งผู้ช่วย 
ผู้จัดกำรใหญ่ คณะผู้บริหำรน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ   
ส่วนต�ำแหน่งรองลงมำ  คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำ  โดย
สรรหำคัดเลือกจำกบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์   
มคีณุธรรมและจรยิธรรม  ตลอดจนมคีวำมเป็นมืออำชพีท่ีเหมำะสม 
มำด�ำรงต�ำแหน่ง

5.  Report the following information to the Executive Board 

of Directors:

 • The Company’s quarterly and annual operating results  

 compared with the Company’s set objectives;

 • The Company’s investment results, including a monthly  

 evaluation; and

 • Other operating results approved by the Executive  

 Board of Directors.

6.  Operations and/or transactions approved for implementation  

by the President must not be any operation and/or transaction  

that would lead the President or any persons empowered 

by the President to undertake activities in which they or 

others have conflicts, interests or potential conflicts of 

interest with the Company. Approval for such operation 

and/or transaction must be presented to a meeting of the 

Board of Directors and/or a shareholders’ meeting for 

deliberation and acknowledgment (in compliance with 

the Company’s regulations and orders of the Securities 

and Exchange Commission and/or the Stock Exchange of 

Thailand).

Selection of Executive Officers

The Nomination and Compensation Committee selects  

those in the positions of Deputy Vice President and higher, 

and propose to the Board of Directors for approval in the 

appointment of Executive Officers. For the appointment of 

Executive Vice President, the Executive Officers select and 

put forward to the Board of Directors for approval. For lower  

ranked positions, the Executive Board of Directors selects 

candidates who have knowledge, capability, professional 

experience, and morally and ethically sound character.
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การเข้าประชุมของกรรมการ /Directors’ Meeting Attendance

 1 นำยเชิดชู โสภณพนิช ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร 6/6 12/12   
  Mr. Choedchu Sophonpanich Chairman/Chairman of the Executive Board of Directors

 2 นำยชัย โสภณพนิช กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 5/6    3/3
  Mr. Chai Sophonpanich Director/Executive Director of Nomination and Compensation Committee

 3 นำงรัชนี นพเมือง กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 6/6    3/3
  Mrs. Ruchanee Nopmuang Director/Executive Director of Nomination and Compensation Committee

 4 นำงประไพวรรณ ลิมทรง กรรมกำร 6/6    
  Mrs. Prapaivan Limsong Director

 5 นำยสุนทร อรุณำนนท์ชัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 5/6  5/5  
  Mr. Sunthorn Arunanondchai Chairman of the Audit Committee/Independent Director

 6 นำยปรำโมช พสุวัต ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 6/6  5/5 4/4
  Mr. Pramote Pasuwat Chairman of the Risk Management Committee/Independent Director/
   Member of the Audit Committee

 7 นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 6/6  5/5  
  Mr. Pradit Rodloytuk Independent Director/Member of the Audit Committee

 8 ดร. ศิริ กำรเจริญดี ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/ 6/6 12/12   3/3
   กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำร 
  Dr. Siri Ganjarerndee Chairman of Nomination and Compensation Committee/
   Independent Director/Executive Director

 9 นำยชัย นวพันธ์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำร 6/6 12/12   
  Mr. Chai Navaphand Independent Director/Executive Director

 10 นำงสำวิตรี รมยะรูป กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 4/6 10/12   
  Mrs. Savitri Ramyarupa Director/Executive Director

 11 นำยนำโอกิ บัน กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ 6/6 12/12  4/4 3/3
   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
  Mr. Naoki Ban Director/Executive Director/Member of the Risk Management Committee/
   Executive Director of Nomination and Compensation Committee

 12 นำยยุทำกะ อิเดกูชิ * กรรมกำร 4/6    
  Mr. Yutaka Ideguchi Director

 13 นำยเคอิจิ โมริตะ กรรมกำร 5/6    
  Mr. Keiji Morita Director

 14 นำยคำซึฮิเดะ โทดะ** กรรมกำร 2/6    
  Mr. Kazuhide Toda Director

 15 นำยโชน โสภณพนิช กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 6/6 12/12
  Mr. Chone Sophonpanich Director/Executive Director/President

 หมายเหตุ : * นำยยุทำกะ อิเดกูชิ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร แทนนำยคำซึฮิเดะ โทดะ กรรมกำรที่ออกตำมวำระ เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2555     
   ** นำยคำซึฮิเดะ โทดะ กรรมกำรที่ออกตำมวำระ เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2555

 Remarks :   * Mr. Yutaka Ideguchi was nominated on April 27, 2012       

   ** Mr. Kazuhide Toda was resigned on April 27, 2012

การเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

Director’s Meeting Attendance on 31 December 2012 at Bangkok Life Assurance PCL

ช่ือ - นามสกุล
 Director

ต�าแหน่ง
Position เบีย้ประชมุ

คณะกรรมการ
Board of 
Directors 
Meeting

ค่าบ�าเหนจ็คณะ
กรรมการบรษิทั

Board of 
Directors 
Bonuses

ค่าเบีย้ประชมุ
EXCOM
Meeting

ค่าเบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง
Risk 

Management 
Committee 

Meeting

ค่าเบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
Audit 

Committee 
Meeting

ค่าเบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน
Nominating and 
Remuneration 

Committee 
Meeting

ล�าดับที่

No.

รายชือ่

Director

รวม
TOTAL

ค่าเบี้ยประชุม สะสม ประจ�าปี 2555  (52230040)

Accumulative Meeting Attendance Fees for 2012 (52230040)

1.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1.1  ค่าตอบแทนกรรมการ
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรประกอบด้วยเบีย้ประชมุและค่ำบ�ำเหนจ็  

โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  
สำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทช้ันน�ำและกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  
ซึง่ท่ีประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2555 เมือ่วันที ่27 เมษำยน  
2555 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรภำยในวงเงินไม่ 
เกิน 14 ล้ำนบำท และได้มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรใน 
ระหว่ำงปี 2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,890,000  บำท โดย
มีรำยละเอียดดังนี้

1.  Directors and Executive Officers’ Remunerations 

1.1  Remuneration of Directors

 The remuneration of Directors comprises of Meeting  

Attendance fees, bonuses commensurate with duties and  

responsibilities undertaken and on par with those of 

leading companies and in the same business group. 

The common shareholders’ meeting no. 1/2012 on 

April 27, 2012 approved remuneration to Directors not  

exceeding 14 million baht. Total remuneration paid 

out to Directors in 2012 amounted to Baht 12,890,000.  

Remuneration details are as follows.

 1 นำยเชิดชู โสภณพนิช   480,000.00   900,000.00   960,000.00      2,340,000.00

  Mr. Choedchu Sophonphanich 

 2 นำยสุนทร อรุณำนนท์ชัย  240,000.00   450,000.00     400,000.00    1,090,000.00 

  Mr. Sunthorn Arunanondchai

 3 นำยชัย โสภณพนิช  240,000.00   450,000.00      120,000.00   810,000.00

  Mr. Chai Sophonphanich 

 4 นำงรัชนี นพเมือง  240,000.00   450,000.00      120,000.00   810,000.00 

  Mrs. Ruchanee Nopmuang

 5 นำยยุทำกะ อิเดกูชิ*  160,000.00   450,000.00       610,000.00 

  Mr. Yutaka Ideguchi

 6 นำยคำซึฮิเดะ โทดะ **  80,000.00   -         80,000.00 

  Mr. Kazuhide Toda

 7 นำยเคอิจิ โมริตะ  240,000.00   450,000.00       690,000.00 

  Mr. Keiji Morita

 8 นำงประไพวรรณ ลิมทรง  240,000.00   450,000.00       690,000.00 

  Mrs. Prapaivan Limsong

 9 นำยชัย นวพันธ์   240,000.00   450,000.00   480,000.00      1,170,000.00 

  Mr. Chai Navaphand

 10 นำงสำวิตรี รมยะรูป   240,000.00   450,000.00   400,000.00      1,090,000.00 

  Mrs. Savitri Ramyarupa

 11 ดร.ศิริ กำรเจริญดี  240,000.00   450,000.00   480,000.00     240,000.00   1,410,000.00

  Dr. Siri Ganjarerndee

 12 นำยปรำโมช พสุวัต  240,000.00   450,000.00    320,000.00   200,000.00    1,210,000.00 

  Mr. Pramote Pasuwat

 13 นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์   240,000.00   450,000.00     200,000.00    890,000.00 

  Mr. Pradit Rodloytuk

   รวม 2555 / Total 2012   3,120,000.00   5,850,000.00   2,320,000.00   320,000.00   800,000.00   480,000.00   12,890,000.00 

หมายเหตุ:  * นำยยุทำกะ อิเดกูชิ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร แทนนำยคำซึฮิเดะ โทดะ กรรมกำรที่ออกตำมวำระ เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2555 
 ** นำยคำซึฮิเดะ โทดะ  กรรมกำรที่ออกตำมวำระ เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2555 
 *** นำยโชน โสภณพนิช และนำยนำโอกิ บัน ไม่มีค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เนื่องจำกเป็นพนักงำนของบริษัท 
Remarks: * Mr. Yutaka Ideguchi was selected to the position of Director to replace Mr. Katsuhide Toda whose term ended on 27 April 2012.   
 ** Mr. Katsuhide Toda’s term ended on 27 April 2012. 
 ***  Mr. Chone Sophonpanich and Mr. Naoki Ban do not receive directors’ compensation as they are salaried employees. 
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1.2  Remuneration of Executive Officers
 The remuneration of Executive Officers comprises of  

salaries and annual bonuses which correspond with work 
performance and are comparable to those of companies  
in the same business, and in proportion with growth in 
profitability and business value which has been satisfactory  
in inspiring Executive Officers to perform and achieve 
their goals. The remuneration paid out to 6 executive  
officers in 2012 amounted to Baht 35,455,720 million.

2.  Other Remunerations
2.1 Stock Options
 The Company produces legal documents granting its 

employees the right to buy ordinary shares according to 
seniority, position and responsibility. The proportion of 
stock option documents distributed to executive officers 
amounted to 15 per cent of all stock option documents.

2.2 Pension Fund
 (See details in the Notes to Financial Statements on page 

166)                                                                      

1.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ค่ำตอบแทนของผู้บริหำร ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส 

ประจ�ำปี พิจำรณำจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เทียบ 
เคยีงกบับรษิทักลุม่ธรุกจิเดยีวกนั แนวทำงกำรเตบิโตของผล 
ก�ำไร ตลอดจนมูลค่ำธุรกิจ ซึ่งเพียงพอที่จะรักษำและจูงใจ
ผู้บริหำรให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด 
ซึ่งในระหว่ำงปี 2555 ได้มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ระดับสูง 6 ท่ำน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,455 720 บำท

2.  ค่าตอบแทนอื่น

2.1  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
 บริษัทจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท 

ให้แก่พนักงำน โดยพิจำรณำจำกควำมเป็นอำวุโส ต�ำแหน่ง 
และหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ ทัง้นี ้สดัส่วนใบส�ำคญัแสดงสทิธทิี ่
จัดสรรให้แก่ผู้บริหำร คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ�ำนวนใบส�ำคัญ 
แสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมด

2.2  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 (อยู่ในหน้ำที่ 166 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน)

การกำากับดูแลกิจการ

Corporate Governance

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้จัดให้มีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นลำยลักษณ์ 
อกัษร และประกำศใช้เพือ่ให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนกังำนทกุคน 
ได้รับทรำบและเป็นแนวทำงปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรม
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ีให้เกดิขึน้ในองค์กร  และเสรมิสร้ำงองค์กร 
ให้มรีะบบกำรบรหิำรทีม่ปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิล อนัเป็นพืน้ฐำน 
ของกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นในหลัก
ส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 6 ประการ อัน
ประกอบด้วย

1. Accountability ควำมรบัผิดชอบต่อกำรตดัสนิใจและกำรกระท�ำ 
 ของตนเอง และสำมำรถชี้แจงหรืออธิบำยกำรตัดสินใจนั้นได้

2. Responsibility ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และ 
 ภำระงำนตำมท่ีได้รบัมอบหมำยด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถสงูสดุ  
 ด้วยควำมรอบคอบ ภำยใต้กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน ์
 สูงสุดขององค์กร

3. Equitability กำรปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่ำงเท่ำเทยีมกนั เป็น 
 ธรรมต่อทุกฝ่ำย และมีค�ำอธิบำยได้

4. Transparency ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนที่ตรวจสอบได้  
 และกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

5. Ethics กำรมีจริยธรรม จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ  
 ภำยใต้กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร  และม ี
 แนวประพฤติปฏิบัติทำงธุรกิจที่ซื่อสัตย์ เป็นมิตร และยุติธรรม

6. Corporate Social Responsibility กำรมีควำมรับผิดชอบต่อ 
 สังคม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีเนือ้หาครอบคลุม 5 
หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

Good Corporate Governance

The Company has produced and publicized a codified good 

corporate governance policy so that all directors, executive 

officers and employees are  informed of the policy and use the  

policy as a guideline for undertaking business operations. This 

is intended to create a culture of good corporate governance  

within the Company and build an organization advocating an 

effective and efficient management system, which would lay 

a solid foundation for sustainable growth of the Company.

The Board of Directors, Executive Officers and all employees  

adhere to the following six important principles of good  

corporate governance:

1.  Accountability - being responsible for one’s decisions 

and actions and being able to explain or justify one’s  

decisions;

2.  Responsibility - being responsible for carrying out one’s 

duties and assignments with utmost knowledge, expertise  

and diligence and in abidance with prescribed rules and 

regulations, and with due consideration given to serving 

the best interests of the organization;

3.  Equitability - treating all stakeholders equitably and fairly 

in a justifiable manner;

4.  Transparency - being transparent in one’s activities, being  

open to scrutiny and being willing to disclose information 

fully and transparently to all concerned parties;

5.  Ethics - maintaining moral standards and professional 

ethics in operating business with adherence to rules and 

regulations, putting interests of the organization ahead of 

one’s own and observing codes of conduct that promote 

honesty, friendliness and fairness in doing business;

6.  Corporate Social Responsibility - being responsible for 

and acting in the best interest of society.

The Company prescribes good corporate governance principles  

to five categories as follows:

1. Rights of Shareholders,

2. Equitable treatment of shareholders,

3. Roles of Stakeholders,

4. Information disclosure and transparency, and

5. Responsibility of the Board of Directors.
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม ่
กระท�ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึ 
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น 
เช่น กำรซื้อขำยหรือกำรโอนหุ้น สิทธิกำรได้รับส่วนแบ่งในผลก�ำไร 
เงินปันผลอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริษัท 
อย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร เป็นต้น 
ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่มีกฎหมำยก�ำหนดอยู่แล้ว โดยได้ด�ำเนิน
กำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้น ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2555 บริษัทจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษำยน 2555 เวลำ 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 7 ส�ำนักงำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนน
พระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14 วัน ฉบับภำษำไทยและภำษำ
อังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรำยละเอียดประกอบ
วำระกำรประชุม เช่น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่ำนมำ  
เงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม กำร
มอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน แผนที่บริษัท เป็นต้น 
รวมท้ังลงประกำศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวัน
ประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน นอกจำกนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมทำงเว็บไซต์ที่ www.bla.co.th เป็นกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมมำกกว่ำ 30 วัน เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้
มีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ
ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสำรจำกบริษัท

2. คณะกรรมกำรสนับสนุน ส่งเสริม และอ�ำนวยควำมสะดวกให ้
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถำบัน  
ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ โดยจัด 
เจ้ำหน้ำที่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนให้แก่ ผู้ถือหุ้น 
และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ข้ำร่วมประชมุ รวมถงึกำรใช้ระบบบำร์โค้ด 
ในกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตร
ลงคะแนนในแต่ละวำระ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น 
นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรจัดเตรียมอำกรแสตมป์ไว้ให้บริกำรแก่
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมแทน 

Section 1  Rights of Shareholders

The Company realizes and places great importance on the 

shareholders’ rights. The Company will refrain from acting in  

any way that would infringe upon or reduce the rights of 

shareholders. We also encourage shareholders to utilize their  

rights. The basic rights of shareholders include the buying, 

selling or transfer of shares; the right to receive equitable 

sharing in the profits and dividends, access to sufficient 

news and information of the Company, the right to appoint 

or dismiss directors, most of which are general basic rights 

prescribed by law. The Company has therefore made the  

following undertakings:

1.  The Board of Directors arranges to hold an Ordinary General  

Meeting once a year. For the year 2012, Ordinary General 

Meeting of Shareholders No. 1/2012 was held on Friday, 

27th April 2012, on the 7th Floor of the Head Office of the 

Bangkok Life Assurance (Public) Company Limited, No. 

23/115-121 Royal City Avenue, Rama 9 Road, Kwaeng  

Bangkapi, Khet Huaykwang, Bangkok. Notice of the Meeting  

in Thai and English was circulated to Shareholders at least  

14 days prior to the meeting, together with the following 

attachments to the Agenda: Annual Report of the previous  

year, rules concerning meeting attendance and procedures,  

proxy and voting procedures, map of company venue.  

Announcement was also made in the local newspapers 

for 3 consecutive days, at least 7 days prior to the meeting.   

Moreover, the Company has posted Notice of the Meeting  

at its website: www.bla.co.th more than 30 days in  

advance of the meeting to give shareholders sufficient time  

to study information contained therein prior to receiving 

documents from the Company.

2. The Board of Directors encourages, promotes and facilitates  

all groups of shareholders, especially institutional  

shareholders, to use their rights in attending the meeting and  

fully utilizing their voting rights by providing shareholders  

and their proxies with officers to help facilitate attendance  

registration as well as using a bar code system for registration  

and for ballot counting. Voting ballots are also provided  

for each agenda for the convenience of shareholders. 

Moreover, the Company also provides stamp duties as 

service to shareholders who have authorized others to 

attend the meeting on their behalf.

3. คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรเข้ำร่วม
ประชุม เว้นแต่กรรมกำรที่ติดภำรกิจส�ำคัญไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมได้ ทั้งนี้ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 
เมือ่วันศกุร์ที ่27 เมษำยน 2555 มกีรรมกำรเข้ำร่วมประชุมครบ 
ทุกรำย รวมถึงกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำร ร่วมชี้แจง 
ตอบข้อซักถำมและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้  
บริษัทได้เชิญคุณนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีภำยนอก จำก 
บริษัท ส�ำนักงำนเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด เข้ำร่วมประชุม 
เพื่อตอบข้อซักถำมในวำระพิจำรณำอนุมัติงบดุล และงบก�ำไร
ขำดทนุส�ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 และคณุเลิศศกัด์ิ  
สธุรรมพร ทีป่รกึษำกฎหมำยอิสระ จำกส�ำนักงำนกฎหมำยคนงึ  
แอนด์ พำร์ทเนอร์ส  จ�ำกัด เข้ำมำท�ำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุม 
เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของ
บริษัท

4. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประธำนบริษัทจะกล่ำวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น 
ทรำบถงึวธิกีำรออกเสยีงลงคะแนน และวธิกีำรนบัคะแนนอย่ำง 
ชดัเจน โดยเฉพำะวำระแต่งตัง้กรรมกำร ประธำนบริษทัจะเสนอ 
ชื่อกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล ทั้งน้ี 
ประธำนบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำม
คิดเห็นเพ่ิมเติมก่อนกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระทุกครั้ง  
และได้เปิดเผยผลกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยแสดง
ผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวำระอย่ำงชัดเจนในห้องประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็น
ธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำร  ผู้ถือหุ้น 
ต่ำงชำติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น 
ว่ำ คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรได้ดูแลให้กำรใช้เงินของผู้ถือหุ้น 
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม ด้วยเช่ือว่ำเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อควำมมั่นใจ 
ในกำรลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่คุ้มครอง
ป้องกันกำรละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
กำรปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยได้
ด�ำเนินกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอ
วำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 และเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำร
ล่วงหน้ำ ในระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 
2555 โดยมีรำยละเอียดและหลักเกณฑ์ตำมที่ได้เปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bla.co.th และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. The Board of Directors and Management place great  

importance in attending the meeting, unless the Director 

has an importance engagement elsewhere and is unable  

to do so. At Ordinary General Meeting No. 1/2555 on Friday,  

27th April 2012 all Directors were present at the Meeting, 

including the President and Executive Officers. All helped 

provide explanation, answer enquiries and listen to  

suggestions made by shareholders. Moreover, the  

Company invited Khun Nonglak Poomnoi, an external  

auditor from Ernst & Young Company Limited, to attend 

the meeting to answer queries on the Agenda with regard  

to consideration of the Balance Sheet and Statement  

of Earnings for the Year Ending 31st December 2011.  

The Company also invited Khun Lertsak Suthamporn, 

independent legal adviser from Khanung & Partner  

Law Firm to oversee that the meeting is conducted in a 

transparent manner and in accordance with the law and 

with the Company’s Articles of Association.

4. At the Ordinary General Meeting the Chairman of the  

Company would clearly inform the shareholders about voting  

procedures and ballot counting, especially with regard 

to the Agenda on Appointment of Directors, whereby the 

Chairman of the Company would propose the name of 

individual directors, to be voted by shareholders one by 

one.  In this connection, the Chairman of the Company 

provides opportunities for shareholders to ask questions 

and express additional opinions prior to voting for each 

agenda and also reveals results of shareholders’ votes by 

showing a clear summary of votes for each agenda item 

in the meeting room. 

Section 2  Equitable Treatment of Shareholders

The Company’s policy is to treat all shareholders equitably  

and fairly, whether the shareholder is a director of the Company,  

not a director of the Company, a foreign national or a minority  

shareholder. To ensure that the directors and management 

utilize shareholders’ capital appropriately, the Board of  

Directors of the Company has the duty to prevent violation of 

shareholders’ rights and to make certain that all shareholders  

are treated equitably and all shareholders’ basic rights are 

equitably protected. The Company recognizes this as a major 

factor in assuring investors’ confidence in the Company and 

has therefore made the following undertakings:

1.  The Board of Directors provides opportunity for minority  

shareholders to propose Agenda items for Ordinary  

General Meeting No. 1/2012, and propose candidates  

for the company’s directorship in advance between 1st 

October 2012 – 31st December 2012, details and rules 

as disclosed on the Company’s website at www.bla.

co.th and had informed shareholders via the Securities  

Exchange of Thailand’s information system.
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2. The Company provides an opportunity for shareholders 

who are unable to attend the meeting to confer their 

voting rights to their agent(s) through a Proxy, whereby  

shareholders can dictate the direction of the votes. The 

Company also facilitates shareholders in enabling them to 

sign a Proxy for an independent director of the Company  

to attend the meeting on their behalf and in this connection  

the Company proposes that the Proxy be made out to Khun  

Sunthorn Arunanondchai, Chairman of the Audit Committee,  

who is an independent director, to vote on their behalf. In 

this regard, a Proxy and related documents as well as a 

resume of the auditing director have been attached with 

the Notice of Ordinary General Meeting No. 1/2012.

3. The Company’s Board of Directors also facilitates foreign  

shareholders by providing an English version of all  

documents for the Meeting.

4. The Company’s Board of Directors encourages shareholders  

to use voting ballots for every Agenda item by providing 

officers to help collect voting ballots in the Meeting room.  

Ballots will be collected in case shareholders disagree 

with or refrain from voting with the exception of Agenda 

item on Appointment of Director where the shareholders 

would cast individual votes.  Ballots will be collected for 

all cases of “agreed”, “disagreed” or “no vote”.

5. The Company has a strict policy and maintains procedures  

that protect the use of insider information by its Directors,  

Executive Officers or employees for their own benefit. This  

includes unauthorized buying and selling of securities and  

severe punitive measures are imposed if it were found that  

confidential information of the Company has been used for  

their own personal gains, or making unauthorized disclosure  

of confidential information. Furthermore, Directors, Executive  

Officers and all concerned are required to report and declare,  

within three days after execution of the transaction, necessary  

details of any change in the Company’s securities holdings  

to the Securities and Exchange Commission.

6. The Company insists upon all Directors And Executive 

Officers to declare their stake holdings and those others  

related to the Company including new Directors And  

Executive Officers in the format approved by the Board 

of Directors, to the Company’s Secretary within 14 days 

from the date of appointment. In case of any change in 

information, they are to inform the Company’s Secretary 

within 14 days from the date of change.  The Secretary of 

the Company is required to send a copy to the Chairman 

of the Board and Chairman of the Audit Committee within  

7 days from receipt of report of said change.

2. บรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชมุด้วยตนเอง 
สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีผู้ถือหุ้น
สำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ บริษัทได ้
อ�ำนวยควำมสะดวกแก ่ผู ้ถือหุ ้นสำมำรถมอบฉันทะให ้
กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำประชุมแทนได้ โดยบริษัทเสนอ
ให้มอบฉันทะให้คุณสุนทร อรุณำนนท์ชัย ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ เป็นผู้ออกเสียงลงมติแทนได้  
ทั้งนี้ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ และขั้นตอน เอกสำรหลักฐำน 
ประกอบกำรมอบฉันทะ พร้อมทัง้ข้อมลูของกรรมกำรตรวจสอบ 
ไว้ในหนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

3. คณะกรรมกำรบริษัทได้อ�ำนวยควำมสะดวกกับผู้ถือหุ้นต่ำง
ชำติ โดยได้จัดท�ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเป็นภำษำ
อังกฤษ

4. คณะกรรมกำรบรษิทัสนับสนุนให้ผูถ้อืหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
ในทุกวำระ โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร
จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่งจะมีกำรเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ยกเว้นวำระแต่งตั้งกรรมกำรที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกตั้งได้เป็น
รำยบุคคล กำรเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกกรณีที่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

5. บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน โดยห้ำม 
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนน�ำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อ 
ประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้กำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ ซึง่บรษิทัมบีท 
ลงโทษสงูสดุหำกพบว่ำ มกีำรน�ำข้อมลูภำยในไปใช้เพือ่ประโยชน์ 
ส่วนตน หรอืน�ำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญำต นอกจำกนี ้เมือ่ 
มีกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรัพย์ของบริษทั กรรมกำร 
และผูบ้รหิำรของบริษทั รวมทัง้บุคคลท่ีมคีวำมเกีย่วข้องจะต้อง 
แจ้งให้บริษัททรำบ และรำยงำนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 3 วันท�ำกำร 
นับจำกวันที่มีกำรซื้อ ขำย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

6. บรษิทัก�ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร ต้องรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยี 
ของตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมกำรและ 
ผู้บริหำรเข้ำใหม่ ต้องจัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมแบบ
ที่คณะกรรมกำรเห็นชอบให้แก่เลขำนุกำรบริษัท ภำยใน 14 วัน 
นับจำกที่ได้รับต�ำแหน่ง และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้อง 
แจ้งเลขำนกุำรบรษิทัภำยใน 14 วนันบัจำกวนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลง 
ข้อมูล และให้เลขำนุกำรบริษัทส�ำเนำให้ประธำนกรรมกำรและ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วนันับจำกวันที่ได้รำยงำน

7. ในกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง บรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัชือ่  
และควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง โดยระบุมูลค่ำรำยกำร  
คู่สัญญำ รวมท้ังควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีได ้
แสดงถงึควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของกำรท�ำรำยกำร 
ทีเ่กีย่วโยง โดยได้ยดึถอืปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์ 
และตลำดหลักทรัพย์อย่ำงเคร่งครัด 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษัิทตระหนักถงึควำมรับผดิชอบและกำรปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทุกกลุ่ม และประสำนประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ผู้ม ี
ส่วนได้เสยีทกุกลุม่มัน่ใจว่ำสทิธดิงักล่ำวได้รบักำรคุม้ครองและปฏบิตั ิ
ด้วยด ี โดยได้ก�ำหนดเป็นแนวทำงท่ีต้องปฏบัิตเิพือ่ตอบสนองควำม 
ต้องกำรของผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำง 
ชัดเจนใน “จรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบัติทำงธุรกิจ” พร้อมทั้งได้
เผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยบริหำร ตลอดจน 
ผู้ปฏิบัติงำน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำน และถือเป็น
ภำระหน้ำที่ที่ส�ำคัญของทุกคน นอกจำกนี้ บริษัทมีแนวนโยบำย
ต่ำงๆ โดยตระหนักว่ำควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำง
บริษัทกับผู ้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัท
สำมำรถเจริญเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 

1. บริษัทมีแนวทำงและกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น 
บริษัทมุ ่งเป ิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทต่อผู ้ถือหุ ้นและ
สำธำรณชนทั่วไปอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึงและทันกำล เช่น 
ข้อมูลรำยงำนงบกำรเงินประจ�ำปี  ข้อมูลกำรประเมินมูลค่ำธุรกิจ 
(Embedded Value) ข้อมูลองค์กร  ข้อมูลบริกำรและแผนประกัน
ชีวิต ข่ำวสำรและกิจกรรมของบริษัทอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือ 
ได้ และทันต่อเหตุกำรณ์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์  
และนักลงทุนทั่วไป สำมำรถตัดสินใจบนพื้นฐำนที่มีข้อมูลท่ีมี
คุณภำพและเพียงพอ ผ่ำนทำงข่ำวตลำดหลักทรัพย์และเว็บไซต์
ของบริษัท www.bla.co.th

ลูกค้า/ผู้ถือกรรมธรรม์ 

- บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินให้กับ 
ลกูค้ำด้วยกำรปกป้องคณุค่ำชวีติ พร้อมท้ังให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกำร 
วำงแผนกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน แนะน�ำผลติภัณฑ์ทีม่คุีณภำพแก่ 
ลูกค้ำและครอบครัว ด้วยกำรบริกำรที่ประทับใจผ่ำนที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำประกันชีวิต คู่ค้ำ และพนักงำน ทั้งนี้ เพื่อ 
ให้ลกูค้ำได้มหีลักประกนัและมกีำรเสรมิสร้ำงฐำนะควบคูกั่นไป  
ท�ำให้มีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงมั่นคงและ 
มีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี้ บริษัทได้มีกำรเสริมสร้ำง 
สัมพันธภำพที่ดีกับลูกค้ำด้วยสื่อและกิจกรรมที่หลำกหลำย  
เพือ่ให้ลกูค้ำและครอบครวัได้มชีวีติทีม่คีวำมสขุมำกกว่ำ อกีทัง้  

7. With regard to the entry on related matters, the Company  

has disclosed information with regard to name and  

relationship of the individual concerned as well as 

the necessity and reasonableness of the entry in strict  

conformity with the rules and regulations of the Securities  

Exchange of Thailand and the Securities and Exchange 

Commission.

Section 3 Roles of Stakeholders

The Company realizes its responsibility and treats all groups 

of stakeholders by balancing various parties’ interests and 

cooperating in an appropriate manner to ensure that all 

groups of stakeholders can be certain that their rights are well 

protected and that they are treated in an agreeable manners.  

The Company has set up a written code of conduct within its 

“Code of Ethics and Guidelines” to satisfy the demands of all 

groups of stakeholders. All Directors, Executive Officers and 

employees have been provided with adequate information and  

made aware of the importance of the responsibility they have  

to apply the guidelines in carrying out their work and complying  

with rules. Moreover, the Company has established policy 

guidelines, realizing that good relationship and cooperation  

between the Company and stakeholders are important factors  

that would help promote sustainable growth for the Company.

1. The Company has established the following guidelines 

and rules of conduct to various stakeholders: 

Shareholders

The Company is determined to disclose news and information  

regarding the Company to shareholders and the general public  

in an accurate, complete and timely manner, namely financial  

reports, embedded value of the business, corporate news, 

services provided and life assurance plans, news and activities  

of the Company in an accurate, transparent, reliable and timely  

manner so that all concerned, shareholders, analysts, and 

general investors can make a decision on the basis of adequate  

and reliable information through the information system of 

SET and the Company’s website www.bla.co.th.

Customers/Policy Holders

- The Company is determined to create financial stability 

for customers through life assurance as well as providing 

advice on comprehensive financial planning, introducing  

quality products to customers and their families and  

providing impressive service through its financial advisors,  

life insurance advisors, partners and officers. In this way, 

customers will benefit from both security and building 

of financial status, ensuring that they are equipped for a 

sustainable secure and happy life. Besides, the Company  

promotes good relationship with customers through 

the media and a variety of activities, aimed at providing  

customers and their families with a happier lifestyle. 
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Moreover, the Company has also set up work units within 

all of its branches throughout the country to give advice, 

solve problems as well as accepting customer com-

plaints so that customers would receive the benefit of 

highest customer satisfaction as appropriate.

- The Company is determined to develop its services to in-

crease service efficiency through swift and steady service 

to customers under ISO 9001:2008 standard and has been 

awarded with the Best Quality Management Award 2012 

from International Certifications Ltd. for having main-

tained ISO 9001 quality control standard for over 9 years.

- The Company has set up project seminars, providing 

knowledge to customers and the general public on fi-

nancial planning, such as “Designing Life”, a seminar for 

customers; “Beyond Life”, a seminar for corporate cus-

tomers, namely SVOA, BOI, Rama Hospital, etc. under the 

heading Wealth & Security, Education Plan and Tax Plan-

ning.

Employees

-  The Company‘s policy and guideline with regard to staff 

compensation and welfare, including a staff provident 

fund are clearly established to provide long-term care for 

employees.

- The Company has a policy on development of staff  

knowledge and potentials through staff promotion and 

support, providing them with scholarships for further study  

at a Masters level as well as supporting and promoting 

staff to advance in job-related vocational studies through  

promotion of several vocational qualifications, such as  

LOMA SOA CFP CISA, for instance, so that the increased 

knowledge could be used to improve work for the Company. 

Moreover, the Company also promotes learning for 

self-improvement, focusing on courses such as The Seven  

Habits of Highly Effective People, Team Work, Customer- 

Winning Services. Now, more than ever, since the Company  

has focused on becoming a leader in providing financial 

stability to people the Company therefore has to provide 

opportunity for all employees to become knowledgeable 

on the subject of comprehensive financial planning for 

both security and status.

-  The Company has set up a BLA MODEL project for all 

employees of the organization to help seek an employee 

with qualities that fits the organization’s concept of faith, 

responsibility, sincerity, self-development and team 

work, to become a role model and a representative of all 

staff in campaigning and promoting behavioral change 

in all employees according to the organization’s concept 

of said change. Moreover, the Company has also set up 

other projects such as Happy BLA Home, encouraging 

บริษัทจัดให้มีหน่วยงำนส�ำนักงำนสำขำทั่วประเทศในกำรให้
ค�ำแนะน�ำ แก้ไขปัญหำ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนจำกลูกค้ำ เพื่อ 
ให้ลูกค้ำได้รับผลประโยชน์และควำมพึงพอใจสูงสุดตำมควำม
เหมำะสม         

- บรษิทัมคีวำมมุง่มัน่ต่อกำรพัฒนำกำรบรกิำร เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิำพ 
กำรบริกำรที่ให้ควำมสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ 
ภำยใต้ระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 โดยได้รับ
รำงวัล  Best Quality Management Award 2012 จำกบริษัท 
International Certifications Ltd. เนื่องจำกบริษัทมีกำรรักษำ
ระบบกำรจัดกำรคุณภำพ ISO 9001 มำกว่ำ 9 ปี 

- บริษทัได้จดัโครงกำรเชงิสมัมนำให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนทำง 
กำรเงนิให้กับลกูค้ำและประชำชนทัว่ไป เช่น “ชวีติออกแบบได้”  
สัมมนำให้กับลูกค้ำ “Beyond Life” สัมมนำให้กับลูกค้ำบุคคล
องค์กร ได้แก่ บริษัท SVOA, BOI โรงพยำบำลรำมำ ฯลฯ 
ในหัวข้อ กำรต่อยอดควำมมั่งคั่ง Wealth & Security, กำร
วำงแผนกำรศึกษำบุตร Education Plan และกำรวำงแผน
ภำษี Tax Planning 

พนักงาน 

- บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเก่ียวกับ
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำงๆ แก่พนักงำน รวมถึงกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพในกำรดูแลพนักงำนในระยะยำว

- บริษัทมีนโยบำยเก่ียวกับกำรพัฒนำควำมรู้ ศักยภำพของ 
พนักงำน โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนพนักงำน โดยกำรให้
ทุนในกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโท รวมทั้งมีกำรสนับสนุน
และส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
กับสำยงำนบริษัท ด้วยกำรส่งเสริมคุณวุฒิวิชำชีพต่ำงๆ เช่น  
LOMA SOA CFP CFA CISA เป็นต้น เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูน 
องค์ควำมรู้ที่จะสำมำรถน�ำมำพัฒนำปรับปรุงงำนของบริษัท  
นอกจำกนี ้ บรษิทัยังได้ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือกำรพฒันำตนเอง 
ของบคุลำกร โดยหลกัสตูรทีเ่น้นย�ำ้ให้บุคลำกรทกุคนในองค์กร 
จะต้องเรียนรู้ เช่น 7 อุปนิสัยพัฒนำสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง หรือ 
The Seven Habits of Highly Effective People กำรท�ำงำน
เป็นทีม กำรบริกำรเพื่อกำรครองใจประชำชน เป็นต้น และโดย 
เฉพำะอย่ำงยิ่งในปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นจะเป็นผู้น�ำในกำรสร้ำง 
ควำมมั่นคงทำงกำรเงินให้กับประชำชนทุกกลุ่ม  ดังนั้น บริษัท 
จึงส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนได้เรียนรู้ เรื่องกำรวำงแผนทำง 
กำรเงินอย่ำงรอบด้ำน ทั้งกำรสร้ำงหลักประกัน และกำรสร้ำง 
ฐำนะ  

- บริษัทได้จัดโครงกำร BLA MODEL เพื่อให้บุคลำกรทุกคนใน
องค์กรร่วมกันค้นหำพนักงำนท่ีมีคุณลักษณะตำมค่ำนิยมของ
องค์กร ได้แก่ ศรัทธำ รับผิดชอบ จริงใจ พัฒนำตน และ
ท�ำงำนเป็นทีม เพ่ือเป็นพนักงำนต้นแบบ และเป็นตัวแทน
พนักงำนในกำรรณรงค์ และส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนร่วมกัน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตำมค่ำนิยมองค์กรดังกล่ำว 
นอกจำกนี้ บริษัทยังมีโครงกำร Happy BLA Home ที่ส่งเสริม
ให้บุคลำกรสร้ำงควำมสุขอย่ำงมีควำมสมดุลระหว่ำงตนเอง 

ครอบครัว และสังคม ด้วยกิจกรรมต่ำงๆ 8 ด้ำนด้วยกัน ได้แก่ 
Happy Body (สุขภำพดี) Happy Heart (น�้ำใจงำม) Happy 
Relax (กำรผ่อนคลำย) Happy Brain (หำควำมรู้) Happy 
Soul (กำรมีคุณธรรม หิริ โอตัปปะ) Happy Money (ใช้เงิน
เป็น) Happy Family (ครอบครัวที่ดี) ซึ่งเป็นไปตำมหลักของ 
Happy Workplace

ที่ปรึกษาประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน

- บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรขำยประกัน 
ชวีติอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เช่น กำรคดัเลอืกทีป่รกึษำประกันชวีติ  
และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ เพิ่มพูนและต่อยอดทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
กำรวำงแผนทำงกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน ซึ่งสิ่งส�ำคัญเหล่ำนี้จะ
เป็นวิชำควำมรู้ท่ีติดตัวไปตลอด โดยจะเห็นได้จำกท่ีปรึกษำ
ประกันชีวิตของบริษัทได้รับรำงวัลตัวแทนคุณภำพดีเด่นแห่ง
ชำติหรือ TNQA (Thailand National Quality Awards) เพิ่มขึ้น 
เป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งในปี 2554 มีจ�ำนวน 586 คน และบริษัทยัง 
มีนโยบำยในกำรสร้ำงที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หรือ FA (Financial  
Advisor) ซึ่งในปี 2555 มีจ�ำนวน 300 คน เพื่อพัฒนำต่อยอด 
ให้ทีป่รกึษำประกนัชวีติ และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิสำมำรถให้ค�ำ 
แนะน�ำและให้ค�ำปรกึษำด้ำนกำรวำงแผนกำรเงนิอย่ำงครบวงจร  
อีกทั้งสำมำรถน�ำควำมรู้นั้นไปถ่ำยทอดให้กับลูกค้ำ ประชำชน 
ท่ัวไปได้รู้จักกำรสร้ำงหลักประกัน และกำรสร้ำงฐำนะควบคู่
กันไป 

- ในปี 2555 บริษัทได้จัดสัมมนำวิชำกำร และเชิงปฏิบัติกำรแก่ 
ทีป่รกึษำประกนัชวีติ และท่ีปรกึษำทำงกำรเงินในหลกัสตูรต่ำงๆ  
ดังนี้

 • หลักสูตร “กำรบริหำรควำมมั่งคั่ง” จัดอบรม 5 รุ่น มีผู้เข้ำ
อบรมกว่ำ 260 คน

 • สมัมนำทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ เตรยีมควำมพร้อมให้กบัทีป่รกึษำ 
ทำงกำรเงินในกำรให้บริกำรลูกค้ำ เชิญวิทยำกรพิเศษ จัด
อบรมรุ่นที่ 1 จ�ำนวน 70 ท่ำน

 • LEADER CLUB, FA CLUB และ BLA CLUB เวทีแลก 
เปลี่ยนประสบกำรณ์และเทคนิคกำรท�ำงำน และบริหำรทีม
งำน ให้ข้อมูลข่ำวสำรและรำยงำนควำมเคลื่อนไหวของ
บริษัทและภำพรวมธุรกิจ

 • งำนสมัมนำใหญ่ฝ่ำยขำยประจ�ำปี กจิกรรมทีท่ีป่รกึษำประกนั 
ชีวิต และที่ปรึกษำทำงกำรเงินจะได้ควำมรู้ที่นอกเหนือจำก 
ต�ำรำนับพันเล่ม จำกวิทยำกรพิเศษที่มีประสบกำรณ์ระดับ 
แนวหน้ำของประเทศ ได้ให้เกียรตมิำแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ 
และแนะน�ำเทคนิคดีๆ ในกำรท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข

- บริษัทได้มอบรำงวัลผู้จัดกำรและนักขำยดีเด่นประจ�ำปีให้กับที่
ปรึกษำประกันชีวิต และที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่มีผลกำรปฏิบัติ
งำนยอดเยี่ยม อีกทั้งเป็นตัวแทนคุณภำพดีเด่นแห่งชำติ และ
ตัวแทนคุณภำพดีเด่นนำนำชำติ เพื่อเป็นกำรเชิดชูเกียรติและ
สร้ำงขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำงำนที่มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน

employees to build happiness through a harmonious  

relationship between self, family and society through 

8 activities, namely, Happy Body, Happy Heart, Happy  

Relaxation, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, 

Happy Family, all being a part of a Happy Workplace.

Life Insurance Advisors and Financial Advisors

-   The Company has a policy for promotion and support of 

efficient sale of life insurance through selection of life 

insurance advisors and financial advisors and placing  

emphasis on potential development, increasing and  

developing their knowledge on comprehensive financial 

planning. All this knowledge will remain with them forever,  

as could be seen from the fact that Thailand National 

Quality Awards have been increasingly awarded to the 

Company’s life insurance advisors - 586 advisors in 2011.  

Besides, the Company has a policy to build up Financial  

Advisors, with a total of 300 advisors in 2012, thereby  

increasing the number of life insurance and financial 

advisors who are able to provide recommendations and 

advice on comprehensive financial planning as well as 

relaying said knowledge to customers and the general 

public, enabling them to build up security together with 

status.

-  In 2012 the Company organized theoretical and practical  

seminars for life insurance advisors and financial  

advisors in the following courses:

 • “Wealth Management”, a total of 5 groups with over 

260 attendants.

 • Seminar for financial advisors, preparing them for  

customer service, conducted by a special lecturer with 

70 attendants for the first group.

 • LEADER CLUB, FA CLUB and BLA CLUB, stages for  

exchange of experience and work techniques as well 

as team management, providing information and  

reporting on Company movements and providing an 

overall picture of the business.

 • Annual Sales Seminar, where life assurance advisors 

and financial advisors will obtain knowledge above and  

beyond a thousand books from special lecturers, the 

country’s tops in their field of expertise, who honored 

us with their presence and shared their experiences 

and techniques on how to work efficiently and happily.

- The Company awarded the prize of Manager and Sales  

Person of the Year to the life insurance advisor and financial  

advisor with top performance, being representatives of 

excellence in quality both nationally and internationally, 

in order to honor them, and build up sustainable quality 

for the work morale.
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Partners

- The Company has continuously placed special emphasis  

in promotion of good relationship with partners and received  

good response in life insurance sales through banks who 

have been long-term partners. The Company would design  

products suitable to the needs of bank customers. In this 

connection, the Company has a marketing development 

team who has the potential for providing efficient service 

and able to give advice, recommendations and product 

knowledge to partners at bank branches throughout the 

Kingdom so that partners would be able to accurately  

present products suitable to the needs of potential  

customers.

 Moreover, the Company also promotes various coordinating  

activities with partners which include technical and  

practical seminars, as follows:

 • Technical seminar on primary sales skills, placing  

special emphasis on sales procedure and efficient  

presentation of products.

 • Training on product knowledge for accurate presentation  

of details of the product, suitable to the need of each 

customer.

 • Set up display booths at various places, such as  

department stores, public and private working places 

to publicize information and promote knowledge and 

understanding on company products.

 • Product promotional activities by visiting customers to 

publicize information, news and knowledge on company  

products.

 • Bancassurance Award Event, to present awards to 

partners with outstanding performance of the year in 

order to honor and build up morale for quality work at 

all times.

- The Company has developed an ethical and lawful policy  

in doing business with re-insurance companies by  

establishing a clear policy for re-insurance approved by the 

Company’s Board of Directors, and has established rules  

for fair selection of re-insurance companies according to 

their financial status and reliability, ranking them from 

institutions with international standards and re-insurance 

knowledge and skills, in compliance with government rules  

and regulations. In this connection, the Company also 

establishes an insurance premium rate for re-insurance 

in accordance with Company experience and provides 

equality in the disclosure of various information while 

strictly adhering to the terms of the contract in order to 

develop business relationships beneficial to both. 

Competitors

The Company treats competitors fairly and does not use unfair  

or illegal methods in seeking information on competitors.

คู่ค้า

- บริษัทมุ่งเน้นในกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ำอย่ำง 
ต่อเน่ืองเสมอมำ และได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีในกำรบรกิำร 
ด้ำนกำรขำยประกันชีวิตผ่ำนธนำคำร ซึ่งเป็นคู่ค้ำมำยำวนำน 
โดยบริษัทจะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของ 
กลุม่ลกูค้ำของธนำคำร ทัง้น้ี บริษทัได้มทีมีงำนพฒันำกำรตลำด 
ที่มีศักยภำพในด้ำนกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถให้
ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ และให้ควำมรู้เกีย่วกบัผลิตภณัฑ์แก่คู่ค้ำตำม 
สำขำของธนำคำรทั้งภำคนครหลวง และในเขตภูมิภำค เพื่อให้ 
คู่ค้ำสำมำรถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
นอกจำกนี ้บรษิทัยังได้จดักจิกรรมต่ำงๆ ร่วมกบัคูค้่ำ ทัง้กิจกรรม 
เชงิสมัมนำวชิำกำร และกจิกรรมเชงิปฏบิตักิำรทำงด้ำนกำรตลำด  
ดังนี้

 • กำรจัดอบรมสมัมนำเชงิวชิำกำรด้ำนทกัษะกำรขำยเบือ้งต้น  
โดยมุ่งเน้นถึงข้ันตอนกำรขำยและกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 • กำรจดัอบรมควำมรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์ เพือ่ให้สำมำรถน�ำเสนอ 
รำยละเอียดของผลติภณัฑ์ได้อย่ำงถกูต้องและเหมำะสมกบั 
ลูกค้ำแต่ละรำย

 • กิจกรรมออกบูธตำมสถำนที่ต่ำงๆ เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำ  
สถำนประกอบกำรทั้งรัฐบำลและเอกชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
ข่ำวสำร และให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท

 • กิจกรรมประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โดยกำรออกเย่ียมเยียน
ลูกค้ำ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร และให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 • งำน Bancassurance Award เป็นงำนมอบรำงวัลให้กับคู่ค้ำ 
ที่มีผลงำนดีเด่นประจ�ำปีเพื่อเป็นกำรเชิดชูเกียรติและสร้ำง
ขวัญก�ำลังใจแก่คู่ค้ำในกำรท�ำงำนที่มีคุณภำพตลอดไป

- บริษัทมีนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทรับประกันภัยต่อ 
อย่ำงเป็นธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมำย โดยได้ก�ำหนดนโยบำย
กำรประกันภัยต่อที่ชัดเจนผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัทและได้ 
ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคดัเลอืกบริษทัรับประกันภัย 
ต่ออย่ำงยุติธรรมตำมฐำนะทำงกำรเงิน ระดับควำมน่ำเชื่อถือ
โดยกำรจัดอันดับจำกสถำบันที่มีมำตรฐำนสำกล และควำมรู ้
ควำมช�ำนำญในกำรรบัประกันภยัต่อ ให้สอดคล้องตำมกฎเกณฑ์ 
ของภำครฐั ทัง้นี ้บรษิทัมกีำรก�ำหนดอัตรำเบีย้ประกนัภัยต่อตำม 
ประสบกำรณ์ของบริษัท และให้ควำมเสมอภำคในกำรเปิดเผย 
ข้อมลูต่ำงๆ ทีท่ดัเทยีมกนั และยึดมัน่ในกำรปฏบัิตติำมเงือ่นไข 
สัญญำที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงเป็นธรรม โดยไม่แสวงหำ
ข้อมูลของคู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บรษิทัมเีจตนำรมณ์ในกำรรบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม โดย 
ให้กำรสนบัสนนุโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนือ่ง ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำร 
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำนกำรแพทย์ สำธำรณสุข และ 
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังมีนโยบำยในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกให้ 
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำร
ปฏิบัติตนให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมในกำรมส่ีวนร่วมกจิกรรมด้ำนนี้ 
ของบริษทั รวมทัง้ได้รณรงค์สร้ำงเครอืข่ำยเพ่ือให้เกดิควำมร่วมมอื 
จำกหลำยองค์กรในกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำงๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
และสำมำรถขยำยควำมช่วยเหลอืหรอืกำรด�ำเนินกจิกรรมได้อย่ำง
กว้ำงขวำงข้ึนซึ่งในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ด�ำเนินโครงกำรเพ่ือสังคม 
ชุมชม และสิ่งแวดล้อม ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ในหัวข้อ “กำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม” ในรำยงำนประจ�ำปี)

2. คณะกรรมกำรมีนโยบำยให้ร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับ 
รำยกำรในงบกำรเงินท่ีไม่เหมำะสมหรือประเด็นอื่นๆ ท่ีเป็น 
ประโยชน์ในกำรด�ำเนนิธรุกิจของบรษัิทผ่ำนทำง Email address : 
audit_committee@bla.co.th ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยตรง ซึ่งจะมีกำรสอบสวนที่เป็นอิสระและมีกำรด�ำเนินกำร 
ในกำรตดิตำมและมกีำรรำยงำนทีเ่หมำะสม เพือ่แสดงถงึควำม 
เป็นธรรมและโปร่งใส และเพ่ือเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ให ้
ข้อมูล โดยข้อมูลร้องเรียน และกำรด�ำเนินกำรทั่วไปจะถูกเก็บ 
เป็นควำมลบัเฉพำะผู้ทีรั่บผดิชอบทีม่หีน้ำทีต่รวจสอบประเด็นที ่
ร้องเรยีนเท่ำนัน้ และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิำรณำ 
สั่งกำรและรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

3. บรษัิทมกีำรแสดงเจตนำรมณ์เข้ำเป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective  
Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ  
และไม่สนับสนุนกำรใช้อ�ำนำจหน้ำที่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ 
ทำงอ้อมในกำรแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดย
ทุจริต รวมทั้งห้ำมกำรเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่น 
ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยเพือ่ให้ได้มำซึง่ประโยชน์ทำงธรุกจิ 
ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบ ติดตำม 
และประเมินผลเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
ทุจริต โดยก�ำหนดไว้ในกฎบัตรฝ่ำยตรวจสอบ และคู่มือกำร
ตรวจสอบภำยในของบริษัท

4. บริษัทมีนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ โดยมีกำรก�ำหนด ห้ำมมิให้
มีกำรติดตั้งหรือน�ำ หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันเป็นกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ
ห้ำมน�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมำใช้
เกี่ยวกับงำนของบริษัท

Society, Community and Environment

The Company is desirous of being responsible for social 

and environmental development by engaging in supporting  

activities in various areas such as education, social, medical,  

public health and environment,  It also has a policy in shaping  

the mentality of executive officers and all levels of staff to  

realize the importance of acting for the benefit of society by  

participating in related activities including building a network  

of several organizations for undertaking of various projects  

in order that the objectives of various projects would be  

realized and enabling expansion of aid or participation of  

activities. During the past year the Company has participated  

in projects for society, community and environment through 

various activities (for additional information please see under 

the heading of “Corporate Social Responsibility” of the Annual  

Report)

2.   The Board of Directors has a policy for accepting complaints  

or information with regard to any inappropriate item in its 

financial statement, or other issues which is beneficial for 

the Company’s business operations by reporting directly to  

the Company’s Audit Committee through Email address:  

audit_committee@bla.co.th. The Audit Committee will 

carry out independent investigations, monitor and make 

appropriate report which will be fair and transparent, 

and in order to protect the rights of the informants, the  

information will be kept confidential and only those  

entrusted with the responsibility will have access to 

such information. The Audit Committee will evaluate the  

information obtained and submit a report to the Meeting 

of the Company’s Board of Directors.

3. The Company has indicated its intention towards joining  

the Collective Action Coalition of the Thai public in fighting  

corruption and will not support abuse of power, either 

directly or indirectly, for one’s own personal gains or the  

gains of others through corruption. It also forbids the offering  

of bribes to motivate others to obtain favorable business  

for the Company. In this connection, the Company  

has established measures in auditing, monitoring and 

evaluating for prevention of risk which may arise from 

fraud, as stipulated in the charter of the Audit Department 

and the Company’s internal audit manual.

4. The Company has established a policy and operating  

procedures with regard to violation of intellectual property  

rights or copyrights by forbidding the installation, or 

bringing in or using computer programs which constitute  

a violation of the copyright law on the company’s computer.   

It is also forbidden to use computer programs that violate 

the copyright law for use in the Company’s operations.
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5. The Company has appointed, on a two-year term, a Safety,  

Hygiene and Environmental Committee for the workplace,  

comprising employer representative at executive level and  

employee representative to consider policy implementation,  

make plans and suggestions with regard to safety  

measures or guidelines for work in order to reduce  

accidents, danger, illness, distress or unpleasantness 

at work.  For example, the Company provides for a fire 

prevention system at its workplace by providing fire  

extinguishers, safe-keeping of inflammable and explosive  

materials, a lightning prevention system, installation of 

a fire alarm system, setting up a fire escape route. Every 

year, the Company would organize a fire drill, attended  

by a safety expert and including tests on fire alarm  

equipment.

6. The Company places great importance in its Business 

Continuity Plan by providing emergency tests and testing 

of its data back-up  facilities to ensure that various back-up  

systems are operable according to plan as well as  

increasing the efficiency of data back-up between head 

office and the Recovery Point Objective by reducing the 

time for transmitting data to the Recovery Point Objective  

as well as speeding up the Recovery Time Objective.   

Besides the Recovery Point Objective at Ekamai, the 

Company has also implemented a second Recovery Point 

Objective in a neighboring city.

Section 4  Information Disclosure and Transparency

The Board of Directors recognizes the importance of  

disclosure through easy-to-access, unbiased and reliable 

channels of important information, financial or otherwise, 

in Thai and English, in an accurate, complete, timely and  

transparent manner through its Annual Report, Form 56-1,  

meetings with analysts and minority shareholders, BLA 

Newsletter, the Company’s website under “Investor’s  

Relations”. All information are regularly kept up-to-date in 

order to ensure that shareholders and investors benefit the 

most from timely and easy-to-access information as set out 

below:

 

1. The Company provides a report on the Responsibility  

of Directors to its financial statements, to be presented 

together with the Auditor’s Report in its Annual Report. 

   

5. บรษิทัมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั  
และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร 
ประกอบด้วยผู้แทนนำยจ้ำงระดับบริหำร ระดับผู้บังคับบัญชำ  
และผูแ้ทนลกูจ้ำง เพ่ือท�ำหน้ำท่ีในกำรพจิำรณำนโยบำย ก�ำหนด 
แผนงำน และเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงกำรปรับปรุง
แก้ไขเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนเพ่ือลดกำรเกิด
อุบัติเหตุ กำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิดเหตุ
เดือดร้อนร�ำคำญอันเนื่องจำกกำรท�ำงำน ซึ่งก�ำหนดวำระกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ไว้ครำวละ 2 ปี เช่น บริษัทจัดให้มีระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับกำรจัดอุปกรณ์
ดับเพลิงกำรเก็บรักษำวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด กำรป้องกัน
ฟ้ำผ่ำ กำรติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กำรจัดท�ำ
ทำงหนีไฟ ซึ่งในทุกๆ ปี บริษัทได้มีกำรจัดซ้อมหนีไฟ โดยมี
วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนป้องกันภัยดูแลระหว่ำงกำรฝึก
ซ้อม รวมถึงกำรทดสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย 

6. บริษัทให้ควำมส�ำคัญและปรับปรุงแผนงำน BCP (Business  
Continuity Plan) อย่ำงต่อเน่ือง โดยจดัให้มกีำรซ้อมสถำนกำรณ์ 
ฉุกเฉิน และกำรทดสอบระบบงำนศูนย์ปฏิบัติงำนส�ำรองของ
บรษิทั เพือ่ให้ม่ันใจว่ำระบบงำนต่ำงๆ ทีจ่ดัเตรียมไว้สำมำรถใช้ 
งำนได้ดีตำมแผนที่วำงไว้ และได้เพิ่มประสิทธิภำพกำรส�ำรอง 
ข้อมูลระหว่ำงส�ำนักงำนใหญ่กับศูนย์ข ้อมูลส�ำรองให้มี 
ประสทิธภิำพมำกย่ิงข้ึน โดยลดระยะเวลำของกำรส่งข้อมลูไปยงั 
ศูนย์ส�ำรอง (Recovery Point Objective) ให้สัน้ลง และสำมำรถ 
กู้ระบบกลับคืน (Recovery Time Objective) ได้เร็วขึ้น รวมถึง 
กำรเริม่โครงกำรศนูย์ส�ำรองฉุกเฉินแห่งท่ี 2 ในจงัหวัดใกล้เคียง 
เพิ่มเติมจำกศูนย์ส�ำรองฉุกเฉินเอกมัยอีกแห่งด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญกบักำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่กีย่วข้อง 
กับบริษัท ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมูลได ้
ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกัน น่ำเชื่อถือ ทั้งข้อมูลที่เป็นภำษำไทยและ 
ภำษำอังกฤษ เช่น รำยงำนประจ�ำปี แบบ 56-1 กำรพบปะนัก
วิเครำะห์และผู้ถือหุ้นรำยย่อย BLA Newsletter เว็บไซต์ของ
บริษัทหน้ำนักลงทุนสัมพันธ์ โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสำมำรถรับรู้ข่ำวสำร 
ได้ทันต่อเหตุกำรณ์ เข้ำถึงสะดวก และได้รับประโยชน์มำกที่สุด 
ดังนี้

1. บริษัทได้จัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีในรำยงำนประจ�ำปี

2. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท  
และสำรสนเทศทำงกำรเงิน ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี  
งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง 
ทัว่ไปโดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสม และถอืปฏบิตัอิย่ำง 
สม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และประมำณกำร
ที่ดีที่สุดในกำรจัดท�ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำง
เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

3. คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ และระบบควบคมุภำยในและ 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรำกฏ
ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรำยงำน
ประจ�ำปี

4. คณะกรรมกำรได้เปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้งจ�ำนวนครั้ง 
กำรเข้ำร่วมประชุม และค่ำตอบแทนที่กรรมกำรได้รับเป็นรำย
บุคคล นอกจำกกำรเปิดเผยตำมข้อก�ำหนดต่ำงๆ แล้ว คณะ
กรรมกำรได้เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร
และผู้บริหำรระดับสูงเป็นรำยบุคคล

5. คณะกรรมกำรได้จัดให้มส่ีวนนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) 
ท�ำหน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรให้บรกิำรและเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร 
ควำมเคลือ่นไหวของบรษิทั ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุ 
กลุ่ม ท้ังผู้ลงทุนรำยย่อย ผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุนท่ัวไป นัก
วิเครำะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดกำรกองทุนทั้งในและต่ำงประเทศ ทั้ง 
จำกกำรตอบค�ำถำมโดยตรง ทำงโทรศัพท์ หรืออีเมล์ และ
ผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย ซึ่งในปี 2555 บริษัทมีกำรน�ำเสนอ
ผลกำรด�ำเนินงำน ข้อมูลกำรประเมินมูลค่ำธุรกิจ (Embedded  
Value) ข้อมลูทำงกำรเงิน และไม่ใช่ทำงกำรเงินแก่นกัวเิครำะห์  
นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

 - นักวิเครำะห์ และนักลงทุนสถำบัน 
  ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จ�ำนวน 37 ครั้ง
 - กำรเดินทำงไปพบผู้ถือหุ้นและ 
  นักลงทุน ทั้งในประเทศและ
  ต่ำงประเทศ จ�ำนวน 2 ครั้ง
 - นักลงทุนรำยย่อย จ�ำนวน 2 ครั้ง

ข้อมูลการติดต่อกับส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
คุณมธุอร ธีระนันท์มงคล  หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2777 8681
คุณจินดำวรรณ ณ รำช  หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2777 8672
หมำยเลขโทรสำร 0 2777 8680 
หรือทำง  E-mail  :  ir@bla.co.th

2. The Company’s Board of Directors is responsible for the 

Company’s financial statements and financial report as 

contained in its Annual Report.  The financial statements 

are made in accordance with generally accepted auditing  

standards and accordingly included such auditing  

procedures as considered necessary in the circumstances 

as well as adequate disclosure of important information 

in the Notes to Financial Statements.

3. The Company’s Board of Directors has appointed an  

Audit Committee, comprising an Independent Director  

responsible for the quality of the financial statements and 

internal audit system. The Audit Committee’s opinion 

in this regard appears in the Audit Committee’s Report, 

shown in the company’s Annual Report.

4. The Board of Directors has disclosed information on its 

performance as well as the performance of the Executive  

Committee, which includes attendance record and fees paid  

to each director. Besides disclosing information according  

to rules and regulations, the Board of Directors also  

disclosed its policy on Directors’ fees and compensation 

payment for individual Executive Officers.

5. The Board of Directors has appointed an Investor  

Relations Unit, responsible for providing service to and 

publicizing news and information relating to company 

activities that will be of benefit to all concerned, being  

either minority investors or institutional investors, general  

investors, securities analysts, local and overseas fund 

managers. Information is also provided either directly, 

by phone or by e-mail and through various activities.   

In 2012 the Company presented its operating results, 

embedded value, financial statements and non financial 

statement to analysts, investors, shareholders, as shown 

below:

 - Analysts and institutional investors 

  both local and overseas: 37 occasions.

 - Visits paid to shareholders and 

  investors both local and overseas:  2 occasions.

 - Minority investors: 2 occasions.

Investor’s Relation Unit Contact Information

Khun Mathuon Teeranunmongkol  Telephone: 0 2777 8681

Khun Jindawan Na Rach Telephone: 0 2777 8672

Fax No. 0 2777 8680 or via E-mail : ir@bla.co.th
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Section 5    Responsibilities of the Board of Directors 

All Directors of the Company are fully aware of their duty and  

responsibility and the Company’s business operations, always  

willing to offer their independent opinions, and constantly 

strive to improve themselves and keep abreast with the latest 

industry trends and developments. They carry out their duty 

with honesty, care and diligence to ensure that the Company’s  

best interests, as well as fairness to all shareholders are  

observed. In this connection, Directors on the Company’s 

board are not directors in any organization that could lead 

to a conflict of interest between organizations. Besides, the 

Company’s President is a professional and maintains the 

sole position of President of the Company in order to devote 

adequate time for management of the Company’s business.

1. Structure of the Board of Directors

The management structure of the Company comprises 

the Board of Directors and 4 sub committees, namely, the  

Executive Committee, the Risk Management Committee,  

the Audit Committee and the Nominating and Remuneration 

Committee.  The Board of Directors and Executive Officers 

of the Company all possess qualifications as stated under 

Article 68 of the Public Company Act 1992.

1. The Board of Directors determines the number of  

Directors and its composition, as approved by the General 

Meeting.  Presently, the Company has 14 Directors, 5 of 

which are Independent Directors.

2. The Board of Directors defines “Independent Directors”  

according to the Securities Exchange of Thailand’s  

Regulations on Good Governance and the stipulations of 

the Investment Market Committee in accordance with  

the Announcement of the Investment Market Committee 

No. Tor.Jor.4//2552 re. Permission for and Permission 

Granted for sale of new shares (No.2).

3. For balance of power, the Company appointed separate 

persons for the posts of Chairman of the Company and 

President of the Company.

4. The Board of Directors appointed Khun Sanoh  

Thammapipatkul, Executive Vice President of Investment  

Division, as the Company’s Secretary, with the duty  

of advising Directors on legal matters and various  

regulations necessary for information of the Board, as  

well the duty to oversee the activities of the Board, as  

well as ensuring that Board resolutions are being acted  

upon. In this connection, the Company’s Secretary  

attended various IOD courses, namely Audit Committee 

Program (ACP) 19/2549, Directors Accreditation Program 

(DAP 64/2549 and Effective Minutes Taking (EMT) 4/2548.

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีถึงหน้ำท่ีควำมรับ
ผิดชอบของกรรมกำรและลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 
พร้อมที่จะแสดงควำมคิดเห็นของตนอย่ำงเป็นอิสระและปรับปรุง
ตวัเองให้ทนัสมัยอยู่ตลอดเวลำ กรรมกำรบริษทัมกีำรปฏบิตัหิน้ำที่ 
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค�ำนึงถึง 
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งนี้  
คณะกรรมกำรบริษัทไม่ได้เป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นที่ก่อให้เกิด 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ของบรษิทัเป็นมอือำชพี และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ใหญ่ของบริษัทเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลำเพียงพอในกำรดูแล
ธุรกิจของบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรและ 
คณะกรรมกำรชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ซึ่งคณะกรรมกำร 
และผูบ้รหิำรของบรษิทั ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีณุสมบติัตำม 
มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535

1. คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก�ำหนดจ�ำนวนกรรมกำรและองค์
ประกอบของคณะกรรมกำรด้วยควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทมีจ�ำนวน 14 ท่ำน และ
เป็นกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน 

2. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ให ้
สอดคล้องตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดขีองตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย และข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำด 
ทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 4/2552  
เรือ่ง กำรขออนญุำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่  
(ฉบับที่ 2)

3. เพื่อให้เกิดควำมสมดุลในอ�ำนำจกำรด�ำเนินงำน  บริษัทได้แยก 
บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน  

4. คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้ คณุเสนำะ ธรรมพิพฒันกลุ ผู้ช่วย 
ผูจ้ดักำรใหญ่ สำยกำรลงทุน เป็นเลขำนุกำรบริษัทเพือ่ท�ำหน้ำท่ี 
ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำร 
จะต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะ 
กรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะ 
กรรมกำร ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริษัทได้ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตร
ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ 
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่19/2549, 
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
64/2549 และหลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่  
4/2548  

2.  คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะ
กรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบคัดเลือกจำกกรรมกำรอิสระ โดยคณะ 
กรรมกำรตรวจสอบชุดดังกล่ำว ต้องมีอย่ำงน้อย 3 ท่ำน และม ี
คุณสมบัติตำมที่ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ก�ำหนด โดยอย่ำงน้อย 1 ท่ำนควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมี 
ประสบกำรณ์ด้ำนบัญชี และ/หรือกำรเงินท�ำหน้ำท่ีช่วยคณะ 
กรรมกำรบรษัิท ในกำรปฏบิตัหิน้ำท่ีก�ำกบัดแูลเกีย่วกบัควำมถกูต้อง 
ของรำยงำนทำงกำรเงิน ประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยใน 
และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และหลักจรรยำบรรณต่ำงๆ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมกำรบริหำรท�ำหน้ำท่ีช่วยคณะกรรมกำรบริษัท ในกำร
ก�ำกับดูแลกำรบริหำรงำนทั่วไป ให้เป็นไปตำมนโยบำยและภำยใต้
งบประมำณที่คณะกรรมกำรก�ำหนด พิจำรณำกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
ของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงหน้ำที่ในกำรเป็นคณะกรรมกำรลงทุน ใน
กำรพิจำรณำรำยกำรที่สำยกำรลงทุนน�ำเสนอเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
เงินลงทุน

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท�ำหน้ำที่ก�ำหนดกรอบ นโยบำย 
และกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถระบุ ประเมิน 
ติดตำม รำยงำน และควบคุมควำมเสี่ยงซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของ 
บรษิทัให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ ให้ครอบคลมุและรองรบักฎหมำย 
 ประกำศ ค�ำสั่ง กฎเกณฑ์ และมำตรฐำนใหม่ๆ ของภำครัฐ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท�ำหน้ำที่พิจำรณำ 
หลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัต ิ
เหมำะสม เพือ่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู รวมทัง้ 
คัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีได้ก�ำหนดไว้ และเสนอ
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำร อีกท้ังพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำย
และรูปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง เพื่อ
เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัท
เป็นผู้อนุมัติค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง ส่วนค่ำตอบแทน
ของกรรมกำร คณะกรรมกำรจะต้องน�ำเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้
เป็นผู้อนุมัติ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1  คณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็น
ชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท เช่น 
วิสัยทัศน์และภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำม
เสี่ยง แผนงำน และงบประมำณ รวมทั้งก�ำกับ ควบคุม ดูแล
ให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนที่ก�ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2.  Sub Committees

The Company’s Board of Directors appoints the sub  

Committees Audit Committee, Executive Committee Risk  

Management Committe and Nominating and Remuneration   

Committee. The Audit Committees selected from independent  

directors comprises at least 3 persons with qualifications  

in accordance with the regulation on operating procedures  

and disclosure of information on transactions under  

stipulation from the Securities Exchange of Thailand,  

whereby at least one person must possess or have  

accounting and/or financial experience.

The Audit Committee assists the Board of Directors of  

the Company in its duty of supervising the accuracy of the 

financial reports, internal control efficiency and seeing that 

business operations are carried out in accordance with the 

law, regulations and ethical standards.

The Executive Committee assists the Board of Directors in 

its duty of supervising that general business operations are 

carried out according to policy and within the budget as  

authorized by the Board of Directors. It is also responsible for 

all Company purchasing and employment, which includes 

its role as investment committee responsible for approving 

investments presented by the investment group.

The Risk Management Committee determines guidelines, 

policy and risk management strategies. Its duties include 

identifying, evaluating, monitoring, reporting and controlling 

risk management, which is the Company’s main undertaking,  

to be at an acceptable level and to cover all law, announcements,  

orders, regulations and new standards of the government.

The Nominating and Remuneration Committee is responsible  

for establishing rules and procedures for selecting qualified 

personnel as Director and Executive Officers of the Company,  

including selecting personnel according to the stipulated  

selection process and thereafter make a proposal to the Board  

of Directors who would then present the name of potential 

directors for appointment by the General Meeting.  Moreover, 

the Committee is also responsible for determining payment 

conditions and method of compensation for Directors and  

Executive Officers for further proposal to the Board of Directors,  

who will approve compensation for Executive Officers, with 

the General Meeting approving compensation for the Board 

of Directors.

3.  Role, Duty and Responsibility of the Board of Directors

3.1 The Board of Directors of the Company considers and 

approves important matters on company operations 

such as the Company’s vision and mission, strategy, 

financial target, risk, business plan and budget as well 

as supervises, controls and ensures that management 

undertake operations according to plan and policy in 

an efficient and effective manner.
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3.2 The Board of Directors of the Company arranges for  

a written policy for supervision and control of the  

company’s operations and approves said policy which 

will be reviewed regularly at least once a year.

3.3 The Board of Directors of the Company promotes  

written business ethics so that directors, executive  

officers and all employees understand the standard  

of ethics employed by the Company in its business 

operation.  It also monitors serious implementation of 

such ethics.

3.4 The Board of Directors of the Company thoroughly 

takes into consideration conflict of business interests, 

with special emphasis on any transaction which may 

result in a conflict of interests between the Company 

and shareholders by ensuring that any person with  

conflicting interest shall take no part in decision making.  

The Board of Directors shall ensure that matters  

regarding conflict of interests are suitably and  

thoroughly handled.

3.5 The Board of Directors of the Company stipulates a Risk 

Management Policy, covering the entire organization, 

with Management undertaking business operations  

according to policy and reporting to the Board at regular  

intervals, using an Enterprise Risk Management  

principle according to international standards as  

guideline, which comprises risk management under a 

Risk Appetite System, as well as maintaining a Capital 

Fund according to the level of Risk Base Capital under 

the supervision of the Office of Insurance Commission 

(OIC). Moreover, the Company has commenced the 

study on and has developed a model for Economic  

Capital as an Internal Model, starting from an Experience  

Review of the Company’s risks by Price Waterhouse 

(PwCD), the Company’s adviser on risk management, 

so that maintenance of the Company’s capital fund 

would reflect the actual risks of the Company, resulting 

in a more efficient management of its main risks and 

ensuring that the Company is equipped to cope with 

changing conditions and sustainable growth.

3.6 The Board of Directors of the Company appoints  

an Internal Audit Control Department, with Khun 

Prathan Kajitwiwat as Department Manager, acting 

independently in internal audit control and reporting 

directly to the Internal Audit Committee.

3.7 The Board of Directors of the Company arranges a 

system for operational control, financial report control 

and compliance to rules, regulation and policy under  

a Compliance Committee, acting independently in  

auditing said control.

3.2  คณะกรรมบริษัทจัดให้มีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ 
บริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร และให้ควำมเห็นชอบนโยบำย 
ดังกล่ำว โดยได้ทบทวนนโยบำยและกำรปฏบัิตติำมนโยบำย 
ดังกล่ำวเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3  คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้จัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจ 
ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกคนเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมท่ีบริษัท 
ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ และได้ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำม 
จรรยำบรรณดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง

3.4  คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเร่ืองควำมขัดแย้งของผล
ประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำรพิจำรณำกำรท�ำรำยกำรที่อำจ
มีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย
รวมเป็นส�ำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจ และคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก�ำกับดูแลให้มีกำร
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับข้ันตอนกำรด�ำเนินกำรและ
กำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผล
ประโยชน์อย่ำงถูกต้องครบถ้วน

3.5  คณะกรรมกำรบริษทัได้ก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำม 
เสีย่ง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร  
โดยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้ปฏิบัติตำมนโยบำยและรำยงำน 
ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นประจ�ำ โดยใช้หลักกำร 
กำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมมำตรฐำนสำกล ERM (Enterprise  
Risk Management) เป็นแนวทำง ซึ่งประกอบไปด้วยกำร
บริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้ Risk Appetite System รวมถึง
กำรบริหำรกำรด�ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง RBC 
(Risk Base Capital) ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกัน
ภัย (คปภ.) นอกจำกนี้บริษัทได้เริ่มศึกษำและพัฒนำแบบ
จ�ำลองกำรด�ำรงเงินกองทุนทำงเศรษฐศำสตร์ หรือ EC 
(Economic Capital) เป็น Internal Model เริ่มจำกกำร
ประเมินควำมเสี่ยงที่มีอยู่ของบริษัท (Experience Review) 
โดยที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ไพร้ซ วอเตอร์เฮำร ์
คเูปอร์ส (PwC) เพ่ือให้กำรด�ำรงเงนิกองทนุสะท้อนควำมเสีย่ง 
ที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งจะท�ำให้ควำมเสี่ยงหลักถูกบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ท�ำให้มั่นใจว่ำบริษัท
มีควำมพร้อมต่อสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงและเติบโต
อย่ำงยั่งยืน

3.6. คณะกรรมกำรบริษัทจัดตั้งฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยมีคุณ 
ประธำน ขจิตวิวัฒน์ เป็นผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย ซึ่งมีควำมเป็น
อิสระในกำรตรวจสอบ โดยมีสำยกำรรำยงำนไปยังคณะ
กรรมกำรตรวจสอบโดยตรง

3.7. คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมด้ำนกำร
ด�ำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎ ระเบียบ และนโยบำย โดยจัดให้มีหน่วยงำนก�ำกับ
กำรปฏิบัติงำน (Compliance) ที่มีควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ เป็นผู้ตรวจสอบระบบกำรควบคุมดังกล่ำว 

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1. คณะกรรมกำรบรษิทัจดัให้มกีำรก�ำหนดตำรำงประชมุล่วงหน้ำ 
ทุกปี โดยก�ำหนดให้มีกำรประชุม 6 ครั้งต่อปี และแจ้งให ้
กรรมกำรบรษิทัแต่ละคนทรำบก�ำหนดกำรดงักล่ำว พร้อมวำระ 
กำรประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุ เป็นกำรล่วงหน้ำ  
7 วันก่อนกำรประชุม เพ่ือให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถจัด 
เวลำและเข้ำร่วมประชุมได้  รวมถึงสำมำรถพิจำรณำศึกษำ 
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม

4.2. ประธำนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ร่วมกัน 
พิจำรณำกำรเลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท  โดยดูให้แน่ใจว่ำเรื่องที่ส�ำคัญได้น�ำเข้ำรวมไว้แล้ว   
กรรมกำรบริษัทแต่ละคนมีควำมเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่อง
เข้ำสู่วำระกำรประชุม

4.3. ประธำนกรรมกำรบริษัท มีกำรจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอ 
ที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรบริษัทจะ 
อภปิรำยปัญหำส�ำคญักนัอย่ำงรอบคอบโดยท่ัวกนั  และส่งเสรมิ 
ให้มีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมกำรบริษัททุกคน
ให้ควำมสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น�ำสู่ที่ประชุม รวมทั้ง
ประเด็นกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

4.4. คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
เชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหำโดยตรง 

4.5. คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ�ำเป็น
เพิ่มเติมได้จำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือผู้บริหำรอื่นหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก�ำหนด
ไว้

4.6. ในปีที่ผ่ำนมำกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรได้มีกำรประชุม 
ระหว่ำงกนัเอง เพ่ืออภปิรำยปัญหำต่ำงๆ โดยไม่มฝ่ีำยจัดกำร 
ร่วมด้วย

4.7. บริษัทได้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเสนอให้คณะ 
กรรมกำรทรำบทกุเดอืน เพือ่ให้คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำกบั  
ควบคุมและดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำง 
ต่อเนื่องและทันกำร

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพ่ือกำร 
ปรับปรุงแก้ไข รวมถึงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร 
ผูจั้ดกำรใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่     

4.  Board of Directors Meetings

4.1  The Board of Directors sets up an annual meeting 

schedule in advance, stipulating a total of six meetings  

annually. Each Director shall receive an advance  

Notice of Meeting, together with its Agenda and  

attachments 7 days prior to the date of the Meeting so 

that Directors shall arrange time to attend the meeting 

as well as having sufficient time to study the agenda 

prior to attendance.

4.2 The Chairman of the Board and the President of the  

Company shall select the agenda for the meeting  

together, ensuring that important matters have been 

included.  Each Company director is free to propose 

any matter as an agenda item for the meeting.

4.3 The Chairman of the Board shall allocate sufficient time 

for Management to submit each Agenda item and  

sufficient time for all company directors to thoroughly  

discuss important matters and shall promote a  

thorough consideration of each item on the agenda. 

Each Director shall pay interest to all issues presented  

at the meeting including the issue of supervision of 

company operations.

4.4  The Board of Directors encourages the President to  

invite Executive Officers to attend the board meeting 

to provide additional details, since they are directly  

involved with the issues concerned.

4.5  The Board of Directors shall have access to all necessary  

additional information from the President or other  

Executive Officers or officers assigned within the 

boundaries of its policy.

4.6  During the past year, non Executive Directors held a 

meeting among themselves to discuss various matters 

without the presence of the management team.

4.7  The Company prepares a monthly operational report  

for submission to Directors to enable Directors to  

continuously supervise, control and take timely care of 

Management’s operations. 

5. Self Evaluation by the Board of Directors

The Board of Directors makes an annual evaluation of its  

performance so that directors are able to evaluate  

performance and discuss problems for further improvements.  

The Board also annually evaluates the performance of the 

President in order to determine the amount of compensation 

to be paid to the President of the Company.
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6. Compensation

6.1  Directors’ Fees 

 The Nominating and Remuneration Committee shall  

consider payment regulations and terms of payment of 

Directors’ fees according to the qualifications, abilities, 

suitability and responsibility of the Directors as well as 

the Company’s business expansion, operating results 

and growth in profits as well as comparing Directors’ 

fees with Directors’ fees paid by leading companies  

on the Securities Exchange of Thailand in the same  

industry. The Committee shall submit its proposals to 

the Board of Directors, who shall in turn submit the 

matter for approval at the Ordinary General Meeting.

6.2  Compensation for Executive Officers

 The Nominating and Remuneration Committee shall  

consider the performance of Executive Officers at a  

level higher than or equivalent to the Vice President in  

determining compensation. The Committee considers  

various factors of responsibility, operating results of  

the company, undertaking of business operations in 

accordance with Board policy, performance under 

business and social conditions, business development 

ability as well as ability to improve the efficiency in the  

annual business operations. The Committee submits 

its proposal to the Board of Directors for approval  

and the Chairman of the Board shall convey Board’s 

decision to the President.

7. Director and Executive Development

1. The Company’s Board of Directors promotes the  

development of Directors and Executives by informing new  

Directors on the role of directors and the type of business 

of the company and promotes provision of knowledge  

to Executives and all concerned in the management  

system of the company as well as encouraging Directors 

to attend various courses of the IOD.

2.  The Company’s Board of Directors sets out a plan for  

handing over tasks, by establishing a term of action in case  

the President or Executive Officers are unable to perform 

their duties.

6. ค่าตอบแทน  

6.1  การพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ  
  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำ 

หลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยและรูปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมถึงกำรขยำยตัวทำง 
ธุรกิจ ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และกำรเติบโตทำงผล
ก�ำไรของบริษัท ตลอดจนพิจำรณำเปรียบเทียบกับกำรจ่ำย 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทชั้นน�ำในตลำดหลักทรัพย์ฯ  
และในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอควำมเห็นต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องน�ำเสนอ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ 

6.2. การพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหารระดับสูง  
  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะพจิำรณำจำก 

กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงที่สูงกว่ำ หรือเทียบเท่ำ 
รองผูจ้ดักำรใหญ่ เพือ่ก�ำหนดค่ำตอบแทนโดยพิจำรณำปัจจยั 
ต่ำงๆ จำกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ผลกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกจิ 
ของบริษัท กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ได้รับจำกคณะ 
กรรมกำรบรษิทั กำรบริหำรงำนภำยใต้สภำวกำรณ์เศรษฐกจิ 
และสังคม ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำธุรกิจ รวมถึงกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนให้ดีข้ึนในแต่ละปี  
เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
และประธำนกรรมกำรเป็นผู ้สื่อสำรผลกำรพิจำรณำให้
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรำบ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมกำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
โดยมีกำรให้ควำมรู ้แก่กรรมกำรใหม่เกี่ยวกับบทบำทของ
กรรมกำรและลักษณะธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้มีกำรให้ 
ควำมรู้แก่ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบกำรก�ำกับดูแล 
กิจกำรของบริษัท รวมถึงกำรสนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำอบรม 
หลกัสตูรต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิทัไทย  
(IOD)

2. คณะกรรมกำรบริษทัได้ก�ำหนดแผนในกำรสบืทอดงำน โดยได้ 
ก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำท่ีแทน กรณกีรรมกำรผูจ้ดักำร 
หรือผู้บริหำรระดับสูงไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้

การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

Corporate Social Responsibility (CSR)

การด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมำ โดย
มีนโยบำยท่ีส�ำคัญคือร่วมสร้ำงสังคมให้มีควำมสุขควำมเจริญ มี
โอกำสในกำรศึกษำ มีควำมมั่นคง สร้ำงสรรค์ และอยู่ร่วมกัน
อย่ำงเป็นสุข  ด้วยวัฒนธรรมท่ีดี  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ควำมยั่งยืน

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Company has always conducted business with keen 

awareness of its responsibility to society. It has a sound policy  

that gives attention to bringing happiness, prosperity and 

educational opportunities for people, and fostering stability,  

creativity and living harmoniously while preserving good 

cultural values and environmental friendliness, which are  

vital to the sustainability of any business organization.

เริ่มจำกกำรก�ำหนดภำรกิจขององค์กร ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วม 
สร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงนิให้กบัประชำชนทกุกลุม่   และกำรสร้ำง 
ค่ำนิยมภำยในองค์กรที่จะมีผลต่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม คือกำร 
ศรทัธำต่อสิง่ท่ีด ีมคีวำมจรงิใจต่อผู้อืน่ มคีวำมรบัผิดชอบต่อตนเอง  
ครอบครัวและสังคม  พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  และท�ำงำนเป็น 
ทีม มีควำมสมัครสมำนสำมัคคี เพื่อสร้ำงประโยชน์สุขให้ชุมชน
สังคม   นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือเด็กและเยำวชน 
อนัเป็นรำกฐำนส�ำคญัของสงัคมอย่ำงจรงิจังและต่อเนือ่ง  และส่งเสรมิ 
กำรรักษำและเสริมสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีในรูปแบบต่ำงๆ 

The attention to social responsibility starts with the definition  

of the Company’s  mission, which is to help people from 

all walks of life in securing financial stability and initiating 

organizational values that have a positive impact on living  

together in society. These include kindness, honesty,  

responsibility to oneself, family and society, and advocating 

continuous self development, teamwork, harmony for the 

creation of happiness for the community and society as a 

whole. Furthermore, Bangkok Life Assurance has continually 

supported activities for children and youth, a fundamental 

group for the development of the society, as well as promoting   

environmental conservation in numerous ways.
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ในปี 2555 บริษัท ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรม 
สำธำรณะ  ร่วมกิจกรรมทั้งภำครัฐและเอกชนด้ำนกำรกีฬำ   
สำธำรณสุข ศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนช่วยเหลืองำนเพื่อ
สังคมของมูลนิธิต่ำงๆ

In 2012, the Company initiated its own social development 

programs, promoted numerous projects of the government, 

and participated in several activities of both the public and 

private sectors in sports, public health, arts and culture. It 

also lent support to social development efforts  of  numerous 

foundations.

โครงการ “สานฝันจากพี่สู่น้อง”  ปีที่ 6

โครงกำรสำนฝันจำกพ่ีสูน้่อง เป็นโครงกำรทีมุ่ง่หวังทีจ่ะร่วมพฒันำ 
คุณภำพของเยำวชนไทยที่อยู่ในท้องถิ่นห่ำงไกล ให้มีโอกำสได้
รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  โดยสนับสนุนด้ำนกำรปรับปรุงสถำนท่ี  
สิ่งแวดล้อม และสื่อกำรเรียนกำรสอน ด้วยควำมร่วมแรงร่วมใจ 
ของผู้บริหำร ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำประกันชีวิต และ
พนักงำน  

ในปี 2555 นับเป็นปีที่ 6 ที่ทีมงำนของบริษัทได้ช่วยเหลือโรงเรียน
ในถิ่นทุรกันดำร อย่ำงเต็มรูปแบบ หลำยโรงเรียน ตัวอย่ำง เช่น 
โรงเรียนบ้ำนหนองหัวเรือ อ�ำเภอเก้ำเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  
ประกอบด้วย กำรปรับปรุงอำคำรเรียนหลังเก่ำให้งดงำม เพิ่ม 
ภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน  ปรับปรุงห้องสมุดพร้อมหนังสือ  
ปรับปรุงห้องพยำบำล จัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอน เช่น VCD สื่อ 
กำรสอน อุปกรณ์กีฬำ หนังสือเพื่อกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม  
เป็นต้น นอกจำกนี้ยังจัดท�ำแปลงปลูกผักไร้สำรพิษ เพื่อส่งเสริม 
ให้เยำวชนเรียนรู้กำรเกษตรพื้นฐำน และเพื่อเป็นอำหำรกลำงวัน  
พร้อมมอบทุนกำรศึกษำ จ�ำนวน 60 ทุน และสร้ำงสันทนำกำรเพื่อ 
แบ่งปันควำมสขุ และควำมสมำนสำมคัคีของคนในชมุชน ผูป้กครอง 
และเด็กนักเรียน ได้มีโอกำสใกล้ชิดสนิทสนมมอบควำมรักควำม
ห่วงใยที่ดีต่อกัน  

A Brighter Future for Children

A Brighter Future for Children project of the Company  

promotes the development of Thai youths in remote rural areas  

by giving them the opportunity for quality education, such 

as improvement in classroom facilities, school environment, 

and instruction tools and materials. This ongoing project has 

been unanimously supported by executive officers, financial 

and insurance advisors as well as employees.

Among the beneficiaries in 2012, the 6th year of the project, 

were Ban Nong Hua Rua school in Amphoe Kao Liew, Nakhon  

Sawan province. The school’s buildings were renovated, 

along with landscaping of the school grounds, refurbishing 

of the library and nursing room and donation of books and 

equipment for teaching and sports. The project also included 

creation of a garden plot for growing pesticide free vegetables,  

which enabled learning about basic agriculture and cooking 

for meals of the youth, awarding 60 scholarships and providing  

entertainment activities. All of which  brought happiness to 

the students and helped to  foster greater unity and closer 

ties among the people, parents and students included, in the 

community.

นอกจำกนี้ บริษัทยังสนับสนุนโรงเรียนอื่นๆ คือ โรงเรียนบ้ำนต้น
ง้ำว อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย, โรงเรียนบ้ำนป่ำตึงงำม จ. เชียงรำย,  
โรงเรยีนบ้ำนคลองสง จ.สรุำษฎร์ธำน,ี โรงเรยีนบ้ำนบำงหัน จ.ระนอง,  
โรงเรยีนวัดเขำแดง จ.พัทลงุ, โรงเรยีนบ้ำนหนองผกัหนอก จ. สระบรุ,ี  
โรงเรยีนวดัศรมีงคล โรงเรียนวดัดงบงั โรงเรยีนวัดบ้ำนเนนิ โรงเรียน 
วัดหนองคุ้ม และโรงเรียนบ้ำนเขำนันทำ จังหวัดปรำจีนบุรี โดยให ้
กำรสนบัสนนุต่ำงๆ กนั ตำมควำมต้องกำร ท้ังด้ำนกำรปรบัปรงุอำคำร 
เรียน สร้ำงถนนทำงเข้ำโรงเรียน สร้ำงห้องสุขำ มอบอุปกรณ์กำร
ศึกษำ อุปกรณ์กีฬำ ตลอดจนด้ำนทุนกำรศึกษำ ให้กับโรงเรียน

โครงการส่งเสริมการอ่าน

บริษัทได้มอบหนังสือสำรำนุกรมส�ำหรับเยำวชนจ�ำนวน 29 ชุด 
ให้กับโรงเรียน 29 แห่งในจังหวัดนครปฐมที่ประสบปัญหำน�้ำท่วม  
เพื่อปลูกฝังให้เยำวชนรุ่นใหม่รักกำรอ่ำนและกำรค้นคว้ำนอก
ห้องเรียน เพ่ือสำนต่อเจตนำรมณ์ในโครงกำรพระรำชด�ำริของ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  

โครงการน�้าดื่มสะอาด...เพื่อโรงเรียน

เป็นอีก 1 โครงกำรที่บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญด้ำนควำม 
สะอำดของน�ำ้ดืม่เพือ่กำรบรโิภค  โดยได้ด�ำเนนิกำรสนบัสนนุอย่ำง 
ต่อเนื่อง เพื่อมอบควำมสุขด้ำนสุขภำพ พลำนำมัยที่ดีให้กับเด็ก 
นกัเรยีน ชุมชน ศนูย์พัฒนำเดก็เลก็ในชุมชนท่ีอยู่ห่ำงไกลควำมเจรญิ  
ได้มนี�ำ้ดืม่ทีส่ะอำด ในปี พ.ศ.  2555 ได้ด�ำเนนิกำรมอบเครือ่งกรอง 
น�ำ้พร้อมตดิตัง้ แทงค์น�ำ้ ถงัน�ำ้เย็น ให้กบัโรงเรยีนในทกุภมูภิำครวม  
50 โรงเรยีน และเดก็นกัเรียนได้รบัประโยชน์จำกโครงกำรนีท้ั้งหมด  
6,459 คน เป็นเงนิทัง้สิน้ 2,182,610 บำท ดังนี ้ประกอบด้วย

Other schools benefiting from the project in varying degree and 

dependent on their immediate needs included Ban Ton Ngao 

School (Amphoe Mae Lao, Chiangrai province), Ban Pa Tueng 

Ngam School (Chiangrai province), Ban Klong Song School 

(Surat Thani province), Ban Banghan (Ranong province),  

Wat Khao Dang School (Pattalung province), Ban Nong Pak 

Nok (Saraburi province), and Wat Srimongkol School, Wat 

Dongbang School, Wat Banneun School, Wat Nong Khum 

School and Ban Khao Nanta School (Prachinburi province).

Promoting a Love of Reading 

The Company has donated a set of youth Encyclopedia to 

each of the 29 schools in Nakhon Pathom province that were 

affected by severe floods to help promote a love of reading 

among the  young generation and contribute to continuity of 

a project  initiated by His Majesty the King.

Clean Drinking Water for Schools

Recognizing the importance of good hygiene and sanitary 

conditions, the Company has continued to provide access  

to clean, safe drinking water for communities and child  

development centers in remote rural areas. In 2012, its  

donation of water strainers as well as installation of water  

tanks and coolers for 50 schools in every region of the country 

amounted to 2,182,610 Baht and benefitted 6,459 students. 

Schools which benefited from the project are as follows:
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Central region: 16 schools (Wat Thep Suthavas School, Suphan  

Buri province; Nong Sang Silawuttacharn Kindergarten, 

Saraburi province; Wat Tri Ratanaram School, Ang Thong 

province; and Wat Muang School, Amphoe Ban Pong, Rajburi 

province; among others).

Northern region: 7 schools (Ban Pra Nang Din School, Payao 

province; Boonnak Patana Tambol Child Development Center,  

Lampang province; and Chumchon 17 School, Ban Na Tadi 

Village, Pitsanuloke province; among others).

Eastern region:  Wat Khok Ploa School, Chonburi province.

Northeastern region; 13 schools (Ban Maka School, Nakhon 

Rajsima provice; Don Khi Wittaya School, Kalasin province; 

Ban Talung Lek, Khonkaen province; Ban Namkhun Non 

Pangam School, Udorn Thani province; and Ban Wangyang 

Nongkhai, province; among others).

Southern region: 13 schools (Ban Bangmaknoi School,Trang 

province; Wat Don School,  Had Yai, Songkhla province; Ban 

Yala School, Yala province; Ban Khaokaew, Krabi province; 

and Ban Lamsai, Phuket province; among others).

โครงการ “สร้างถิ่นเกิด”   

เป็นกจิกรรมที่ให้พนกังำนร่วมกนัปรบัปรงุสนำมเดก็เล่น สนำมกฬีำ  
ห้องครวัและร่วมจดักจิกรรมสันทนำกำรให้แก่เด็กนกัเรยีนโรงเรยีน 
วัดอรัญญิกำรำม อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

โครงการสนับสนุนการศึกษาอื่นๆ  

1. ทูลเกล้ำถวำยเงินโดยเสด็จพระรำชกุศลตำมพระรำชอัธยำศัย  
เนือ่งในวโรกำสสมเดจ็พระเทพรตันฯ เสด็จพระรำชด�ำเนนิทรง 
เปิดอำคำรสมำคมประกันชีวิตไทย เป็นเงิน 200,000 บำท

2. สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ของนักศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำร 
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ เช่น สนับสนุนวิทยำลัยกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยมหิดล ในกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำรเพื่อสังคม 
หัวข้อ “กำรตลำด...คำดไม่ถึง” สนับสนุนกิจกรรมงำนกำชำด 
ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

3. มอบอปุกรณ์ฝึกอำชพีให้กบัเดก็นกัเรยีนโรงเรยีนเศรษฐเสถียร  
เพื่อเพิ่มศักยภำพด้ำนพัฒนำกำร พัฒนำทักษะ เพื่อผู้พิกำร
ทำงกำรได้ยิน

4. สนบัสนนุโครงกำร “พลงัน�ำ้ใจให้น้อง ปีที ่1” ร่วมกับมลูนธิพิลงั 
น�้ำใจ จัดท�ำสมุดกำรศึกษำ เฉลิมพระเกียรติ ชุด “ปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง” ฉบับเยำวชนเพ่ือนกัเรยีน จ�ำนวน 10,000 
เล่ม เป็นเงิน 150,000 บำท 

5. ร่วมเป็นเจ้ำภำพในกำรสนบัสนนุเดก็นกัเรียน ในโครงกำรยุวชน 
ประกันภัย ปี 2555 จ�ำนวน13 โรงเรียน  

6. มอบทนุกำรศกึษำให้กบับตุร-ธดิำ สมำคมช่ำงภำพสือ่มวลชน 
แห่งประเทศไทย

7. สนบัสนนุทนุกำรศกึษำ บตุร-ธดิำ ข้ำรำชกำรกองพนัทหำรรำบ 
ที่ 9 

Homeland Development

The homeland development project has given the Company’s  

employees the opportunity to participate in socially responsible  

activities. These include renovation of playgrounds, stadiums  

and kitchens, and arranging entertainment activities for  

students of Wat Aranyikaram School, Amphoe Ban Po in  

Chachoengsao province.    

Other Projects Promoting Education

1.  Donated 200,000 Baht to H.R.H. Princess Maha Chakri 

Sirindhorn for her charitable causes when she presided 

over the opening ceremony of the building of Thai Life 

Assurance Association.

2.  Supported student activities related to education development,  

such as the academic seminar on the topic “Unexpected  

Marketing” held by the College of Management Mahidol  

University and activities in the Red Cross Fair held at 

Thammasat University.

3.  Donated vocational training equipment to Setsatian 

School for the Deaf to help enhance the capability and 

skills of its students.

4.  Supported the project “Power of Goodwill for the Young” in  

coordination with Goodwill Power Foundation by publishing  

a book titled “Philosophy of Sufficiency Economy” in 

honor of His Majesty the King  (produced 10,000 books 

worth 150,000 Baht for students) .

5.  Co-hosted the support for 13 schools on the “Insurance 

for youth” project throughout 2012.

6.  Awarded scholarships to the children of members of 

Mass Media Photographers Association of Thailand.

7.  Supported the granting of scholarships to government 

officers’ children of the 9th Infantry Battalion. 

ภำคกลำง 16 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเทพสุธำวำส จ.สุพรรณบุรี,  
โรงเรยีนอนบุำงหนองแซงศลีวฒุำจำรย์ จ.สระบุรี, โรงเรียนวดัไตร
รตันำรำม จ.อ่ำงทอง, โรงเรียนวัดม่วง อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี ฯลฯ 

ภำคเหนือ 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนพระนั่งดิน จ.พะเยำ, ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กต�ำบลบุญนำคพัฒนำ จ.ล�ำปำง, โรงเรียนชุมชน 17 
บ้ำนนำตำดี จ.พิษณุโลก ฯลฯ  

ภำคตะวันออก  1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกเพลำะ จ.ชลบุรี 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนมะค่ำ 
จ.นครรำชสีมำ, โรงเรียนดอนขีวิทยำ จ.กำฬสินธุ์, โรงเรียนบ้ำน 
ถลุงเหล็ก จ.ขอนแก่น, โรงเรียนบ้ำนน�้ำขุ่นโนนผำงำม จ. อุดรธำนี,  
โรงเรียนบ้ำนวังยำง จ.หนองคำย ฯลฯ

ภำคใต้ 13 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนบำงหมำกน้อย จ.ตรัง, โรงเรียน 
วดัดอน อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ, โรงเรียนบ้ำนยะลำ จ.ยะลำ, โรงเรยีน 
บ้ำนเขำแก้ว จ.กระบี่, โรงเรียนบ้ำนแหลมทรำย จ.ภูเก็ต ฯลฯ 
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โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ และโรงพยาบาล

1. สนบัสนนุงำนกำชำดคอนเสร์ิตกองทพัเรือ รำยได้เพือ่ทลูเกล้ำ 
ถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ สภำนำยิกำสภำ 
กำชำดไทย โดยเสด็จพระรำชกุศลบ�ำรุงสภำกำชำดไทย

2. บริจำคเงินเพื่อสภำกำชำดไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์มำยุ 
57 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ

3. สนับสนุนโครงกำรจัดหำทุนในกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 
84 พรรษำ ให้กับมูลนิธิจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ รำยได้เพื่อก่อสร้ำง
อำคำรศูนย์เวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ และโรงพยำบำลบำงขุนเทียน

4. บริจำคช่วยเหลือโครงกำร “รักษ์ใจไทย” ผ่ำตัดเด็กโรคหัวใจ
พิกำรแต่ก�ำเนิด ให้กับมูลนิธิโรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์

5. สนับสนุนกิจกรรมเดินเพื่อสุขภำพ เนื่องในวันหัวใจโลก ครั้งที่  
13 ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์

6. โครงกำร “บรจิำคโลหติกบัสภำกำชำดไทย” โดยบรษิทัได้อ�ำนวย 
ควำมสะดวกให้สภำกำชำดไทยมำรับบริจำคโลหิตที่บริษัท
เป็นประจ�ำทุกปีๆ ละ 4 ครั้ง

โครงการสนับสนุนการกีฬา

1. บริษัทสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำเพื่อส่งเสริมให้พนักงำน 
เข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณกุศลร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ  เพื่อ
รณรงค์ให้รักสุขภำพ ออกก�ำลังกำย ในงำนวิ่งกำรกุศล

2. สนับสนุนกิจกรรมกีฬำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
(วลัยลักษณ์เกมส์) ครั้งที่ 31  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

3. สนับสนุนสมำคมธรรมศำสตร์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในงำน
เดินวิ่งกำรกุศลไทยแลนด์อินเตอร์ เนชั่นแนล ฮำร์ฟมำรำธอน 
(ครั้งที่ 1) 

4. สนับสนุนเดินวิ่งผสำนชุมชนครั้งที่ 6 ของเพื่อโรงพยำบำล
ศิริรำช 

5. สนับสนุนวิ่งมำรำธอน ของโรงพยำบำลนครธน 

Support for Public Health Care

1.  Supported the concert of the Navy at the Red Cross Fair, 
the proceeds of which were donated to Her Majesty 
the Queen, the President of Thai Red Cross Society, for  
undertaking charitable deeds.

2.  Donated to Thai Red Cross Society to mark the 57th  
Birthday of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn.

3.  Supported the fundraising project at a Walk Event which paid  
tribute to the 84-year-old His Majesty the King, with 
proceeds from the fundraiser donated to the Geriatrics 
Center and  the construction of a hospital in Bang Khun 
Thian district.

4.  Donated to the “Rak Jai Thai” project of Bumrungrad 
Foundation for children with congenital heart disease 
needing surgery. 

5.  Supported the “Walk for Health” event organized by The 
Heart Foundation of Thailand to commemorate the 13th 
World Heart Day.

6.  Organized blood donation by employees at the Company  
four times in the year to support the Thai Red Cross  
Society’s need for blood donations. 

Support for Sports and Recreation
1.  Promoted health consciousness among company  

employees by creating awareness and urging them to 
join charity run events of various organizations.

2.  Supported the 31st Sporting Event of the Office of the 
Higher Education Commission (Walailak Games) held in 
Nakhon Si Thammarat province.

3.  Supported the charity walk and run “Thailand’s  
International Half Marathon“, held for the first time by 
Thammasat Association under the royal patronage.

4.  Supported  Siriraj Hospital’s walk and run event held for 
the 6th year for the local community.

5.  Supported the marathon run organized by Nakornthon 

Hospital.

โครงการส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม

บรษิทัยงัให้ควำมส�ำคญัด้ำนศำสนำ อนรุกัษ์ประเพณแีละวัฒนธรรม 
ไทยให้แก่เยำวชนรุ่นหลังไว้เป็นแบบอย่ำงในกำรด�ำเนินชีวิต โดย

1. เป็นเจ้ำภำพถวำยกฐินพระรำชทำนวัดชินวรำรำม
2. ร่วมเป็นเจ้ำภำพกองผ้ำป่ำและถวำยปัจจัยให้กับวัดป่ำสักบ้ำน

น�้ำตูม จังหวัดพิษณุโลก
3. ร่วมเป็นเจ้ำภำพในโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน วัด

บ้ำนโคกสะอำด จังหวัดบุรีรัมย์     
4. มอบอปุกรณ์เครือ่งครวัให้กับวัด  5 แห่ง ได้แก่  วัดใหม่นนัทะวงษ์  

วัดต้ำนำล้อม, วัดร่องค้อม-อัมพร, วัดทุ่งโห้ง และวัดดอนเรือง  
เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมด้ำนพุทธศำสนำให้กับคนในชุมชน

5. สนบัสนนุกิจกรรม ด้ำนวฒันธรรม ประเพณต่ีำงๆ เช่น กจิกรรม 
ลอยกระทง อ.เชียงค�ำ จังหวัดพิจิตร, งำนฤดูหนำว จ.ลพบุรี    
สนับสนุนซุ้มอำหำรมังสวิรัติ ของจังหวัดพิษณุโลก  

โครงการกิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ศิลปะ ดนตรี และ

อื่นๆ

1. รณรงค์เพือ่ลดภำวะโลกร้อนร่วมกบัเทศบำลต�ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ  
จังหวัดสมุทรปรำกำร

2. สนับสนุนมหกรรมดนตรีกำรกุศล ให้กับส�ำนักบริหำรพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 6 จังหวัดปัตตำนี เพื่อสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กับ
คนในชุมชน ได้มีรอยยิ้ม

3. สนับสนุนกำรแสดงคอนเสิร์ต จ�ำอวดหน้ำม่ำน เพื่อปรับปรุง
สนำมยิงปืนของศูนย์อบรมต�ำรวจภูธรภำค 1 จังหวัดสระบุรี 

4. สนับสนุนปัจจัย 4 ให้กับผู้ประสบภัย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ร่วมกับ คปภ.จังหวัด

5. สนบัสนนุกจิกรรมวนัเดก็แห่งชำติให้กบัหน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ
6. โครงกำร “เก้ำอ้ีจำกพ่ีเพ่ือน้อง” เป็นกจิกรรมท่ีให้พนกังำนผูมี้จติ 

อำสำ ได้ร่วมจัดท�ำเก้ำอ้ีเปเปอร์มำเช่เพือ่น้องพกิำร ณ สถำบนั 
รำชำนุกูล

โครงการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน และชุมชน สร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 
โดยรูจ้กักำรวำงแผนทำงกำรเงิน ท�ำบญัชคีรวัเรือนและรูจ้กักำรออม  
เพื่อควำมมั่นคงของชีวิต  บริษัทได้เริ่มกิจกรรมด้ำนกำรให้ควำมรู้ 
กับชุมชนต่ำงๆ ในกรุงเทพ และต่ำงจังหวัด  

Support for Religious and Cultural Events

Attaching importance to the participation of the younger  

generation in activities dedicated to religion and the  

preservation of Thai culture and traditions, the Company has 

supported numerous activities.

1.  Hosted the Kathin ceremony in honor of His majesty the 

King at Wat Chinnawararam.

2.  Co-hosted a Robe Offering ceremony and donated to Wat 

Pasak Bannamtoom in Pitsanuloke province.

3.  Co-hosted the Novices Ordination ceremony of Wat Ban 

Khoksa-ad in Buriram province.

4.  Donated kitchenwares to 5 temples (Wat Mainantawong, 

Wat Tanalom, Wat Rongkom, Wat Amporn, Wat Tunghong  

and Wat Daoreung) for use at religious activities held for 

the local community.

5.  Supported upcountry cultural and traditional events, such  

as Loy Krathong festival at Chaing kham, Phichit province,  

Winter festival at Lopburi province and Vegetarian Food 

fest of Pitsanuloke province.

Support for Environmental Conservation, Arts, Music 

and Other Activities

1.  Organized a campaign on global warming with Local Ad-

ministration Organization Office of Lam Fa Pha, Samut-

prakarn province.

2.  Supported the charity grand concert of The Administra-

tion of Conservation Area 6 to boost the spirits of the local 

community in Pattani, the troubled southern province.

3.  Supported a concert and comedian show to raise funds 

for renovating the shooting gallery of   Provincial Police 

Training Center, Region 1 in Saraburi province.

4.  Coordinated with Provincial Office of Insurance Commis-

sion to support 4 concerns required for disaster victims 

in Petchaboon province.

5.  Supported Children Day’s activities of numerous organi-

zations.

6.  Promoted “Chairs for the Young” project in which vol-

unteering employees made paper mache chairs for dis-

abled children at Rajanukul Institute.

Financial Planning Instruction

This project provides guidance and information for promoting  

the need of people to build financial security by practicing  

financial planning, home accounting and savings for a  

financially stable life. The Company has kicked off the project 

with activities held in various communities in Bangkok and 

some provinces.
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โครงการความร่วมมือกับพันธมิตร

กรุงเทพประกันชีวิต ได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร คือ บริษัท  
กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) และโรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์  
ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กบัสงัคมส่วนรวม  ภำยใต้โครงกำร  B Happy3   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้บริหำรและพนักงำนได้มีส่วนร่วม 
ในกำรท�ำกิจกรรมท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์  ส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตให้สังคม ตลอดจนสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำง
ผู้บริหำรและพนักงำนทั้ง 3 องค์กร โดยในปี 2555 ได้มีกำรจัด
กิจกรรมในโครงกำร B Happy3 ดังนี้
• กิจกรรม “ร่วมบุญ ร่วมใจกับ B Happy3 ด้วยกำรร่วมกันท�ำ 

ควำมสะอำด ทำส ีปรับภมูทัิศน์ และออกหน่วยแพทย์เคลือ่นท่ี   
ณ วัดภูเขำทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

• กิจกรรม “รักษ์ป่ำ รักษ์ชีวิต” ด้วยกำรร่วมกันปลูกป่ำ และออก 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

• กิจกรรม “รักษ์ดิน รักษ์น�้ำ” ด้วยกำรร่วมกันท�ำโป่งเทียม  กำร 
สร้ำงแหล่งน�ำ้ แหล่งอำหำรให้สตัว์ป่ำ กำรท�ำก้อนดนิเพ่ือสร้ำง 
ที่พักจุดสกัดส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี  รวมถึงกำรมอบเครื่องคอม 
พวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ์ และสิง่ของอปุโภคบริโภคทีจ่�ำเป็น ตลอด 
จนกำรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริกำรตรวจสุขภำพ
ให้กบัเจ้ำหน้ำท่ี และประชำชนทัว่ไป ณ เขตรักษำพันธุส์ตัว์ป่ำ 
แม่น�้ำภำชี 

Partnership Project 

Bangkok Life Assurance has partnered with Bangkok  

Insurance PCL and Bumrungrad Hospital  in implementing 

the “B Happy3” project. It enables executive officers and  

employees of the three companies to not only take part  

in activities that benefit the public but also build good  

relationships  among themselves for a happy and meaningful  

life. In 2012, “B Happy3” activities were organized. 

• The “B Happy3 Doing Good Together” activity included 

cleaning, painting, improving landscape and organizing 

a Mobile Medical Clinic at Wat Pukhaothong, Ayudhaya 

province.

• The “Save Forest, Save Lives” activity included planting  

forest trees and conducting a Mobile Medical Clinic at 

Huai Sai Royal Development Study Center under the 

Royal Initiative of His Majesty the King.

• The “Save Soil, Save Water” activity entailed the production  

of salt licks, provision of water and food sources for  

forest animals, making lumps of soil for building a 

checkpoint shelter, donation of computers, printers and  

essential consumer products, and setting up a Mobile 

Medical Clinic for people and officers at Pachi River  

Wildlife Sanctuary
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การควบคุมภายใน

Internal Control

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญและก�ากับดูแลให้บริษัทม ี
ระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งท่ีรดักมุ เหมาะสม  
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โดยการน�าการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้ง 
องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มาใช้เพื่อเป็น
เครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ท�าให้เกิดความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานของบริษัทสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ทั้ง
ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎ ระเบยีบ ข้อปฏบัิตต่ิางๆ รวมทัง้มาตรการต่อต้าน 
การทุจริต และมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการ 
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) โดยได ้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 
อิสระ ปฏิบัติหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม 
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธผิล  
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีกรรมการ 
อิสระร่วมด้วย รับผิดชอบในการก�าหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ใน 
การบริหารความเส่ียง ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ 
การบรหิารความเสีย่ง รวมถงึความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ของการปฏบิตัติามนโยบายท่ีก�าหนด โดยรายงานให้คณะกรรมการ 
บริษัทพิจารณาอย่างสม�่าเสมอ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 14  
พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 
ด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ 
ควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของส�านักงานคณะ 
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมใน
ด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งผ่าน 
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ มี
รายละเอียด ดังนี้

Recognizing the importance of internal control, the Company  

utilizes Enterprise Risk Management, a management tool  

enabling it to implement a system to enhance internal control  

and risk management in the most effective, expedient and 

suitable way. Doing so is crucial for ensuring effectiveness  

in business undertakings and providing the impetus and 

stability needed to help achieve objectives and aims of the  

Company’s business in every aspect - be it strategic planning,  

operation, reporting or compliance with policies, legislations,  

regulat ions and guidel ines,  among other tasks,                                     

Including anti-corruption measures, I  Anti-Money  

Laundening and Combating the Financing of Terrorism :  

AML/CFT. To this end, an Audit Committee, comprising  

independent directors, has been appointed with the task  

of reviewing the appropriateness and effectiveness of  

internal audit and control systems and a Risk Management  

Committee, comprising independent directors, has been  

assigned, to be responsible for determining policy guidelines 

and strategy in risk management, as well as to review the 

adequacy of the policy and the risk management system  

as well as the efficiency and effectiveness of  business  

undertakings under the policy, and reporting on a regular basis 

their findings to the Board of Directors.

At the Board of Directors’ meeting (No.5/2555), convened  

on 14th November 2012 and with the Audit Committee in  

attendance, the Board has evaluated the internal control  

systems of the Company. Evaluation was made in conformity  

with the guidelines of the Securities and Exchange  

Commission which covers five areas: organizational control  

and environment measure, risk management measure,  

management control activities, information and communication  

measure and monitoring, reviewed in advance by the  

Internal Control Committee who were of the opinion that the 

Company’s internal control system is adequate, details of 

which are as follows:



114 115บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2555

Bangkok Life Assurance PCL.

Annual Report 2012

1. Organizational Control and Environment Measure

The Company has a good organizational and environmental 

structure which is an important foundation for an effective  

internal control system, giving importance to faithfulness  

and ethical business operations in accordance with good 

governance policy, with a clearly defined organizational 

structure and job description as well as a clearly defined  

policy and business goals and objectives which can be  

evaluated, including written rules and regulations as  

guideline for staff  in their performance of duties.

2.  Risk Management

The Company has implemented a risk management policy by  

implementation of a systematic risk management process 

throughout the organization, which covers risks in various  

sectors, both internally and externally, namely, strategy 

risk, risk affecting the insurance business, liquidity risk,  

operational risk, market risk, credit risk, thus ensuring  

effectiveness in the Company’s business undertakings to help 

achieve the objectives and aims of the Company. The Risk  

Management Committee and the Risk Management Work 

Unit review and set up guidelines for risk management,  

stipulating factors and causes of risks, ascertaining the  

level of importance of the risk as well as monitoring and 

evaluating risk management.

3. Management Control

The Company clearly sets out a work policy of business  

undertakings at all levels as well as an efficient control  

system, determining the power of approval level as well 

as separation of powers for certain positions as prevention 

for fraud.  It also determines procedures and methods for  

undertakings with major shareholders, directors, executive 

officers or those concerned with said persons, as well as  

setting up a Compliance work unit to help co-ordinate and  

to ensure that business undertakings are conducted in  

compliance with the required rules of the law.

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นรากฐาน
ที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยได้
ให้ความส�าคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และมีการจัดการ
โครงสร้างองค์กรและก�าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมท้ังมีการ
ก�าหนดนโยบาย เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ 
และมีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดให้ม ี
กระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรอย่างเป็นระบบครอบคลมุ 
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ได้แก่  
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการประกันภัย ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการ
ตลาด และความเส่ียงด้านเครดติ เพ่ือเป็นทศิทางในการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด โดยมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
พิจารณากลั่นกรองและก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยจัด 
ให้มกีารระบปัุจจยัและเหตท่ีุมาของความเสีย่ง มกีารประเมนิวิเคราะห์ 
จัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและการปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน ตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการ 
ก�าหนดอ�านาจอนุมัติ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจมีการเอื้อให ้
เกิดการทุจริตออกจากกัน และมีการก�าหนดขั้นตอนและวิธีการท�า 
ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวไว้อย่างเหมาะสม และบริษัทยังได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงาน Compliance เพื่อประสานงานและดูแลให้การด�าเนิน
การของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพ่ือใช้ในการ 
ตดัสินใจได้อย่างเพยีงพอถกูต้องทนัเวลา ทัง้ข้อมลูทางด้านการเงิน 
และข้อมลูอืน่ๆ และมรีะบบรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการก�าหนดแผนส�ารองฉุกเฉินส�าหรับ
ป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติภัยร้ายแรง
จนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงก�าหนดให้มีการซักซ้อม
แผนส�ารองฉุกเฉินอย่างสม�่าเสมอ อีกท้ังบริษัทยังมีการสื่อสาร
นโยบาย และข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ให้พนักงานและผู้ท่ีเกีย่วข้องได้รบัทราบ 
อย่างทั่วถึงและทันเวลา

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามและก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายหรือตัวชี้วัด (KPI) ที่ก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ รวมถึง 
มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีจากภายนอกอีกด้วย 
  
บรษิทัมฝ่ีายตรวจสอบทีมี่ความอสิระในการปฏบัิตงิาน และรายงาน 
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่ประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการ 
บริหารความเสี่ยง การติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 
ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี ซึ่งได้พิจารณาจากเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงจุด
ควบคุมที่ส�าคัญที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บรษิทั โดยแผนการตรวจสอบได้ผ่านการอนมุตัเิหน็ชอบจากคณะ 
กรรมการตรวจสอบ อีกทั้งฝ่ายตรวจสอบยังมีกฎบัตรที่ได้ก�าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ รวมทั้งสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชดัเจน  
และมีคู่มือการตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ยึดถือได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ได้ท�าการตรวจสอบ
งบการเงินประจ�างวดบัญชี และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษัท รวมถึงประเมิน
ระบบการตรวจสอบภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิตเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งเป็นไป 
ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัทยังได้เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต ทั้งนี้เพื่อสร้างความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

4. Information Technology and Communications System

The Company has an information Technology and  

communications system that is adequate and timely for  

use in its decision-making process for both financial and  

other matters, including the setting up of an emergency  

plan as a safety measure for data protection in case of  

grave risk where the system becomes inoperable. Moreover,  

the Company also communicates its policies and various  

news and information as well as good corporate governance  

through its website in order that employees and all  

concerned would be informed in time.  

5. Monitoring System

The Company regularly monitors business undertakings for 

comparison with operating targets or KPI, which includes  

evaluation of business undertakings by the internal control 

unit and outside auditors as well.

The Company’s Internal Audit Department, reporting directly 

to the Audit Committee, has complete freedom to operate, 

which is to assess the adequacy and effectiveness of internal 

control systems, risk management system, and monitoring of 

operations to comply with its policy of good governance.  The 

assessment of internal control systems, risk management and 

corporate governance is done with due consideration to the 

following as approved by the Audit Committee: overall goals,  

objectives, strategies and mission and potential risks, including 

important control points that may affect the ability to achieve 

the Company’s business objectives. Moreover, the Audit  

Committee also has a charter of its vision, mission, goals,  

objectives and responsibilities which includes its rights in  

internal auditing, contained in an audit manual that could be 

used as an auditing standard for auditors in order to increase 

operating efficiency and international standards of internal 

audit.   

Additionally, the Company’s external auditors have examined  

the accounting year’s financial statements and have expressed  

their opinion on the Company’s internal accounting control 

system.  The external auditors have also annually evaluated 

the Company’s internal control system and the procedural  

rules on investment in non-insurance businesses. All of 

these activities are in accordance with the regulations of the 

Office of Insurance Commission (OIC).  Besides, the Company 

also participated in activities of the private collective active 

coalition as a drive against corruption in order to promote 

transparency in its business undertakings.
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี โดยได้ปฏิบัติ
งานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ 
โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจ�านวน 5 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยมีการ
ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมเสนอข้อมูล หารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุป 
สาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วโดยได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน รายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส�าคัญก่อนที่
จะให้ความเห็นชอบงบการเงิน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของ 
บรษิทัมคีวามถกูต้องเชือ่ถอืได้ และเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัครบถ้วน เพยีงพอ และทนัเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน  
1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลและปัญหาที่มีความส�าคัญในการจัดท�างบการเงิน

2. สอบทานการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในเเละการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัมกีารควบคมุภายใน 
ที่เพียงพอ เเละมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เเละเหมาะสม สนับสนุนให้การด�าเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์

3. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยพจิารณาและอนมุตัแิผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
และตดิตามการด�าเนนิงานของฝ่ายตรวจสอบเพ่ือรบัทราบรายงานผลการตรวจและการด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ

4. สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ 
ไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

5.  พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ บรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้การพจิารณาเสนอค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2555 น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.  สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การเข้าท�ารายการ 
ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
และเพ่ือผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส�าคญั เช่นเดยีวกบัทีท่�ากบับคุคลภายนอกทัว่ไปด้วยราคาท่ีสมเหตสุมผล รวมถงึมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่าง 
เพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิตนเองเกีย่วกับการท�าหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ผลสรปุโดยรวมเป็นไปตาม 
เกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้จัดจ้างผู้เชื่ยวชาญเพื่อให้ความรู้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องมาตรฐานการบัญชีใหม่อย่าง 
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
สามารถติดต่อได้โดยตรง ผ่านทาง E-mail address ของคณะกรรมการตรวจสอบบน Website ของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมาย
และจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินงานและสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงที

โดยสรปุในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บรษิทัมรีายงานทางการเงินทีถ่กูต้องและมกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคัญอย่างครบถ้วน  เพยีงพอ 
และทันเวลา มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและรดักมุ มกีารปฏบิติัตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิอย่างเหมาะสม  
และรายการทีเ่กีย่วโยงหรือรายการทีอ่าจขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัเป็นส�าคญั ตลอดจนผูบ้รหิารของบรษิทัมีจรยิธรรม 
และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินงาน
ภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้ 

        
 (สุนทร อรุณานนท์ชัย)
         ประธานกรรมการตรวจสอบ
         20 กุมภาพันธ์ 2556

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2555

Report of the Audit Committee for 2012 

Dear Fellow Shareholders of Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

The Audit Committee, whose members were appointed by the Company’s Board of Directors, comprises 3 Independent Directors. All 
the members of the Audit Committee meet the requirements as set out in the regulation of the Stock Exchange of Thailand and possess 
substantial knowledge, expertise and/or experience in accounting and finance. The Audit Committee has carried out its mandated duties 
and responsibilities skillfully, knowledgeably and conscientiously with sufficient independence and access to unlimited information from 
executive officers, employees and all relevant parties. The Audit Committee has provided its comments and suggestions for the benefits 
of all stakeholders with no discrimination.

In 2012, the Audit Committee met 5 times with all its members attending at all meetings. The meetings allowed the Committee to meet 
with executive officers, members of the Internal Audit Department and other auditors to exchange information and opinions on relevant 
matters. The Committee’s findings can be summarised as follows.

1.  The Committee audited the quarterly and annual financial statements which have been certified by the auditor. The Committee  
invited all executive officers concerned and the auditor to attend the meeting to ensure thorough correctness of all statements and 
transactions disclosed in the financial statements before agreeing and presenting to the Board of Directors. The Committee can 
assure that the Company’s accounting system and financial reports are correct and reliable, and complete and sufficient in the  
disclosure of important financial information in a timely manner and in accordance with widely-accepted accounting standards and 
relevant rules and regulations.  Additionally, the Audit Committee convened one meeting with the auditors without the presence of 
the Company’s management.

2.  The Committee audited the sufficiency of the Company’s internal control system and risk management to ensure that the Company’s 
internal control is sufficient and risk management is circumspect and appropriate to support the fulfillment of the Company’s aims 
and objectives.

3.  The Committee audited the Company’s internal auditing system to ensure that it is appropriate and efficient. We scrutinised and 
approved the control plans of the Internal Audit Department and followed up on the operations of the Internal Audit Department. 
We received information on the results of the internal audit reports and have ascertained any activities carried out according to the 
recommendations of the internal audit reports.

4.  The Committee audited the Company’s operations to ensure compliance with the Securities and Exchange Act, the regulations of the 
Stock Exchange of Thailand, and all legislations pertaining to the Company’s business operations.

5.  The Committee discussed, selected and proposed the appointment of Ernst & Young Office Ltd. as the Company’s auditors and proposed  
the auditors’ remunerations for the year 2012 to the Board of Directors pending the approval from a shareholders’ meeting.

6.  The Committee audited and provided its opinions on connected transactions and transactions with potential conflicts of interests 
to ensure that such transactions comply with the orders, regulations and guidelines issued by the Stock Exchange of Thailand. In  
addition, the Committee ensured that the aforementioned transactions are carried out fairly and benefit the interests the Company as 
well as ascertaining that the transactions are carried out according to normal commercial terms at fair prices and that information is 
sufficiently, accurately and fully disclosed.

The Audit Committee has evaluated itself on the duties and responsibilities undertaken, and come to the conclusion that its performance 
is consistent with the requirements and guidelines laid down by the Stock Exchange of Thailand.

The Audit Committee has recommended that experts be hired to educate executive officers and those involved with accounting procedures  
and standards in the future. Moreover, stakeholders have direct access to the Audit Committee via the E-mail address posted on the 
Company’s website. So, they can raise any issues concerning violation of law or ethics, financial reports and internal control systems for 
the sake of transparency in the business operation and timeliness in the resolution of problems.

Overall, the Audit Committee is of the opinion that the financial report of the Company is correctly and completely presented. The disclosure  
of information is adequate, timely and relevant, with appropriate and concise content regarding risk management and internal control, 
and coverage of laws related to the business, connected transactions and conflicts of interest that are of significance and benefit for the 
Company. Furthermore, the Company’s executive officers adhere to ethical standards and have strong determination to perform their 
duties for fulfillment of the Company’s objectives. They do so with diligence and professionalism, attaching much importance to operating 
business with efficiency, transparency and sound corporate governance. 

Mr. Sunthorn Arunanondchai
Chairman of the Audit Committee

20 February, 2013



118 119บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2555

Bangkok Life Assurance PCL.

Annual Report 2012

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตจากบรษัิท ส�านกังานเอนิส์ท 

แอนด์ ยงั จ�ากดั ได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความ 

ถูกต้องและครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระ 

ส�าคัญ ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน และ

ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม บริษัทสามารถสร้างความ 

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด

ถูกต้องในสาระส�าคัญ 

 นายเชิดชู โสภณพนิช นายโชน โสภณพนิช

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

Board of Directors’ Responsibility for Financial Report

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements of Bangkok Life 

Assurance PCL in accordance with Thai Financial Reporting standards are made in accordance with generally. It has chosen 

appropriate accounting policies and exercised careful judgment in adequate disclosure of essential information in notes to 

financial statements. The Certified Public Accountant from Ernst & Young Office Limited has audited the financial statements 

as well as giving unconditionally opinions in the report of the auditor.

The Board of Directors initiated and maintained internal controls and risk management practices in producing correctness and 

completeness of financial information, attaining adequacy in asset retention, and protecting against corruption or malpractice. 

It has appointed the Audit Committee comprised of Independent Directors, who are responsible for reviewing the financial 

reports, and assuring they are sufficiently audited for presentation in the annual report.

The Board of Directors is of the opinion that overall internal control systems of the Company are adequate, and its financial 

statements as at 31 December 2012 that are inclusive of financial status, performance and cash flows are sound. 

 

 Mr.Choedchu Sophonpanich  Mr.Chone Sophonpanich

 (Chairman) (President)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Independent Auditor’s Report

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 งบก�าไรขาดทุน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อ
ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกับจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ 
วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที ่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ 
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดย 
ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

นงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2556

To the Shareholders of Bangkok Life Assurance Public Company Limited

I have audited the accompanying financial statement of Bangkok Life Assurance Public Company Limited, which comprise 

the statement of financial position as at 31 December 2012, and the related statements of income, comprehensive income, 

changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other  

explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai Fi-

nancial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation 

of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in accordance 

with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the 

audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial  

statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material  

misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor  

considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to 

design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 

effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used 

and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the 

financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Opinion

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of  

Bangkok Life Assurance Public Company Limited as at 31 December 2012, and its financial performance and cash flows for the 

year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Nonglak Pumnoi

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172

Ernst & Young Office Limited

Bangkok: 22 February 2013
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งบแสดงฐานะการเงิน

Statements of Financial Position

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 / As at 31 December 2012 (หน่วย: บาท / Unit: Baht) 

      หมายเหตุ / Note 2555 / 2012  2554 / 2011 

สินทรัพย์ Assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalent 6, 29 865,845,947  2,736,720,476 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ Accrued investment income   1,500,076,847   1,375,597,931 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ Premium receivables 7  1,612,729,639   2,312,647,445 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ Reinsurance assets 8, 29  510,012,812   332,055,036 

สินทรัพย์ลงทุน Investment assets 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย ์  Investments in securities 29 

  เงินลงทุนเพื่อค้า   Trading investments 9.1  477,236,368   299,019,595 

  เงินลงทุนเผื่อขาย   Available-for-sale investments 9.2  18,395,331,360   13,358,947,452 

  เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด   Held-to-maturity investments 9.3, 30, 31  116,059,781,262   89,394,339,476 

  เงินลงทุนทั่วไป   Other investments 9.4  46,962,230   29,587,830 

 เงินให้กู้ยืม  Loans 10, 29  2,649,100,421   2,113,082,452 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ Property, buildings and equipment 11  304,954,930   306,415,271 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Intangible assets 12  17,202,032   21,390,815 

สินทรัพย์อื่น Other assets 13, 29  347,978,903   179,608,126 

รวมสินทรัพย ์ Total assets   142,787,212,751   112,459,411,905

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 / As at 31 December 2012 (หน่วย: บาท / Unit: Baht) 

      หมายเหตุ / Note 2555 / 2012  2554 / 2011 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ Liabilities and equity

หนี้สิน Liabilities

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย Income tax payable   581,526,761   738,563,265 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ Amount due to reinsurers 14, 29  400,098,875   266,778,378 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย Insurance contract liabilities

 ส�ารองประกันชีวิต  Life policy reserve 15  111,259,206,400   88,386,403,850 

 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย  Unpaid policy benefits 16  88,460,596   82,588,130 

 ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและ  Loss reserves and

  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย   outstanding claims  17, 29  340,909,580   333,830,276 

 ส�ารองเบี้ยประกันภัย  Premium reserve 18  1,078,120,949   1,085,196,967 

 หนี้สินอื่นตามกรมธรรม ์  Other insurance liabilities  7,279,716,866   6,852,174,216 

ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย Employee benefit obligations 19  266,958,660   233,793,703 

หนี้สินอื่น Other liabilities 20, 29  1,519,141,914   1,048,861,404 

รวมหนี้สิน Total liabilities   122,814,140,601   99,028,190,189 

ส่วนของเจ้าของ Equity

ทุนเรือนหุ้น Share capital

 ทุนจดทะเบียน  Registered

  หุ้นสามัญ 1,220,000,000 หุ้น    1,220,000,000 ordinary shares

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท     of Baht 1 each   1,220,000,000   1,220,000,000 

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว    Issued and fully paid up

  หุ้นสามัญ 1,204,771,855 หุ้น    1,204,771,855 ordinary shares

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท    of Baht 1 each  21  1,204,771,855  1,200,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ Premium on share capital   2,759,469,456   2,699,821,268 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น Capital reserve for share-based 

 เป็นเกณฑ ์  payment transactions 21  28,315,191   -

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช ้ Subscription received in advance

 ใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ  from exercise of warrants   35,477,257   -

ก�าไรสะสม Retained earnings

 จัดสรรแล้ว  Appropriated

  ส�ารองตามกฎหมาย   Legal reserve 23  122,000,000   122,000,000

  ส�ารองทั่วไป   General reserve   400,000,000   400,000,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร  Unappropriated   8,981,322,350   6,531,692,293 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ Other components of equity   6,441,716,041   2,477,708,155 

รวมส่วนของเจ้าของ Total equity   19,973,072,150   13,431,221,716 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ Total liabilities and equity   142,787,212,751   112,459,411,905 

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

Statements of Income

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 / For the year ended 31 December 2012  (หน่วย: บาท / Unit: Baht) 

      หมายเหตุ / Note 2555 / 2012  2554 / 2011 

รายได ้  Income

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  Net earned premium 24, 29  34,127,629,145   31,066,702,999 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ Net investment income 29  5,703,833,360   4,697,720,065

รวมรายได ้ Total income   39,831,462,505   35,764,423,064 

ค่าใช้จ่าย Expenses

การรับประกันภัย Underwriting

 เงินส�ารองประกันภัยเพิ่มจาก  Life policy reserve increase 

  ปีก่อน   from previous year  24  22,872,802,550   20,196,606,260 

 ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และ  Benefit payments to life policies and

  ค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน ์   benefit adjustment expenses  24  6,542,697,588   5,380,207,311 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย  Claims and losses adjustment

  ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน   expenses  24, 29  1,428,694,711   1,559,104,914 

 ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ  Commissions and brokerages 

      expenses  24, 29  2,758,143,553   2,439,192,599 

 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย  Sales promotion expenses  24  333,838,932   328,773,706 

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  Other underwriting expenses  24, 29  30,223,750  20,784,146 

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  Operating expenses  25, 29  1,479,141,882  1,250,099,832 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย Total underwriting expenses   35,445,542,966   31,174,768,768 

ก�าไรจากการรับประกันภัย Profit from underwriting   4,385,919,539   4,589,654,296 

ก�าไรจากเงินลงทุน Gains on investments 9  500,591,623   326,486,406 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่า Fair value gains (losses) on

 ยุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า  trading investments  9  1,190,138   (13,216,817)

รายได้อื่น Other income   19,758,278   16,290,869 

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน Gains (losses) on exchange   (49,396,462)  12,507,829 

กำาไรจากการดำาเนินงาน Profit from operations   4,858,063,116   4,931,722,583 

เงินสมทบส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ Contribution to the Office of Insurance

 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  Commission   59,344,870   57,709,635 

เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต Contribution to the Life Insurance Fund   34,640,205   31,556,169 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ Profit before income tax expenses   4,764,078,041   4,842,456,779 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ Income tax expenses 27  1,479,708,284   1,425,358,620 

กำาไรสำาหรับป ี Profit for the year   3,284,369,757   3,417,098,159 

กำาไรต่อหุ้น Earnings per share 28  

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานก�าไรส�าหรับปี  Basic earnings per share Profit for the year  2.734  2.848 

ก�าไรต่อหุ้นปรับลดก�าไรส�าหรับป ี Diluted earnings per share Profit for the year  2.716  2.827

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

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Statements of Comprehensive Income

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 / For the year ended 31 December 2012  (หน่วย: บาท / Unit: Baht) 

       2555 / 2012  2554 / 2011 

       

กำาไรสำาหรับป ี Profit for the year   3,284,369,757   3,417,098,159 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น Other comprehensive income

ผลก�าไรจากการวัดมูลค่า Gains on changes in values of

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  available-for-sale investments   3,964,007,886   137,003,930 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับป ี Other comprehensive income for the year   3,964,007,886   137,003,930 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป ี Total comprehensive income for the year   7,248,377,643   3,554,102,089

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

Statement of Changes in equity

สำาหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2555 / For the year ended 31 December 2012 (หน่วย: บาท / Unit: Baht)

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

 Other components of equity

 ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่

 Other comprehensive 

 income

     เงนิรบัล่วงหน้า ก�าไรสะสม / Retained earnings ส่วนเกนิทนุ รวม

  ทนุเรอืนหุน้  ส่วนทนุจาก ค่าหุน้จากการ จดัสรรแล้ว / Appropriated  จากการวดัมลูค่า องค์ประกอบ

  ทีอ่อก ส่วนเกนิ การจ่ายโดยใช้ ใช้ใบส�าคญั ส�ารอง   เงนิลงทนุใน อืน่ของส่วน

 หมายเหต ุ และช�าระแล้ว  มลูค่าหุน้สามญั หุน้เป็นเกณฑ์  แสดงสทิธ ิ ตามกฎหมาย ส�ารองทัว่ไป ยงัไม่ได้จดัสรร หลกัทรพัย์เผือ่ขาย ของเจ้าของ  รวม

 Note Issued and Share Capital reserve Subscription Legal reserve General Unappropriated Surplus Total other Total

  fully paid-up premium for share-based received in  reserve  on changes components

  share capital  payment advance from    in value of of equity 

    transactions exercise    available-for-sale 

     of warrants    investments  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 Balance as at 31 December 2010   1,200,000,000   2,699,821,268   -   -   122,000,000   400,000,000   4,154,178,577   2,340,704,225   2,340,704,225   10,916,704,070 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย Cumulative effect of change in

 การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน  accounting policy for employee benefits  -   -   -   -   -   -   (108,188,146)  -   -   (108,188,146)

เงินปันผลจ่าย Dividend paid 22 -   -   -   -   -   -   (931,396,297)  -   -   (931,396,297)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับป ี Total comprehensive income for the year   -   -   -   -   -   -   3,417,098,159   137,003,930   137,003,930   3,554,102,089 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 Balance as at 31 December 2011   1,200,000,000   2,699,821,268   -   -   122,000,000   400,000,000   6,531,692,293   2,477,708,155   2,477,708,155   13,431,221,716

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 Balance as at 31 December 2011   1,200,000,000   2,699,821,268   -   -   122,000,000   400,000,000   6,531,692,293   2,477,708,155   2,477,708,155   13,431,221,716 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ Capital reserve for share-based 

     payment transactions 21  -   -   28,315,191   -   -   -   -   -   -   28,315,191 

เพิ่มทุนจากการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ Increase share capital  from 

     exercise of warrants 21  4,771,855   59,648,188   -   -   -   -   -   -   -   64,420,043 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช ้ Subscription received in advance  -   -   -   35,477,257   -   -   -   -   - 35,477,257

 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ  from exercise of warrants

เงินปันผลจ่าย  Dividend paid 22  -   -   -   -   -   -   (834,739,700)  -  -   (834,739,700)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับป ี Total comprehensive income 

     for the year  -   -   -   -   -   -   3,284,369,757   3,964,007,886  3,964,007,886   7,248,377,643 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 Balance as at 31 December 2012   1,204,771,855   2,759,469,456   28,315,191   35,477,257   122,000,000   400,000,000 8,981,322,350   6,441,716,041   6,441,716,041 19,973,072,150

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

Statements of cash Flows

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 / For the year ended 31 December 2012  (หน่วย: บาท / Unit: Baht) 

       2555 / 2012  2554 / 2011 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน Cash flows from operating activities

เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ Direct premium written, net  34,535,018,568   29,742,780,760 

ดอกเบี้ยรับ Interest income  4,846,286,478   3,775,208,609 

เงินปันผลรับ Dividend income  733,067,964   534,207,344 

รายได้จากการลงทุนอื่น Other investment income  521,473,361   395,567,503 

รายได้อื่น Other income  19,487,272   16,768,826 

เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย Benefit payments to life policies

 ที่เกิดขึ้นระหว่างป ี  during the year  (7,381,664,053)  (6,331,418,362)

เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย Dividends to policyholders  (74,423,900)  (44,776,600)

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ Commissions and brokerages  (2,703,652,234)  (2,623,444,010)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น Other underwriting expenses  (299,344,075)  (462,396,505)

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน Operating expenses  (1,218,007,372)  (1,085,544,368)

ค่าใช้จ่ายอื่น Other expenses  (94,320,857)  (90,467,707)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล Corporate income tax  (1,636,744,788)  (1,188,000,089)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  Net cash from operating activities  27,247,176,364   22,638,485,401

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน Cash flows from investing activities

กระแสเงินสดได้มา Cash flows from

 เงินลงทุนในหลักทรัพย ์  Investments in securities  84,471,878,655   128,580,469,709 

 เงินให้กู้ยืม  Loans  733,715,091   916,754,630 

 เงินฝากสถาบันการเงิน  Deposits at financial institutions  1,875,000,000   - 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  Property and equipment  962,582   104,406

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน  Net cash from investing activities  87,081,556,328   129,497,328,745

กระแสเงินสดใช้ไป Cash flows used in

 เงินลงทุนในหลักทรัพย ์  Investments in securities  (113,776,325,485)  (149,812,723,167)

 เงินให้กู้ยืม  Loans  (1,066,251,879)  (615,166,001)

 เงินฝากสถาบันการเงิน  Deposits at financial institutions  (750,000,000)  (1,575,000,000)

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  Property and equipment  (72,187,457)  (44,341,164)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  Net cash used in investing activities  (115,664,764,821)  (152,047,230,332)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน Net cash used in investing activities  (28,583,208,493)  (22,549,901,587)

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

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 / For the year ended 31 December 2012  (หน่วย: บาท / Unit: Baht) 

       2555 / 2012  2554 / 2011 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน Cash flows from financing activities

เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช ้ Subscription received from exercise

 ใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ  of warrants 99,897,300 -

เงินกู้ยืม Loans  200,000,000   -  

เงินปันผลจ่าย Dividends paid  (834,739,700)  (931,396,297)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน Net cash used in financing activities  (534,842,400)  (931,396,297)

เงินสดและรายการเทียบเท่า Net decrease in cash and

 เงินสดลดลงสุทธิ   cash equivalents  (1,870,874,529) (842,812,483)

เงินสดและรายการเทียบเท่า Cash and cash equivalents at

 เงินสด ณ วันต้นป ี  beginning of year  2,736,720,476   3,579,532,959 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  Cash and cash equivalents at

 ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)  end of year (Note 6)  865,845,947   2,736,720,476 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม Supplemental cash flows information

รายการที่ไม่ใช่เงินสด Non-cash item

 ผลก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน  Gains on changes in values of

  ในหลักทรัพย์เผื่อขาย       available-for-sale investments  3,964,007,886   137,003,930 

 ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์  Capital reserve for share-based payment  28,315,191   - 

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

Notes to Financial Statements

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท  
นิปปอนไลฟ์อินชัวรันส์ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัท คือการรับประกันชีวิต 
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดท�าขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับ 
การประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการในงบการเงินได้จัดท�าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 

มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้
  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญช ี
  ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
  ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
  ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชฉีบับน้ีก�าหนดให้กจิการระบุผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากความแตกต่างของมลูค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิระหว่างเกณฑ์ทาง 
บัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทคาดว่าการน�ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลท�าให้ก�าไรสะสมที่ยกมาต้นปี 2556 ของบริษัทมีจ�านวนเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 780 ล้านบาทและองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของที่ยกมาต้นปี 2556 ลดลงจ�านวนประมาณ1,288 ล้านบาท 

For the year ended 31 December 2012

1. General information

Bangkok Life Assurance Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in 

Thailand. Its major shareholder is Nippon Life Insurance Company, which was incorporated in Japan. The Company  

is principally engaged in the provision of life insurance business. The registered office of the Company is at 23/115-121, Royal 

City Avenue, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok. 

2. Basis of preparation

The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting 

Profession Act B.E. 2547, and where applicable Thai accounting practices related to life insurance and the accounting and  

reporting guidelines prescribed by the Office of Insurance Commission (“OIC”). The presentation of the financial statements has 

been made in compliance with the Declaration of the Insurance Commission dated 27 May 2010.

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial  

statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting 

policies.

3. New accounting standards not yet effective

The Federation of Accounting Professions issued the following new/revised accounting standards that are effective for fiscal 

years beginning on or after 1 January 2013.

Accounting standards:

  TAS 12  Income Taxes

  TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

  TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Financial Reporting Standard:

  TFRS 8 Operating Segments

Accounting Standard Interpretations:

  SIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities

  SIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets

  SIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders

The Company’s management believes that these accounting standards will not have any significant impact on the financial 

statements for the year when they are initially applied, except for the following accounting standard.

TAS 12 Income Taxes 

This accounting standard requires an entity to identify temporary differences, which are differences between the carrying 

amount of an asset or liability in the accounting records and its tax base, and to recognize deferred tax assets and liabilities 

under the stipulated guidelines. The management of the Company expects the adoption of this accounting standard to have 

the effect of increasing the Company’s brought-forward retained earnings of the year 2013 by approximately Baht 780 million 

and decreasing the brought-forward balance of other components of equity of the year 2013 by Baht 1,288 million.
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นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้

    วันที่มีผลบังคับใช้

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี  
  ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบัติทางบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1  การรับรู้รายได้

 (ก) เบี้ยประกันชีวิต
  เบี้ยประกันชีวิตบันทึกเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์หลังจากหักเบี้ยประกันภัยต่อและส่งคืน และส�าหรับ

กรมธรรม์ต่ออายุจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อถึงก�าหนดช�าระเฉพาะเบ้ียประกันของกรมธรรม์ท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

 (ข) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัท 

มีสิทธิในการรับเงินปันผล

 (ค) ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม
  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืมโดยค�านวณจากยอดเงินต้นท่ีคงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบ้ียที่ค้าง

ช�าระเกินกว่า 6 เดือนใช้เกณฑ์เงินสด

 (ง) ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
  ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

 (ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย
  เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเส่ียงจากการประกันภัยให้บริษัทรับ

ประกันภัยต่อแล้ว 

 (ข) ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
  ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในปีบัญชีที่เกิดรายการ

 (ค) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
  ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการ 

ค่าสนิไหมทดแทนจากการรับประกนัภยั ซึง่แสดงตามมลูค่าของค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กีย่วข้องและรายการ 
ปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่
เกี่ยวข้อง

  ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนจากการรบัประกันภยัจะรบัรูเ้มือ่ได้รบัแจ้งจากผูเ้อาประกนั 
ตามจ�านวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่
เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

In addition, the Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 30/2555 – 34/2555, published in the Royal 

Gazette on 17 January 2013, mandating the use of accounting treatment guidance and accounting standard interpretations as 

follows.

      Effective date

Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets 1 January 2013

Accounting Standard Interpretation: 

  SIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 1 January 2014

Financial Reporting Standard Interpretations: 

  TFRIC 4  Determining whether an Arrangement contains a Lease 1 January 2014

  TFRIC 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014

  TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014

The management of the Company has assessed the effect of these standards and believes that accounting treatment  

guidance, accounting standard interpretation and financial reporting standard interpretations are not relevant to the business 

of the Company. 

4.  Significant accounting policies 

4.1 Revenue recognition

 (a) Premium income

  Premium income is recognised as income on the effective date less premium ceded and refund. For renewal 

premium income is recognised when the premium is dued, and if the policy is still in force at the end of reporting 

period. 

 (b) Interest income and dividends on investments

  Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. Dividends are recognised 

as income when the right to receive the dividend is established.

 (c) Interest incomes on loan

  Interest income is recognised over the term of the loans based on the amount of principal outstanding, except for 

interest of past due over six months recognised based on cash basis.

 (d)  Income (expense) on investment

  Income (expense) on investment is recognised as income or expense when incurred.

4.2 Expenses recognition

 (a) Ceded premium

  Ceded premium are recognised as expenses when the risks is transfer to the reinsurer. 

 (b) Commissions and brokerages

  Commission and brokerage fees are expended when incurred.

 (c) Claims and losses adjustment expenses

  Claims and losses adjustment expenses consist of claims and losses adjustment expenses of insurance, and  

include the amounts of the claims, related expenses, and loss adjustments of the current and prior period  

incurred during the year, and less claims refundable from reinsurers.

  Claims and losses adjustment expenses of insurance are recognised upon the receipt of the claims advice from 

the insured, based on the claims notified by the insured and estimates made by the Company’s management. 

The maximum value of claims estimated is not however, to exceed the sum-insured under the relevant policy.
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 (ง) เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
  เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรือตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีก�าหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่
อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

 (ก) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�านวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และส�ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจาก 
การประกันภัยต่อ 

  เงนิค้างรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบ�าเหนจ็ค้างรบั ค่าสนิไหมทดแทนค้างรบั และรายการค้างรบั 
อ่ืนๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อยกเว้นเบ้ียประกนัภยัค้างรบั หกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู โดยบรษิทับนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 
ส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิไม่ได้ ซึง่พจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิ และตามสถานะ 
ปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

  ส�ารองประกนัภยัส่วนทีเ่รียกคนืจากการประกนัภยัต่อประมาณขึน้โดยอ้างองิจากสญัญาประกนัภยัต่อท่ีเกีย่วข้องของส�ารอง 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการค�านวณส�ารองประกันภัย

 (ข)  เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�านวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ

  เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่น ๆ ให้กับบริษัทประกันภัย
ต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน

 บรษิทัฯ แสดงรายการประกนัภยัต่อด้วยยอดสทุธขิองกจิการเดยีวกนั (สนิทรพัย์จากการประกนัภยัต่อหรอืเจ้าหนีบ้รษิทัประกนัภยั 
ต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้

 (1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน�าจ�านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ

 (2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�าระจ�านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช�าระหนี้สิน

4.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 (ก) เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์เพือ่ค้าแสดงตามมลูค่ายุตธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรพัย์บนัทกึในส่วนของ 
ก�าไรหรือขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า เมื่อมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้

 (ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึก 
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ และจะบันทึกในส่วนก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 

 (ค) เงนิลงทนุในตราสารหน้ีทีจ่ะครบก�าหนดช�าระในหนึง่ปี รวมทัง้ท่ีจะถอืจนครบก�าหนดแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทนุตดัจ�าหน่าย  
บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจ�านวนท่ีตัดจ�าหน่าย/รับรู้นี้จะ
แสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหน้ีจัดเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบก�าหนดเม่ือบริษัทฯมีความตั้งใจแน่วแน่
และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบก�าหนดไถ่ถอน

 (d) Benefit payments to life policies

  Benefit payments to life policies are recorded when notices of claims have been received or when  

policies reach maturity.

4.3 Cash and cash equivalents

 Cash and cash equivalents include cash on hand and at banks, and all highly liquid investments with an  

original maturity of 3 months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.4 Premium receivables and allowance for doubtful accounts

 Premium receivable is stated at net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the  

estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on  

collection experience and a review of current status of the premium receivables as at the end of reporting 

period.

4.5 Reinsurance assets and due to reinsurers

 (a) Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of amount due from reinsurers and insurance 

reserve refundable from reinsurers. 

  Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage income, claims and various 

other items receivable from reinsurers, excluding reinsurance premium receivable, less allowance for 

doubtful accounts. The Company records allowance for doubtful accounts for the estimated losses that 

may be incurred due to inability to make collection, taking into account collection experience and the 

status of receivables from reinsurers as at the end of the reporting period.

  Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on the related reinsurance contract of 

loss reserve and outstanding claims in accordance with the law regarding insurance reserve calculation. 

 (b) Amounts due from reinsurers are stated at the outstanding balance payable from reinsurance. 

  Amount due to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable to reinsurers,  

excluding claims.

 The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance assets or amounts due to reinsurers)  

when the following criteria for offsetting are met.

 (1)  The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial position, and

 (2)  The entity intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of financial position, or 

to realise the asset at the same time as it pays the liability. 

4.6 Investments in securities

 (a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair value of these  

securities are recorded in profit or loss. Investments are classified as held for trading if they are acquired 

for the purpose of selling in the near term. 

 (b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these 

securities are recorded in comprehensive income, and will be recorded in profit or loss when the  

securities are sold. 

 (c) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are  

recorded at amortised cost. The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the  

effective rate method with the amortised/accreted amount presented as an adjustment to the interest  

income. The debt securities are classified as held to maturity when the Company has the positive  

intention and ability to hold them to maturity.
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 (ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)  

 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันท�าการสุดท้ายของปี ส่วน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของ
หน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว 
ใหม่ โดยใช้มลูค่ายตุธิรรม ณ วนัที่โอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชแีละมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัที่โอน 
จะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของเจ้าของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุน

4.7 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การเก็บหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี้ และราคาประเมินของหลักประกันของ 
ลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบัน

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ทีดิ่นแสดงตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงตามราคาทนุหลงัจากหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรพัย์  
(ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์หรืออายุของสัญญาเช่าดังต่อไปนี้

 อาคาร - 20 ปี 
 อาคารชุด - 20 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - ตามอายุของสัญญาเช่า 
 เครื่องตกแต่งและติดตั้งและอุปกรณ์ส�านักงาน - 3 ปี และ 5 ปี
 ยานพาหนะ - 5 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

 บริษัทฯตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนก�าไรหรือขาดทุน

 ค่าตัดจ�าหน่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี 5 ปี 
และ 10 ปี

 

 (d) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are stated 

at cost net of allowance for impairment (if any). 

 The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year. The fair value 

of debt instruments is determined based on yield rates quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of 

unit trusts is determined from their net asset value.

 The weighted average method is used for computation of the cost of investments.

 In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be readjusted to 

their fair value as at the reclassification date.  The difference between the carrying amount of the investments and 

the fair value on the date of reclassification are recorded in profit or loss or recorded as other components of equity, 

depending on the type of investment that is reclassified. 

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment 

is recognised in profit or loss.

4.7 Loans and allowance for doubtful accounts

 Loans are stated at net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may 

be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experience, analysis of debt 

aging and the appraisal value of the collateral of each debt.

4.8 Property, buildings and equipment and depreciation

 Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss 

on impairment of assets (if any). 

 Depreciation of buildings and equipment are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the 

following estimated useful lives, or the period of the lease.

 Buildings -  20 years

 Condominium -  20 years

 Building improvements - Period of lease

 Furniture and fixtures and office equipment -  3 years and 5 years

 Motor vehicles - 5 years

 Depreciation is included in determining income.

 No depreciation is provided for land and construction in progress.

 An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are 

expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when the 

asset is derecognised.

4.9 Intangible assets and amortisation

 Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses  

(if any). 

 Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for 

impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and 

the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation 

expense is charged to profit or loss.

 The useful lives of intangible assets with finite useful lives which are computer software are expected to generate 

economic benefit within 3 years, 5 years and 10 years.
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4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท�าให้มีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัท ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด�าเนินงานของบริษัท

4.11 ส�ารองประกันชีวิต

 ส�ารองประกันชีวิตเป็นยอดส�ารองสะสมต้ังแต่เริ่มท�าประกันถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส�ารองดังกล่าวต้ังขึ้นส�าหรับชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนที่ประมาณว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตจากกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมีผลบังคับอยู่ท้ังหมด บริษัทค�านวณส�ารอง
ประกันชีวิตภายใต้สัญญาประกันภัยระยะยาวโดยอ้างอิงตามวิธีส�ารองเบี้ยประกันภัยสุทธิช�าระคงที่ (Net Level Premium  
Reserve or NPV) ซึ่งเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ข้อสมมติหลักที่ใช้เกี่ยวข้องกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บป่วย อายุและ
อัตราคิดลด

4.12 ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจ�านวนที่จะจ่ายจริง ส่วนส�ารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งค�าเรียกร้อง 
ค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจ�านวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร บริษัทได้ตั้งส�ารอง
เพิ่มเติมส�าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) 
ซึ่งค�านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

4.13 ส�ารองเบี้ยประกันภัย

 ส�ารองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

 (1) ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส�าหรับการประกันภัยและการประกันภัยกลุ่มค�านวณขึ้นในอัตราร้อยละ 40 ของ
เบี้ยประกันภัยสุทธิส�าหรับปี

 (2) ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
  ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจ�านวนเงินที่บริษัทจัดส�ารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ส�าหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งค�านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทใช้การประมาณการที่ดี
ที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลค่าของส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของส�ารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุดสูงกว่าส�ารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทจะ 
รับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

4.14 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น 
สญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบันทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรัพย์ท่ีเช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธขิอง 
จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น
หนีส้นิระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัย์ที่ได้มาตามสญัญาเช่า 
การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า

 จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.10 Related party transactions

 Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly 

or indirectly, or which are under common control with the Company.

 They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them  

significant influence over the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the  

planning and direction of the Company’s operations.

4.11 Life premium reserve

 Life assurance policy reserve represents the accumulated total liability for policies in force as at the end of the reporting 

period. Such reserves are set aside for estimated future claims under all life insurance policies in force. The Company 

calculates reserve under long-term policies with reference to net level premium reserve (“NPV”), which is an actuarial 

method, and assumptions as to mortality rate, morbidity rate, age and discount rate.

4.12 Loss reserve and outstanding claims

 Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid.  Loss reserve is provided upon receipt of claim 

advices from the insured based on the claims notified by the insured, and estimates made by the Company’s  

management. The Company has to allocate IBNR, which is calculated by the actuarial method. The maximum value of 

claims estimate is not however, to exceed the sum-insured under the relevant policy.

4.13  Premium reserve

 Premium reserve consists of unearned premium reserve and unexpired risks reserve.

 (a) Unearned premium reserve for other insurance and group insurance is set aside at the rate of 40% of net  

premium written for the year.

 (b) Unexpired risks reserve

  Unexpired risks reserve is the reserve for the claims, which may occur, of the in-force policy. Unexpired risks 

reserve is set aside using an actuarial method. The reserve is calculated as the best estimate of the claims, which 

are expected to occur during the remained coverage period, by based on the historical claims data.

 As at the end of reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risks reserve with unearned  

premium reserve, and if unexpired risks reserve is higher than unearned premium reserve, the difference is recognised 

as unexpired risks reserve in the financial statements.

4.14 Long-term lease

 Leases of property, buildings or equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership  

are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and 

the present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are 

included in other long-term payables, while the interest element is charged to profit or loss over the lease period. The 

asset acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease period.

  Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term.
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4.15 เงินตราต่างประเทศ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�าไร
และขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน 

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หาก 
มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่า 
ต�า่กว่ามูลค่าตามบัญชขีองสนิทรัพย์น้ัน ทัง้น้ีมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึ มลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์ 
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อน 
ได้หมดไปหรือลดลง บริษทัจะประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์นัน้ และจะกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่า 
ที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุน      
จากการด้อยค่าคร้ังล่าสดุ โดยมลูค่าตามบัญชขีองสนิทรพัย์ทีเ่พิม่ขึน้จากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าต้องไม่สงูกว่า 
มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทจะบันทึกกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที 

4.17 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทจ่ายสมทบ 
ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 บริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน 
พนกังานอืน่ๆ ซ่ึงบริษทัถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส�าหรบัพนกังาน นอกจากนัน้ บรษิทั  
จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

 บริษัทค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช ้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ประกอบด้วย 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หักด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลก�าไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทเลือกรับรู้หนี้สิน 
ในช่วงการเปลีย่นแปลงทีม่ากกว่าหน้ีสนิทีรั่บรู้ ณ วนัเดยีวกนัตามนโยบายการบญัชเีดมิ โดยบนัทกึปรับกบัก�าไรสะสม ณ วนัต้นงวด 
ของปี 2554

4.15 Foreign currencies

 Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling 

at the end of reporting period. Gains and losses on exchange are included in determining income.

4.16 Impairment of assets

 At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of property, buildings and 

equipment and intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired.  

An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value 

less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. 

 An impairment loss is recognised in profit or loss.

 In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment losses may  

no longer exist or may have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable amount. A previously  

recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the  

asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the asset 

attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined 

had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss in 

which case the reversal.

4.17 Employee benefits

 Short-term employee benefits

 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.

 Post-employment benefits and other long-term employee benefits

 Defined contribution plans

 The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by  

employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s contributions 

are recognised as expenses when incurred.

 Defined benefit plans and other long-term employee benefits

 The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon retirement under 

labor law and other employee benefit plans. The Company treats these severance payment obligations as a defined 

benefit plan. In addition, the Company provides other long-term employee benefit plan, namely long service awards.

 The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined based on 

actuarial techniques, using the projected unit credit method. 

 Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits and other long-term benefits are recognised  

immediately in profit or loss. 

 The defined benefits liability and other long-term benefit liabilities comprise the present value of the defined benefit 

obligation less unrecognised past service cost and unrecognised actuarial gains or losses.

 For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits in 2011, the Company elected to recognise the transitional  

liability, which exceeds the liability that would have been recognised at the same date under the previous accounting 

policy, through an adjustment to the beginning balance of retained earnings in 2011.
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4.18 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็น 
ไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.19 ภาษีเงินได้

 บรษิทับนัทกึภาษีเงนิได้ตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรฐั โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

4.20 ตราสารอนุพันธ์ 

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ก�าไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวจะถกูบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ ส่วนเกนิ 
หรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการท�าสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ลกูหนีแ้ละเจ้าหน้ีตามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศจะถกูแปลงค่าตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
ก�าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

4.21 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยตราสารทุน

 บริษัทฯบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วันให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิซื้อหุ้น และแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของเจ้าของ

 ในการประมาณมลูค่ายตุธิรรมของการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ดงักล่าว ต้องใช้ดลุยพนิจิในการวดัมลูค่า รวมทัง้สมมตฐิานต่างๆ ที ่
เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความ 
ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ี
ส�าคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้ว
หรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนจาก 
ลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

บรษิทัฯจะต้ังค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย และเงนิลงทนุทัว่ไป เมือ่มลูค่ายติุธรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลง 
อย่างมีสาระส�าคัญ และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ 
หรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

4.18 Provisions

 Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable 

that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable  

estimate can be made of the amount of the obligation. 

4.19 Income tax

 Income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on taxable 

profits determined in accordance with tax legislation. 

4.20 Derivatives 

 Forward exchange contracts

 Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates of exchange 

ruling at the end of reporting period. Unrecognised gains and losses from the translation are included in determining 

income. Premium or discounts on forward exchange contracts are amortised on a straight-line basis over the contract 

periods.

 Cross currency swap agreement

 Payables and receivables arising from cross currency swap agreements are translated into Baht at the rates of  

exchange ruling at the end of reporting period. Unrecognised gains and losses from the translation are recognised in 

profit or loss.

4.21 Share-based payment transactions

 The Company recognises the share-based payment transactions at the date on which the options are granted, based 

on the fair value of the share options. They are recorded as expenses over the vesting period of the share options, and 

a capital reserve for share-based payment transactions is presented in equity.

  Estimating fair value for share-based payment transactions requires determination relating to appropriate  

assumptions, including the expected life of the share options, share price volatility and dividend yield.

5. Significant accounting judgments and estimates

The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards at times requires management 

to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates 

affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and  

estimates are as follows:

Leases 

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to use 

judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into 

consideration terms and conditions of the arrangement. 

Allowance for doubtful accounts

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based upon, 

among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition. 

Impairment of equity investments

The Company treats available-for-sale equity investments and other investments as impaired when there has been a  

significant or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The 

determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgment of the management.
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิ 
ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง 
ประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รับในอนาคตจากสนิทรพัย์ รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค�านวณหามลูค่าปัจจบุนั 
ของกระแสเงินสดนั้นๆ

สำารองประกันชีวิต

ส�ารองประกนัชวิีตค�านวณตามวิธีของคณติศาสตร์ประกนัภยั    ซึง่ประมาณจากข้อสมมตปัิจจบุนัหรอืข้อสมมตทิีก่�าหนดตัง้แต่วนัเริม่รบัประกนั  
โดยสะท้อนถึงการประมาณการทีดี่ท่ีสดุตามระยะเวลาในเวลานัน้ และปรบัเพิม่ด้วยความเสีย่งและค่าการเบีย่งเบน โดยข้อสมมตหิลกัที่ใช้ 
จะเกี่ยวข้องกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บป่วย อายุและอัตราคิดลด

สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯต้องประมาณการส�ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพจิารณาสองส่วน  
คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นและบริษัทได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแล้วแต่บริษัท
ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบ
ด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายช�าระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย 
จ�านวนครั้งของค่าสินไหม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้

สำารองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

ส�ารองประกันภัยส�าหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดค�านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของ
ค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินส�ารองดังกล่าวจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของ 
ฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังานประมาณขึน้ตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

ต้นทุนการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในการประมาณต้นทุนของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ต้องใช้ดุลพินิจในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นซึ่งรวมถึงสมมติฐานต่างๆ
ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง
แล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

Property, buildings and equipment/Depreciation 

In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives 

and residual values of the Company’s,  buildings and equipment and to reviews estimated useful lives and residual values 

when there are any changes.

In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for impairment on a periodical basis 

and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This 

requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.

Intangible assets

The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment testing, require management to 

make estimates of cash flows to be generated by the asset and to choose a suitable discount rate in order to calculate the 

present value of those cash flows.

Life insurance premium reserve

Life insurance premium reserve is calculated under the actuarial method, based on the current assumptions or on assumptions  

established at inception of the contract which reflect the best estimate at the time increased with a margin for risk and adverse 

deviation. The main assumptions used relate to mortality, morbidity, longevity, and discount rates.

Loss reserve and outstanding claims

At each reporting period, the Company has to estimate loss reserve and outstanding claims taking into account two parts. 

These are the claims incurred and reported at the reporting date, and the claims incurred but not reported (IBNR) at the  

reporting date. The main assumptions underlying these actuarial techniques relate to historical experience, including the  

development of claims estimates, paid and incurred losses, average costs per claim and claim numbers, etc. 

Nevertheless, such estimates are forecasts of future outcomes, and actual results could differ.

Unexpired risk reserve

Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate of the claims expected to be paid over 

the remaining term of the insurance. Estimating the reserve requires the management to exercise judgment, with reference 

to historical data and the best estimates available at the time.

Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee benefits

The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined based on actuarial 

techniques. Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, 

mortality rate and staff turnover rate.

Cost of share-based payment transactions

Estimating the cost of share-based payment transactions requires the determination of the fair value of the options granted 

under the transactions which involves appropriate assumptions, including but not limited to the expected life of the share 

options, share price volatility and dividend yield.

Litigation 

The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used judgment to assess of 

the results of the litigation and believes that no loss will result. Therefore no contingent liabilities are recorded as at the end 

of reporting period.
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 Cash and cash equivalents

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

เงินสด Cash on hand 6,438,416 5,741,220

เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก�าหนด Deposits at banks with no fixed 

 ระยะเวลาจ่ายคืน  maturity date  859,407,531 710,979,256

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้น Deposits at banks with fixed 

 ก�าหนดระยะเวลา  maturity date  750,000,000 1,875,000,000

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน Total cash and financial institutions  1,615,845,947 2,591,720,476

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาครบก�าหนด Short-term investment which amounts 

 ภายใน 3 เดือน  maturing within 3 months - 2,020,000,000

หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่ม ี Less: Deposits at banks which 

  ระยะเวลาครบก�าหนดเกินกว่า  3 เดือน   amounts maturing in 

  นับแต่วันที่ได้มา   over 3 months (750,000,000) (1,875,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents  865,845,947 2,736,720,476

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า 
และตั๋วเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.063 ถึง 6.10 ต่อปี 
(2554: 0.75 ถึง 6.10 ต่อปี)

7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลอืของเบ้ียประกัน 
ภยัค้างรับโดยจ�าแนกอายุตามเงินต้นท่ีค้างช�าระนับตั้งแต่วันครบ
ก�าหนดช�าระตามเครดิตเทอมแสดงได้ดังนี้

As at 31 December 2012, interest rates of saving account, 

fixed account and promissory notes are 0.063% - 6.10% per 

annum (2011: 0.75% - 6.10% per annum).

7. Premium receivables

The balances as at 31 December 2012 and 2011 of premium  

receivables are classified by aging from the maturity date 

under the stipulated credit terms as follows: 

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

 2555 / 2012

     จากผู้เอา จากตัวแทนและ 
     ประกันภัย นายหน้าประกันภัย รวม
     Due from Due from agents Total

     insured and brokers

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ Not yet due 1,561,794,383 27,009,885 1,588,804,268

ค้างรับไม่เกิน 30 วัน Not over 30 days 192,880 7,344,220 7,537,100

ค้างรับ 30 - 60  วัน Over 30 days to 60 days 970,342 5,327,853 6,298,195

ค้างรับ 60 - 90 วัน Over 60 days to 90 days 1,208,521 3,986,228 5,194,749

ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี Over 90 days to 1 year 1,655,794 2,828,770 4,484,564

ค้างรับเกินกว่า 1 ปี Over 1 year 10,315 400,448 410,763

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ Total premium receivables 1,565,832,235 46,897,404 1,612,729,639

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

 2554 / 2011

     จากผู้เอา จากตัวแทนและ 
     ประกันภัย นายหน้าประกันภัย รวม
     Due from Due from agents Total

     insured and brokers

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ Not yet due 2,243,833,205 28,594,810 2,272,428,015

ค้างรับไม่เกิน 30 วัน Not over 30 days 1,633,290 13,826,807 15,460,097

ค้างรับ 30 - 60  วัน Over 30 days to 60 days 2,678,410 3,149,146 5,827,556

ค้างรับ 60 - 90 วัน Over 60 days to 90 days 1,223,199 2,970,963 4,194,162

ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี Over 90 days to 1 year 799,176 13,565,635 14,364,811

ค้างรับเกินกว่า 1 ปี Over 1 year 10,315 362,489 372,804

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ Total premium receivables 2,250,177,595 62,469,850 2,312,647,445

ส�าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯได้
ก�าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามเครดิตเทอม โดย
หนี้ที่เกินกว่าก�าหนดรับช�าระ บริษัทฯได้ด�าเนินการตามกฎหมาย
กับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป

8.  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

For premium receivables due form agents and brokers, the  

Company has stipulated credit term. For overdue premium  

receivables, the Company has the legal process with such 

agents and brokers.

8.  Reinsurance assets

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ส�ารองประกนัภยัส่วนทีเ่รยีกคนืจาก Insurance reserve refundable 

 บรษิทัประกนัภยัต่อ  from reinsurers  66,994,992 44,362,258

เงนิค้างรบัเกีย่วกบัการประกนัภยัต่อ Amounts due from reinsurers  443,017,820 287,692,778

สนิทรัพย์จากการประกนัภยัต่อ Reinsurance assets  510,012,812 332,055,036

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับ 
เกี่ยวกับการประกันภัยต่อโดยจ�าแนกอายุตามเงินต้นท่ีค้างช�าระ
แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ Not yet due  443,017,820 287,692,778

รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ Total amounts due from reinsurers  443,017,820 287,692,778

The balances as at 31 December 2012 and 2011 of amounts 

due from reinsurers are classified by aging as follows:
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9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ / Investments in securities 

9.1 เงินลงทุนเพื่อค้า / Trading investments
(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

    2555 / 2012     2554 / 2011

      ร้อยละของ     ร้อยละของ

      เงินลงทุนใน     เงินลงทนุใน

   ก�าไรทีย่งั ขาดทนุทีย่งั มูลค่า หลกัทรัพย์ต่อ  ก�าไรท่ียงัไม่ ขาดทุนท่ียงั มูลค่า หลกัทรพัย์ต่อ

  ราคาทุน ไม่เกิดขึน้จรงิ ไม่เกิดขึน้จรงิ ยติุธรรม สนิทรัพย์รวม ราคาทุน เกิดข้ึนจริง ไม่เกิดข้ึนจริง ยติุธรรม สนิทรัพย์รวม

  Cost Unrealised Unrealised Fair Value Percentage Cost Unrealised Unrealised Fair Value Percentage

   gains losses  of total asset  gains losses  of total asset

หลักทรัพย์รัฐบาล
 และรัฐวิสาหกิจ
Government and state 

 enterprise securities

พันธบัตรรัฐบาลไทย 

Thai government bond 476,046,230 3,261,599 (2,071,461) 477,236,368 0.33 - - - - -

รวม
Total 476,046,230 3,261,599 (2,071,461) 477,236,368 0.33 - - - - -

หลักทรัพย์เอกชน          

Private enterprises 

 debt securities

หุ้นทุน

Equity securities      312,236,412 626,240 [16,169,802] 296,692,850 0.26

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
Warrants - - - - - - 2,326,745 - 2,326,745 0.01

รวม

Total - - - - - 312,236,412 2,952,985 (16,169,802) 299,019,595 0.27

รวมเงินลงทุนเพื่อค้า 

Total trading 

 investments 476,046,230 3,261,599 (2,071,461) 477,236,368 0.33 312,236,412 2,952,985 (16,169,802) 299,019,595 0.27

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

    2555 / 2012     2554 / 2011

      ร้อยละของ     ร้อยละของ

      เงนิลงทนุใน     เงนิลงทนุใน

   ก�าไรทียั่ง ขาดทนุทียั่ง มลูค่า หลกัทรพัย์ต่อ  ก�าไรทียั่งไม่ ขาดทนุทีย่งั มลูค่า หลกัทรพัย์ต่อ

  ราคาทุน ไม่เกดิขึน้จรงิ ไม่เกิดขึน้จรงิ ยุตธิรรม สนิทรัพย์รวม ราคาทุน เกดิข้ึนจรงิ ไม่เกิดขึน้จรงิ ยตุธิรรม สนิทรัพย์รวม

  Cost Unrealised Unrealised Fair Percentage Cost Unrealised Unrealised Fair Value Percentage

   gains losses Value of total asset  gains losses  of total asset

หลกัทรพัย์รฐับาล
 และรัฐวสิาหกจิ
Government and state 

 enterprise securities

พนัธบตัรรฐับาลไทย 

Thai government bond 3,098,389,385 71,168,953 - 3,169,558,338 2.22 2,958,300,610 68,610,850 [890,678] 3,026,020,782 2.69

หุน้ทุน 

Equity securities 235,579,111 254,012,239 - 489,591,350 0.34 385,914,167 - (59,788,037) 326,126,130 0.29

รวม
Total 3,333,968,496 325,181,192 - 3,659,149,688 2.56 3,344,214,777 68,610,850 (60,678,715) 3,352,146,912 2.98

หลกัทรพัย์เอกชน          

Private enterprises 

 debt securities

หุน้กู้ 
Debenture - - - - - 50,000,157 1,416,923 - 51,417,080 0.05

หุน้ทุน

Equity securities 6,400,851,827 5,796,101,012 [16,458,349] 12,180,494,490 8.53 5,247,888,506 2,374,374,096 [47,344,497] 7,574,918,105 6.74

หน่วยลงทนุ 
Unit trusts 1,327,416,487 204,808,780 (12,137,654) 1,520,087,613 1.06 1,814,664,836 169,061,811 (10,618,848) 1,973,107,799 1.75

รวม

Total 7,728,268,314 6,000,909,792 (28,596,003) 13,700,582,103 9.59 7,112,553,499 2,544,852,830 (57,963,345) 9,599,442,984 8.54

หลกัทรพัย์ต่างประเทศ
Foreign securities

หน่วยลงทนุ 

Unit trusts 921,608,000 141,581,775 (27,590,206) 1,035,599,569 0.73 423,350,000 14,957,245 (30,949,689) 407,357,556 0.36

รวม
Total 921,608,000 141,581,775 (27,590,206) 1,035,599,569 0.73 423,350,000 14,957,245 (30,949,689) 407,357,556 0.36

รวมเงนิลงทนุเผ่ือขาย

Total available- for-sale 

 investments 11,983,844,810 6,467,672,759 (56,186,209) 18,395,331,360 12.88 10,880,118,276 2,628,420,925 (149,591,749) 13,358,947,452 11.88

9.2 เงินลงทุนเผื่อขาย / Available-for-sale investments



150 151บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2555

Bangkok Life Assurance PCL.

Annual Report 2012

9.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด / Held-to-maturity investments

 (หน่วย: บาท / Unit: Baht)

 2555 / 2012 2554 / 2011

      ร้อยละของ  ร้อยละของ

         ราคาทุน/ เงนิลงทนุใน ราคาทุน/ เงนิลงทนุใน

     ราคาทุน หลกัทรพัย์ต่อ ราคาทุน หลกัทรพัย์ต่อ

     ตดัจ�าหน่าย สนิทรัพย์รวม ตดัจ�าหน่าย สนิทรัพย์รวม

     Cost/ Percentage of Cost/ Percentage of

     Amortised cost total asset Amortised cost total asset 

หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวิสาหกจิ Government and state 

    enterprise securities 

พนัธบตัรรฐับาลไทย Thai government bond 70,965,540,915 49.70 48,467,761,460 43.10

พนัธบตัรองค์การหรอืรฐัวิสาหกจิ State enterprise bond 14,266,402,411 9.99 13,884,381,226 12.35

หุน้กู้  Debenture 2,595,140,818 1.82 2,116,059,896 1.88

ตัว๋สัญญาใช้เงิน Promissory note 2,500,000,000 1.75 395,000,000 0.35

รวม  Total 90,327,084,144 63.26 64,863,202,582 57.68

หลกัทรพัย์เอกชน Private enterprises debt securities    

ตัว๋สัญญาใช้เงิน-ตัว๋แลกเงนิ Promissory note - bills of exchange 9,072,307,669 6.35 9,480,000,000 8.43

หุน้กู้  Debenture 9,739,819,027 6.82 8,380,621,815 7.45

รวม  Total 18,812,126,696 13.17 17,860,621,815 15.88

หลกัทรพัย์ต่างประเทศ Foreign debt securities    

พนัธบตัร Bond 2,370,936,657 1.66 2,068,763,701 1.84

หุน้กู้  Debenture 3,799,633,765 2.66 2,726,751,378 2.42

รวม  Total 6,170,570,422 4.32 4,795,515,079 4.26

เงนิฝากสถาบนัการเงินทีค่รบ Deposit at financial institutions

 กำาหนดเกินกว่า 3 เดือน  which amounts maturing in 

    over 3 months

เงนิฝากธนาคารพาณชิย์ Deposit at bank 450,000,000 0.32 1,575,000,000 1.40

บตัรเงนิฝาก Certificate of deposit 300,000,000 0.21 300,000,000 0.27

รวม  Total 750,000,000 0.53 1,875,000,000 1.67

รวมเงนิลงทนุท่ีจะถอืจนครบ Total held-to-maturity 

   ก�าหนดสทุธ ิ  investments 116,059,781,262 81.28 89,394,339,476 79.49

9.4 เงินลงทุนทั่วไป / Other investments

 (หน่วย: บาท / Unit: Baht)

 2555 / 2012 2554 / 2011

      ร้อยละของ  ร้อยละของ
          เงนิลงทนุใน  เงนิลงทุนใน
      หลกัทรพัย์ต่อ  หลกัทรัพย์ต่อ
     ราคาทุน สนิทรพัย์รวม ราคาทุน สนิทรัพย์รวม
     Cost Percentage of Cost Percentage of

      total asset  total asset 

เงนิลงทนุที่ไม่อยู่ใน Investment in non-listed

 ความต้องการของตลาด  companies 

  ในประเทศ   Thailand 29,887,830 0.02 29,587,830 0.03

  ต่างประเทศ    Overseas 17,074,400 0.01 - -

รวมเงนิลงทนุท่ัวไป Total 46,962,230  0.03 29,587,830 0.03

9.5 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ / Maturity of debt securities

 (หน่วย: บาท/ Unit: Baht)

 2555 / 2012 2554 / 2011

 ครบก�าหนด / Period to maturity ครบก�าหนด / Period to maturity 

   1 ปี 1-5 ปี เกิน 5 ปี รวม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
   Within 1 year 1 – 5 years Over 5 years Total Within 1 year 1 – 5 years Over 5 years Total

เงินลงทุนเพื่อค้า
Trading  investment        

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
Government and state enterprise securities        

พันธบัตรรัฐบาลไทย

Thai government bond - - 476,046,230 476,046,230 - - - -

บวก: ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
Add: Unrealised gains on changes 

 in values of investments - - 1,190,138 1,190,138 - - - -

รวม / Total - - 477,236,368 477,236,368 - - - -

เงินลงทุนเผื่อขาย
Available-for-sale investment        

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
Government and state enterprise securities        

พันธบัตรรัฐบาลไทย
Thai government bond - 1,718,370,905 1,380,018,480 3,098,389,385 - 1,263,769,233 1,694,531,377 2,958,300,610

บวก: ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
Add: Unrealised gains on changes 

 in values of investments - 23,446,166 47,722,787 71,168,953 - 1,910,708 65,809,465 67,720,173

รวม / Total - 1,741,817,071 1,427,741,267 3,169,558,338 - 1,265,679,941 1,760,340,842 3,026,020,783

หลักทรัพย์เอกชน
Private enterprises securities        

หุ้นกู ้
Debenture - - - - 50,000,157 - - 50,000,157

บวก: ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
Add: Unrealised gains on changes 

 in values of investments - - - - 1,416,923 - - 1,416,923

รวม / Total - - - - 51,417,080 - - 51,417,080

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
Total available-for-sale investments - 1,741,817,071 1,427,741,267 3,169,558,338 51,417,080 1,265,679,941 1,760,340,842 3,077,437,863
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 (หน่วย: บาท/ Unit: Baht)

 2555 / 2012 2554 / 2011

 ครบก�าหนด / Period to maturity ครบก�าหนด / Period to maturity 

   1 ปี 1-5 ปี เกิน 5 ป ี รวม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
   Within 1 year 1 – 5 years Over 5 years Total Within 1 year 1 – 5 years Over 5 years Total

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

Held-to-maturity investment        

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

Government and state enterprise securities        

พันธบัตรรัฐบาลไทย

Thai government bond 995,364,662 3,986,825,845 65,983,350,408 70,965,540,915 - 2,833,957,436 45,633,804,024 48,467,761,460

พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ

State enterprise bond 949,912,063 3,216,799,996 10,099,690,352 14,266,402,411 1,033,831,067 3,731,948,919 9,118,601,240 13,884,381,226

หุ้นกู ้

Debenture - 820,422,922 1,774,717,896 2,595,140,818 - 820,774,187 1,295,285,710 2,116,059,897

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

Promissory notes - - 2,500,000,000 2,500,000,000 395,000,000 - - 395,000,000

รวม / Total 1,945,276,725 8,024,048,763 80,357,758,656 90,327,084,144 1,428,831,067 7,386,680,542 56,047,690,974 64,863,202,583

หลักทรัพย์เอกชน

Private enterprises securities        

ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ตั๋วแลกเงิน

Promissory notes - bills of exchange - 2,370,000,000 6,702,307,669 9,072,307,669 4,550,000,000 1,630,000,000 3,300,000,000 9,480,000,000

หุ้นกู ้

Debenture 560,000,000 1,758,000,000 7,421,819,027 9,739,819,027 220,000,000 2,126,000,000 6,034,621,815 8,380,621,815

รวม / Total 560,000,000 4,128,000,000 14,124,126,696 18,812,126,696 4,770,000,000 3,756,000,000 9,334,621,815 17,860,621,815

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

Foreign investments        

พันธบัตร

Bond  380,704,403 1,590,232,254 400,000,000 2,370,936,657 - 1,468,763,701 600,000,000 2,068,763,701

หุ้นกู้ 

Debenture - 2,161,628,698 1,638,005,067 3,799,633,765 - 1,500,709,660 1,226,041,717 2,726,751,377

รวม / Total 380,704,403 3,751,860,952 2,038,005,067 6,170,570,422 - 2,969,473,361 1,826,041,717 4,795,515,078

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า 3 เดือน

Deposit at financial institutions which amounts maturing in over 3 months

บัตรเงินฝาก

Certificated deposit - 300,000,000 - 300,000,000 - 300,000,000 - 300,000,000

เงินฝากธนาคารพาณิชย์

Deposit at bank 50,000,000 400,000,000 - 450,000,000 1,575,000,000 - - 1,575,000,000

รวม / Total 50,000,000 700,000,000 - 750,000,000 1,575,000,000 300,000,000 - 1,875,000,000

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

Total held-to-maturity investments 2,935,981,128 16,603,909,715 96,519,890,419 116,059,781,262 7,773,831,067 14,412,153,903 67,208,354,506 89,394,339,476

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้วางพันธบัตรรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจจ�านวน 20,836.47 ล้านบาท (2554: 17,238.64 ล้าน
บาท) เป็นเงินส�ารองประกันชีวิตและหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับ
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 30 และ 31

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญา
ใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก�าหนดซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย
จ�านวนรวม 1,400 ล้านบาท (2554: 1,800 ล้านบาท) ตั๋วเงิน 
ดังกล่าวออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศและสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีอายุที่เหลือประมาณ 7 - 9 ปี 
และมีเงื่อนไขของสิทธิในการช�าระคืนก่อนก�าหนดหรือเรียก
เงินฝากเพิ่มโดยผู้ออกตราสาร 

(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญา
ใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก�าหนดซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย
จ�านวนรวม 1,570 ล้านบาท (2554: 1,330 ล้านบาท) ตั๋วเงิน 
ดังกล่าวออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ม ี
อายุที่เหลือประมาณ 4 ปี และมีเงื่อนไขโดยบริษัทจะได้รับ
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบก�าหนดตามสัญญา

(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญา
ใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก�าหนดซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย
จ�านวนรวม 3,600 ล้านบาท (2554: 600 ล้านบาท) ตั๋วเงิน 
ดังกล่าวออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 
มีอายุที่เหลือประมาณ 7 - 10 ปี และมีเงื่อนไขของสิทธิใน
การรับดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 
(CMT Index)

(ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญา
ใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก�าหนดซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย
จ�านวนรวม 1,702.31 ล้านบาท (2554: 900 ล้านบาท) ตั๋วเงิน 
ดังกล่าวออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ม ี
อายทุีเ่หลอืประมาณ 7 - 15 ปี และมีเงือ่นไขของการเวนคืนต๋ัว  
เมื่อเกิด Credit Event กับหลักทรัพย์อ้างอิง

เงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงนิและตัว๋แลกเงนิดงักล่าวมอีงค์ประกอบ 
ของอนุพันธ์แฝงซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตราสารหลัก
ยกเว้นเงินลงทุนตาม (ข)

As at 31 December 2012, the Company has pledged government  

and state enterprise bonds of Baht 20,836.47 million (2011: 

Baht 17,238.64 million) as life assurance policy reserve and 

assets pledged with the Registrar in accordance with the Life 

Insurance Act as mentioned in Notes 30 and 31.

(a) As at 31 December 2012, the Company has investments  

of Baht 1,400 million (2011: Baht 1,800 million) in  

promissory notes and bills of exchange, which have 

been classified as held-to-maturity investments and are 

presented at amortised cost. Such notes were issued by 

local banks and branches of foreign commercial banks, 

have remaining lives of 7 - 9 years, and contain conditions  

related to early redemption rights or put options obliging  

the Company to purchase additional notes released by 

issuers.

(b) As at 31 December 2012, the Company has investments of  

Baht 1,570 million (2011: Baht 1,330 million) in promissory  

notes and bills of exchange, which have been classified  

as held-to-maturity investments and are presented at 

amortised cost. Such notes were issued by branches 

of foreign commercial banks, have remaining lives of 

4 years, and contain conditions whereby settlement of 

principal and interest is to be received on the maturity 

date per the agreement.

(c) As at 31 December 2012, the Company has investments of  

Baht 3,600 million (2011: Baht 600 million) in promissory 

notes and bills of exchange, which have been classified 

as held-to-maturity investments and are presented at 

amortised cost. Such notes were issued by branches of 

foreign commercial banks, have remaining lives of 7 – 10  

years, and contain conditions whereby settlement of 

principal and interest is to be received based on the rate 

of return of government bond (CMT Index).

(d) As at 31 December 2012, the Company has investments  

of Baht 1,702.31 million (2011: Baht 900 million) in 

promissory notes and bills of exchange, which have 

been classified as held-to-maturity investments and are 

presented at amortised cost. Such notes were issued by 

branches of foreign commercial banks, have remaining 

lives of 7 - 15 years, and contain conditions whereby 

settlement of principal is based on the credit event.

The promissory notes and bills of exchange contain embedded  

derivatives that are not closely related to the host contract 

instruments, except for one structured note as described in 

(b).
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บรษิทับนัทกึก�าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ในระหว่าง 
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 โดยรวมรายการ 
ดังต่อไปนี้

The Company recorded gains (losses) from investments in 

securities for the years ended 31 December 2012 and 2011 by 

included the following.

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น Unrealised gains (losses) from

 จากหลักทรัพย์เพื่อค้า  trading securities  1,190,138 (13,216,817)

ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า Gains from sales of trading securities  124,550,181 56,940,570

ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย Gains from sales of available-for-sale 

    securities  347,747,459 283,770,601

ก�าไรจากการขายตราสารหนี ้ Gains from sales of held-to-maturity

 ที่จะถือจนครบก�าหนด  securities  7,801,283 3,390,822

ก�าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญา Unrealised gains (losses) on foreign

 ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  exchange contracts  20,492,700 (17,632,500)

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าหลักทรัพย ์ Reversal of impairment loss - 16,913

รวม  Total  501,781,761 313,269,589

10. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ / Loans and accrued interest

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของเงินให้
กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับโดยจ�าแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่
ค้างช�าระแสดงได้ดังนี้

As at 31 December 2012 and 2011, the balances of loans and 

accrued interest are aged by principal and accrued interest 

as follows:

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

 2555 / 2012

ระยะเวลาค้างช�าระ กรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน ทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน อื่นๆ รวม

Outstanding period Policy loans Mortgage loans Other loans Total

   เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ รวม

   Principal Accrued Principal Accrued Principal Accrued Principal Accrued Total

     interest  interest  interest  interest 

ยังไม่ถงึก�าหนดช�าระ
Current 2,379,924,493 177,370,233 250,004,809 27,795 17,274,290 - 2,647,203,592 177,398,028 2,824,601,620

เกนิกว่าก�าหนดช�าระ
Overdue:         

 น้อยกว่า 6 เดอืน
 Less than 6 months - - 639,699 3,143 - - 639,699 3,143 642,842

 6 – 12 เดอืน
 6 - 12 months - - - - 16,188 - 16,188 - 16,188

 มากกว่า 12 เดอืน
 Over 12 months - - 1,222,637 79,478 84,713 1,583 1,307,350 81,061 1,388,411

รวม / Total 2,379,924,493 177,370,233 251,867,145 110,416 17,375,191 1,583 2,649,166,829 177,482,232 2,826,649,061

หกั: ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู
Less:  Allowance for 

 doubtful acounts - - (66,408) (79,478) - - (66,408) (79,478) (145,886)

เงินให้กู้ยืมและ         
 ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
Loans and accrued 

 interest - net 2,379,924,493 177,370,233 251,800,737 30,938 17,375,191 1,583 2,649,100,421 177,402,754 2,826,503,175

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

 2554 / 2011

ระยะเวลาค้างช�าระ กรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน ทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน อื่นๆ รวม

Outstanding period Policy loans Mortgage loans Other loans Total

   เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ รวม

   Principal Accrued Principal Accrued Principal Accrued Principal Accrued Total

     interest  interest  interest  interest 

ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระ
Current 1,939,305,479 136,778,194 155,587,371 38,546 16,145,621 - 2,111,038,471 136,816,740 2,247,855,211

เกนิกว่าก�าหนดช�าระ
Overdue:         

 น้อยกว่า 6 เดอืน
 Less than 6 months - - 724,652 4,308 - - 724,652 4,308 728,960

 6 – 12 เดือน
 6 - 12 months - - - - 14,592 - 14,592 - 14,592

 มากกว่า 12 เดือน
 Over 12 months - - 1,258,520 79,478 112,625 3,353 1,371,145 82,831 1,453,976

รวม / Total 1,939,305,479 136,778,194 157,570,543 122,332 16,272,838 3,353 2,113,148,860 136,903,879 2,250,052,739

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
Less:  Allowance for 

 doubtful acounts - - (66,408) (79,478) - - (66,408) (79,478) (145,886)

เงินให้กู้ยืมและ         

 ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
Loans and accrued 

 interest - net 1,939,305,479 136,778,194 157,504,135 42,854 16,272,838 3,353 2,113,082,452 136,824,401 2,249,906,853

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการก�าหนดวงเงินกู้ยืม
กรณีบุคคลค�้าประกันไม่เกิน 100,000 บาท กรณีมีหลักทรัพย์ค�้า
ประกันไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 
และร้อยละ 5 ต่อปี ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้
กู้ยืมแก่พนักงานและตัวแทนมีจ�านวนเงิน 68.90 ล้านบาท (2554: 
67.06 ล้านบาท)

Loans provided to employees are in accordance with  

employee’s benefits plan under a credit line of Baht 100,000 

or less for personal guarantee loans. In case of secured loans,  

the credit line is not to exceed 50 times the employee’s  

salary. The interest rates for the loans charge at the rates of 

6 percent and 5 percent per annum, respectively. As at 31 

December 2012, loans to employees and agents totaled Baht 

68.90 million (2011: Baht 67.06 million).



156 157บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2555

Bangkok Life Assurance PCL.

Annual Report 2012

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ / Property, buildings and equipment

     อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง    
     ส่วนปรบัปรุง  ตดิต้ังและอุปกรณ์  ทรัพย์สนิ งานระหว่าง 
    ทีด่นิ อาคาร อาคารชุด ส�านักงาน ยานพาหนะ รอการขาย ก่อสร้าง รวม

    Land Buildings Condominium Office furniture, Motor Properties Construction Total

     and buildings  fixture and vehicles foreclosed In progress 

     improvements  equipment  

ราคาทุน Cost:      

1 มกราคม 2554 1 January 2011 72,476,800 322,211,933 36,632,960 393,035,120 21,957,565 6,685,000 825,000 853,824,378

ซือ้เพ่ิม Additions - 3,757,381 - 37,976,026 1,248,757 - 1,359,000 44,341,164

จ�าหน่าย Disposals - - - (7,049,551) - - - (7,049,551)

โอนเข้า/(โอนออก) Transfer in (out) - 829,000 - 1,355,000 - - (2,184,000) -

31 ธันวาคม 2554 31 December 2011 72,476,800 326,798,314 36,632,960 425,316,595 23,206,322 6,685,000 - 891,115,991

ซือ้เพ่ิม Additions 24,764,090 3,067,796 - 36,288,991 1,626,580 - 6,440,000 72,187,457

จ�าหน่าย Disposals - - - (11,619,125) (4,123,000) - - (15,742,125)

31 ธันวาคม 2555 31 December 2012 97,240,890 329,866,110 36,632,960 449,986,461 20,709,902 6,685,000 6,440,000 947,561,323

ค่าเสือ่มราคาสะสม Accumulated depreciation:      

1 มกราคม 2554 1 January 2011 - 207,662,022 13,127,647 279,097,940 13,429,024 1,459,973 - 514,776,606

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบั Depreciation on      

 ส่วนท่ีจ�าหน่าย  disposals - - - (6,855,662) - - - (6,855,662)

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี Depreciation for the year - 21,982,362 1,831,648 49,324,969 3,515,797 125,000 - 76,779,776

31 ธันวาคม 2554 31 December 2011 - 229,644,384 14,959,295 321,567,247 16,944,821 1,584,973 - 584,700,720

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบั Depreciation on      

 ส่วนท่ีจ�าหน่าย  disposals - - - (11,287,020) (4,122,980) - - (15,410,000)

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี Depreciation for the year - 17,099,902 1,831,648 50,828,346 3,465,777 90,000 - 73,315,673

31 ธันวาคม 2555 31 December 2012 - 246,744,286 16,790,943 361,108,573 16,287,618 1,674,973 - 642,606,393

มลูค่าสุทธติามบญัชี Net book value:      

31 ธันวาคม 2554 31 December 2011 72,476,800 97,153,930 21,673,665 103,749,348 6,261,501 5,100,027 - 306,415,271

31 ธันวาคม 2555 31 December 2012 97,240,890 83,121,824 19,842,017 88,877,888 4,422,284 5,010,027 6,440,000 304,954,930

ค่าเสือ่มราคา Depreciation

 สำาหรบัปี  for the year    

 2554   2011        76,779,776

 2555  2012        73,315,673

As at 31 December 2012, certain of the buildings and  

equipment items of the Company have been fully depreciated  

but are still in use. The cost before deducting accumulated 

depreciation of those assets amounted to Baht 343.25 million 

(2011: Baht 313.26 million).

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวน
หนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงิน
ประมาณ 343.25 ล้านบาท (2554: 313.26 ล้านบาท)

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน / Intangible assets 

(หน่วย: บาท / (Unit: Baht)

      โปรแกรม ระบบงาน 
      คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง รวม

      Software System  Total

       development 

       in progress 

ราคาทุน Cost:

1 มกราคม 2554 1 January 2011 48,876,665 160,500 49,037,165

เพิ่มขึ้น Increase 11,949,609 - 11,949,609

ปรับปรุง Adjust (232,477) - (232,477)

31 ธันวาคม 2554 31 December 2011 60,593,797 160,500 60,754,297

เพิ่มขึ้น Increase 5,753,500 - 5,753,500

31 ธันวาคม 2555 31 December 2012 66,347,297 160,500 66,507,797

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม Accumulated amortisation: 

1 มกราคม 2554 1 January 2011 30,088,134 - 30,088,134

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับป ี Amortisation charged for the year 9,275,348 - 9,275,348

31 ธันวาคม 2554 31 December 2011 39,363,482 - 39,363,482

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับป ี Amortisation charged for the year 9,942,283 - 9,942,283

31 ธันวาคม 2555 31 December 2012 49,305,765 - 49,305,765

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี Net book value 

31 ธันวาคม 2554 31 December 2011 21,230,315 160,500 21,390,815

31 ธันวาคม 2555 31 December 2012 17,041,532 160,500 17,202,032

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี Amortisation for the year

2554  2011    9,275,348

2555  2012    9,942,283

13. สินทรัพย์อื่น / Other assets                                                                                     

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า Prepaid rental expenses  93,410,039 105,235,731

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน Receivable from sales of investments  193,287,500 5,651,811

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า Prepaid expenses  24,459,693 32,565,528

เงินมัดจ�า  Deposits  19,160,406 24,770,787

อื่น ๆ Others  17,661,265 11,384,269

รวม  Total  347,978,903 179,608,126

14. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ / Due to reinsurers                                                                  

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย Outward premium payable  400,098,875 266,778,378

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ Total due to reinsurers  400,098,875 266,778,378



158 159บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2555

Bangkok Life Assurance PCL.

Annual Report 2012

15. ส�ารองประกันชีวิต / Life policy reserve                                                                           

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ยอดคงเหลือต้นป ี Beginning balance  88,386,403,850 68,189,797,590

ส�ารองประกันภัยส�าหรับเบี้ยรับในปีและส�ารอง Life policy reserve for premium received

 ที่เพิ่มขึ้นส�าหรับกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับ   during the year and reserve for enforced

 ผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ   policy benefit and other claims  28,891,861,757 25,096,628,836

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ส�าหรับการตาย  Benefit paid for death,  

 การครบก�าหนด การเวนคืนกรมธรรม์   maturity, surrender

 ผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ   and other claims  (6,019,059,207) (4,900,022,576)

ยอดคงเหลือปลายปี Ending balance  111,259,206,400 88,386,403,850

16. ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย / Unpaid policy benefits    

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

เงินค่ามรณกรรม Death benefit  87,751,151 81,726,023

เงินครบก�าหนด Maturity payment  709,445 862,107

รวม  Total 88,460,596 82,588,130

17. ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย / Loss reserves and outstanding claims

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ยอดคงเหลือต้นป ี Beginning balance  333,830,276 320,619,427

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ Claims and losses adjustment expenses

 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างป ี  for the year  2,033,661,404 1,799,686,133

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ Claims and losses adjustment expenses

 ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างป ี  paid during the year  (2,026,582,100) (1,786,475,284)

ยอดคงเหลือปลายปี Ending balance  340,909,580 333,830,276

18. ส�ารองเบี้ยประกันภัย / Premium reserve

18.1  ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ / Unearned premium reserve                                                            

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ยอดคงเหลือต้นป ี Beginning balance  1,085,196,967 1,013,363,551

เบี้ยประกันภัยรับส�าหรับป ี Premium written for the year  2,695,302,374 2,712,992,417

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี ้ Premium earned for the current year (2,702,378,392) (2,641,159,001)

ยอดคงเหลือปลายปี Ending balance  1,078,120,949 1,085,196,967

18.2  ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด / Unexpired risk reserve  

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ยอดคงเหลือต้นป ี Beginning balance  759,637,877 780,289,934

เงินส�ารองที่ลดลงระหว่างป ี Decrease during the year  (15,734,422) (20,652,057)

ยอดคงเหลือปลายปี Ending balance  743,903,455 759,637,877

19.  ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย / Employee benefit obligations

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน Short-term employee benefit  111,701,364 112,672,558

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  Long-term employee benefit 155,257,296 121,121,145

ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย Employee benefit obligations  266,958,660 233,793,703

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงิน
ชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้

Provision from long-term employee benefits as at 31 December  

2012 and 2011 which are compensations on employee retirement  

and other long-term employee benefit, were as follows:

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี Defined benefit obligation at beginning of year  121,121,145 108,188,146

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  Current service cost  13,448,999 8,354,432

ต้นทุนดอกเบี้ย  Interest cost  5,645,145 5,408,816

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างป ี  Benefit paid during the year  (5,925,800) (7,084,640)

ขาดทุนจากการประมาณการตาม Actuarial losses 20,967,807 6,254,391

 หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายป ี Defined benefit obligation at end of year  155,257,296 121,121,145

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ใน
ส่วนของก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
และ 2554 ประกอบด้วย

Long-term employee benefit expenses included in the profit 

or loss for the year ended 31 December 2012 and 2011 were 

as follows:

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน Current service cost  13,448,999 8,354,432

ต้นทุนดอกเบี้ย Interest cost  5,645,145 5,408,816

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก Actuarial losses recognised

 คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในป ี  during the year  20,967,807 6,254,391

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน Total expense recognised in profit or loss  40,061,951 20,017,639
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20.      หนี้สินอื่น / Other liabilities     

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ค่าบ�าเหน็จค้างจ่าย Accrued commission expenses 474,991,671 420,500,352

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย Accrued expenses 279,245,304 138,228,344

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย Withholding tax payable 57,780,393 21,413,594

เบี้ยประกันภัยที่ได้รับเงินแล้ว Premium received for policies not

 แต่กรมธรรม์ยังไม่อนุมัติ  yet approved 102,988,520 72,012,505

เงินรับรอการโอนบัญชี Amounts received awaiting transfer 127,189,555 95,778,232

เจ้าหนี้กรณียกเว้นเบี้ย Unpaid benefits to life policies exempted premium 95,833,722 95,767,729

เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตรา Forward contracts payables 54,357,000 56,231,300

 ต่างประเทศล่วงหน้า

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ Payable from purchases of investments 243,882,562 72,303,102

อื่น ๆ Others 82,873,187 76,626,246

รวม  Total 1,519,141,914 1,048,861,404

 

      2555 / 2012 2554 / 2011

      (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
      (% per annum) (% per annum)

อัตราคิดลด Discount rate  4.25% 5%

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต Future salary increasing rate  5.75% 5.75%

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน  Staff turnover rate (depending รายเดือน / Monthly 1% - 5% 1% - 9%

 (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน)  on age of employee)  รายวัน / Daily 3% - 9%  

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

Principal assumptions at the valuation date were as follows:

(หน่วย: พันบาท / Unit: Thousand Baht)

      ภาระผูกพันตาม การปรับปรุงตามประสบการณ์
      โครงการผลประโยชน์ ที่เกิดจากหนี้สินโครงการ

      Defined benefit Experience adjustments 
      obligation arising on the plan liabilities

ปี 2555 Year 2012 155,257 -

ปี 2554 Year 2011 121,121 -

ปี 2553 Year 2010 108,188 -

จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบัน 
และสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

Amounts of defined benefit obligation for the current and 

previous two years are as follows:

21. ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้นครั้งท่ี 2 ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมัติให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1  
ชนิดระบุ ช่ือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได ้เพื่อการเสนอขายแก่
พนักงานจ�านวน 20 ล้านสิทธิ โดยในรุ่นที่ 1 มีการจัดสรรทั้งสิ้น 
12.85 ล้านสิทธิ คงเหลือสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน 7.15 ล้าน
สิทธิ ซึ่งได้ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ตามมติของที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ อนุมัติให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่  2  
ชนิดระบุชื่อและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้จ�านวน 7.15 ล้านสิทธิ ซึ่งได ้
มีการจัดสรรให้พนักงานโดยก�าหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็น 
วันให้สิทธิแก่พนักงาน และ/หรือผู้บริหาร 

การจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานสรุปได้ดังนี้

21. Warrants 

On 23 November 2007, Extraordinary General Meeting No. 2 of 

the Company’s shareholders passed a resolution approving  

the issuance of 20 million registered and non-transferrable 

units of Warrant No.1 to subscribe to the Company’s ordinary 

shares, to be allotted to employees. The Company allocated  

12.85 million warrants to employees leaving 7.15 million units  

unallocated. On 26 April 2011, the Annual General Meeting of 

shareholders of the Company passed a resolution approving 

the cancelation of these 7.15 million unallocated warrants and  

the issuance of 7.15 million registered and non-transferrable  

units of Warrant No.2 to employees and/or management. 

The stipulated grant date for Warrant No.2 is 1 April 2012. 

The allocations of warrants to employees can be summarised  

as follows:

(หน่วย: สิทธ ิ/ Units)

 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ / Number of warrants

อนุมัติโดย / Approved by   ใบส�าคัญแสดง ใบส�าคัญแสดง

     สิทธิรุ่นที่ 1 สิทธิรุ่นที่ 2 รวม

     Warrants No.1 Warrants No.2 Total

คณะกรรมการบริหารของบริษัท The Executive Board of Directors

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551  of the Company, on 29 May 2008 11,500,000 - 11,500,000

คณะกรรมการบริหารของบริษัท The Executive Board of Directors

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552  of the Company, on 11 August 2009 1,350,000 - 1,350,000

คณะกรรมการบริหารของบริษัท The Executive Board of Directors

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555  of the Company, on 22 February 2012 - 7,150,000 7,150,000

รวมจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ Total 12,850,000 7,150,000 20,000,000

ทั้งนี้ ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก
ใบส�าคัญแสดงสิทธิหรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท
โดยมีอัตราใช้สิทธิคือ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น
สามัญได้จ�านวน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับราคา 13.50 บาท 
ส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และ 35 บาท ส�าหรับใบส�าคัญ
แสดงสิทธิรุ่นที่ 2 โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกเมื่อครบ 3 ปี นับ
จากวันที่ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิ

These warrants expire 5 years from the issue date or on the 

termination date of employment, if earlier. The exercise ratio 

is 1 warrant to 1 new ordinary share and their exercise price 

is equal to the public offering price of Baht 13.50 per share 

for Warrant No.1 and Baht 35 per share for Warrant No.2. The 

first rights can be exercised 3 years from the grant date.
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เนือ่งจากใบส�าคญัแสดงสทิธิรุ่นที ่2 ได้รับอนุมตัิให้ออกโดยท่ีประชมุ 
สามัญผู้ถือหุ้น ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ม ี
ผลบังคับใช้แล้ว บริษัทจึงได้ค�านวณมูลค่ายุติธรรมของของสิทธ ิ
ซื้อหุ้น ณ วันออกสิทธิเฉลี่ยเท่ากับ 20.45 บาทต่อหุ้น เพื่อบันทึก
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิทธิซื้อหุ้น สรุปได้ดังนี้

อัตราเงินปันผลที่คาดหวัง  - ร้อยละ 1.5
ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง - ร้อยละ 39.9
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง  - ร้อยละ 3.51 ถึง 
    ร้อยละ 3.64
อายุของสิทธิซื้อหุ้น  - ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออก
    ใบส�าคัญแสดงสิทธิหรือเมื่อ
    พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
    ของบริษัท
แบบจ�าลองที่ใช้ - Black Schole - continuous  
    model

ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวังก�าหนดโดยอ้างอิงจากข้อมูลใน
อดีตของราคาหุ้นของบริษัท

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ส�าหรับ
ปี 2555 มีจ�านวน 28.32 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีส่วนทุนจากการจ่ายหุ้นเป็น
เกณฑ์จ�านวน 28.32 ล้านบาท

รายการเปลีย่นแปลงใบส�าคญัแสดงสทิธิในระหว่างงวดสรุปได้ดงันี้

The issue of Warrants No.2 was approved by the Annual  

General Meeting of shareholders after 1 January 2011, which is  

when Thai Financial Reporting Standard No. 2 “Share-Based 

Payment” (TFRS 2) became effective. The Company therefore  

calculated the average fair value of the options at the grant 

date as Baht 20.45 per share and recorded share-based  

payment transactions as expenses, in compliance with this 

standard.

The following tables list the inputs to the models:

Dividend yield  - 1.5%

Expected stock volatility  - 39.9%

Risk-free interest rate  - 3.51%  - 3.64%

Expected life of share  - Less than 5 years from the 

 options  date of issuance or upon 

    termination of an employee

Model used - Black Schole - continuous  

    model

The expected volatility of the share options is based on  

historical data of the Company’s stock price. 

Expenses recognised for employee services that the Company  

received for the year 2012 totalled Baht 28.32 million.

As at 31 December 2012, the Company’s capital reserve for 

share-based payment was Baht 28.32 million.

Movements of warrants during the year are summarised below.

(หน่วย: สิทธ ิ/ Units)

     ใบส�าคัญแสดง ใบส�าคัญแสดง

     สิทธิรุ่นที่ 1 สิทธิรุ่นที่ 2 รวม

     Warrants No.1 Warrants No.2 Total

ยอดยกมา/จ�านวนที่ยังไม่ได้ใช ้ Brought forward/Number unexercised  12,850,000 7,150,000 20,000,000

ผู้ได้รับสิทธิลาออกในระหว่างป ี Warrants of holders who resigned during the year (100,000) - (100,000)

ใช้สิทธิในระหว่างป ี Exercised during the year  (7,399,800) - (7,399,800)

จ�านวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธ ิ Number of unexercised warrants  5,350,200 7,150,000 12,500,200

ในระหว่างปี ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้
แก่กรรมการและพนักงานรุ่นที่ 1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
จ�านวน 7,399,800 หน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 13.50 บาท ราย
ละเอียดดังนี้

During the year, the holders of ordinary share warrants  

offered to the directors and employees (Warrants No.1)  

exercised 7,399,800 warrants at an exercise price of Baht 

13.50 each. The offers are summarized below.

   (หน่วย: บาท / Unit: Baht)

     เงินรับล่วงหน้า วันที่จดทะเบียน วันที่ตลาดหลักทรัพย์

  ราคาใช้ ทุนที่ออก ส่วนเกิน ค่าหุ้นจากใบ เพิ่มทุนกับ แห่งประเทศไทยรับเป็น

 จ�านวนสิทธิ สิทธิต่อหุ้น และช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น ส�าคัญแสดงสิทธิ กระทรวงพาณิชย์ หลักทรัพย์จดทะเบียน

 Warrants Exercise Issued and Share Subscription Date of registering Date the stock

  price paid up Premium received in advance share capital increase Exchange of Thailand

  per share Shares  for exercise of with the Ministry approved the additional

     warrants of Commerce ordinary shares as

       listed securities

ใช้สิทธิครั้งที่ 1  4,771,855 13.50 4,771,855 59,648,188               - 16 ตุลาคม 2555 19 ตุลาคม 2555

The first exercise      16 October 2012 19 October 2012

ใช้สิทธิครั้งที่ 2 2,627,945 13.50 - - 35,477,257 14 มกราคม 2556 18 มกราคม 2556

The second exercise      14 January 2013 18 January 2013

รวม / Total 7,399,800  4,771,855 59,648,188 35,477,257 

22. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2555 และ 2554 
ประกอบด้วย

22. Dividend paid

Dividend declared during the years 2012 and 2011  

consist of the following:

    จ�านวนเงนิ จ�านวนเงนิ
  อนมุตัโิดย / Approved by ปันผลรวม ปันผลต่อหุ้น
    Total dividend Dividend per share

    (ล้านบาท / Million Baht) (บาท / Baht)

ก) เงนิปันผลประจ�าปีส�าหรบัปี 2554 มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่27  เมษายน 2555 

   และอนมุตัโิดย คปภ. เมือ่วนัที ่23  เมษายน 2555 

a) Final dividend for 2011 Annual General Meeting of the Shareholders

   on 27 April 2012 and the OIC on 23 April 2012 408.0 0.34

ข) เงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนนิงาน มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2555

 ส�าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2555  และอนมุตัโิดย คปภ. เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2555 

b) Interim dividend from operations for  Meeting of Board of Directors on 8 August 2012

 six-month period ended 30 June 2012  and the OIC on 14 September 2012 432.0 0.36

รวมเงนิปันผลจ่ายในระหว่างปี 2555  

Total dividend for the year 2012   840.0 0.70

ก) เงนิปันผลประจ�าปีส�าหรบัปี 2553 มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่26  เมษายน 2554 

   และอนมุตัโิดย คปภ. เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2554

a) Final dividend for 2010 Annual General Meeting of the Shareholders on

   26 April 2011 and the OIC on 20 April 2011 480.0 0.40

ข) เงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนนิงาน มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2554

 ส�าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2554  และอนมุตัโิดย คปภ. เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2554 

b) Interim dividend from operations for  Meeting of Board of Directors on 10 August 2011

 six-month period ended 30 June 2011  and the OIC on 6 September 2011 456.0 0.38

รวมเงนิปันผลจ่ายในระหว่างปี 2554  

Total dividend for the year 2011   936.0 0.78
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23. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าป ี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ
ประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี ้
จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

24. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย

ข้อมลูตามการรบัประกนัภยัส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2555  
สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ดังนี้

23. Statutory reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act 

B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory  

reserve at least 5 percent of its net profit after deducting  

accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve  

reaches 10 percent of the registered capital. The statutory 

reserve is not available for dividend distribution.

24. Underwriting information reported by insurance 

 categories

Underwriting information classified by insurance categories 

for the year ended 31 December 2012 is as follows:

(หน่วย: บาท / (Unit: Baht)

  ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ  ประกนั 
  ประเภทดัง้เดิม - แบบ ประเภทบ�านาญ - แบบ อบุติัเหตุ               
  ไม่มส่ีวนร่วมในเงินปันผล ไม่มส่ีวนร่วมในเงนิปันผล ส่วนบุคคล รวม

  Traditional products - no Life annuity products - no Personal Total

  participating dividend participating dividend accident 

รายได้จากการรบัประกนัภยั / Underwriting income    
เบีย้ประกนัภยัรับ
Premium written 34,475,471,069 120,734,107 43,999,672 34,640,204,848

บวก (หกั): เบ้ียประกนัภัยต่อ
Add (less): Premium ceded (519,688,742) - 37,021 (519,651,721)

เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ
Net premium written 33,955,782,327 120,734,107 44,036,693 34,120,553,127

บวก: ส�ารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได้
Add: Unearned premium reserve 6,090,089 - 985,929 7,076,018

รวมรายได้จากการรบัประกนัภัย
Total underwriting income 33,961,872,416 120,734,107 45,022,622 34,127,629,145

ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภัย / Underwriting expenses    
เงนิส�ารองประกันภยัเพิม่จากปีก่อน
Life policy reserve increase from prior year 22,769,710,081 103,092,469 - 22,872,802,550

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายในการ
 จดัการผลประโยชน์ 
Benefit payments to life policies and benefit 

 adjustment expenses 6,540,716,322 1,981,266 - 6,542,697,588

ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสนิไหมทดแทน 
Losses and losses adjustment expenses 1,422,536,306 103,374 6,055,031 1,428,694,711

ค่าจ้างและค่าบ�าเหนจ็
Commissions and brokerage expenses 2,741,087,402 16,114,431 941,720 2,758,143,553

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
Sales promotion expenses 332,217,487 1,181,030 440,415 333,838,932

ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภัยอืน่
Other underwriting expenses 30,076,955 106,923 39,872 30,223,750

รวมค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภยั
Total underwriting expenses 33,836,344,553 122,579,493 7,477,038 33,966,401,084

ข้อมูลตามการรับประกันภัยส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ดังนี้

Underwriting information classified by insurance categories 

for the year ended 31 December 2011 is as follows:  

(หน่วย: บาท / (Unit: Baht)

  ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ  ประกนั 
  ประเภทดัง้เดิม - แบบ ประเภทบ�านาญ - แบบ อบุตัเิหตุ               
  ไม่มส่ีวนร่วมในเงินปันผล ไม่มส่ีวนร่วมในเงนิปันผล ส่วนบคุคล รวม

  Traditional products - no Life annuity products - no Personal Total

  participating dividend participating dividend accident 

รายได้จากการรบัประกนัภยั / Underwriting income    

เบีย้ประกนัภยัรับ

Premium written 31,435,113,112 74,591,186 46,464,496 31,556,168,794

หกั: เบีย้ประกันภยัต่อ

Less: Premium ceded (414,142,541) - (3,489,838) (417,632,379)

เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ

Net premium written 31,020,970,571 74,591,186 42,974,658 31,138,536,415

บวก (หกั): ส�ารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้

Add (less): Unearned premium reserve (73,583,867) - 1,750,451 (71,833,416)

รวมรายได้จากการรบัประกนัภัย

Total underwriting income 30,947,386,704 74,591,186 44,725,109 31,066,702,999

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย / Underwriting expenses    

ส�ารองประกนัภยัเพิม่จากปีก่อน

Life policy reserve increase from prior year 20,130,805,798 65,800,462 - 20,196,606,260

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายใน

 การจดัการผลประโยชน์ 

Benefit payments to life policies and benefit

 adjustment expenses 5,380,207,311 - - 5,380,207,311

ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสนิไหมทดแทน

Losses and losses adjustment expenses 1,552,372,823 49,918 6,682,173 1,559,104,914

ค่าจ้างและค่าบ�าเหนจ็

Commissions and brokerage expenses 2,421,216,018 17,261,623 714,958 2,439,192,599

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

Sales promotion expenses 327,511,002 789,386 473,318 328,773,706

ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภัยอืน่

Other underwriting expenses 20,704,321 49,903 29,922 20,784,146

รวมค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภยั

Total underwriting expenses 29,832,817,273 83,951,292 7,900,371 29,924,668,936
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25. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน / Operating expenses 

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ Personal expenses which are not

   ประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน  expenses for underwriting and claims  717,002,425 628,520,842

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ Premises and equipment expenses which

 ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย  are not expenses for underwriting  152,432,153 149,873,926

ค่าภาษีอากร Taxes and duties  141,673,476 130,892,838

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น Other operating expenses  468,033,828 340,812,226

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน Total operating expenses  1,479,141,882 1,250,099,832

26. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน / Employee expenses

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

เงินเดือนและค่าแรง Salary and wages  628,873,396 583,414,258

เงินประกันสังคม Social security fund  8,193,805 10,747,816

เงินสมทบโครงการผลประโยชน์พนักงาน Contribution to defined employee

 ที่ก�าหนดไว ้  benefit  25,443,255 23,843,251

ผลประโยชน์อื่น ๆ Other benefits  97,075,269 39,985,385

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน Total employee expenses  759,585,725 657,990,710

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  
ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตรา 
ร้อยละ 5 ถึง 10 และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 
ถึง 10 ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้จ่ายสมทบเข้า
กองทุนเป็นจ�านวนเงินประมาณ 25.44 ล้านบาท (2554: 23.84 
ล้านบาท)

27. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 
2554 ของบริษัทค�านวณขึ้นในอัตราร้อยละ 23 และร้อยละ 25 
ตามล�าดับ หลังจากบวกกลับด้วยส�ารองและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม ่
อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณภาษี และหักด้วยเงิน 
ปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ามารวมเป็นเงินได้

The Company and its employees have jointly established a 

provident fund in accordance with the Provident Fund Act. 

B.E. 2530. Both employees and the Company contribute to 

the fund at rates ranging from 5 percent to 10 percent and 

the Company at rates ranging from 5 percent to 10 percent 

of the employees’ basic salaries, based on length of service. 

The fund, which is managed by a fund manager licensed 

by the Ministry of Commerce will be paid to the employees  

upon termination in accordance with the rules of fund. 

During 2012, a total of Baht 25.44 million (2011: Baht 23.84 

million) has been contributed to the fund.

27. Corporate income tax

Corporate income taxes of the Company for the years ended 

31 December 2012 and 2011 have been calculated on taxable 

income at rates of 23% and 25%, respectively on earnings 

after adding back provisions and certain expenses which  

are disallowed for tax computation purposes, deducting  

dividends exempted from income tax.

28. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบัปี (ไม่รวมก�าไร 
ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักของหุน้สามญั 
ที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี (ไม่รวมก�าไร 
ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยผลรวมของจ�านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วง 
น�้าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของ
หุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับ
ลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้น
สามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 

ราคาใช้สิทธิรวมกับมูลค่ายุติธรรมของบริการที่พนักงานให้แก่
บริษัทในอนาคตคงเหลือต่อหน่วยของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญรุ่นที่ 2 ที่ออกให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของ 
บริษัท (BLA-W2) มีราคาสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นถัวเฉลี่ย 
ส�าหรับปี ดังนั้นในการค�านวณก�าไรต่อหุ้นปรับลดท่ีแสดงในงบ 
การเงินปีปัจจุบันจึงไม่ได้รวมผลกระทบของหุ้นสามัญจ�านวน 
7.15 ล้านหุ้น ที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญจากการ
ใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ดังกล่าว เพราะมีผลให้
ก�าไรต่อหุ้นปรับเพิ่มส�าหรับปีที่น�าเสนอรายงาน

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�านวณ
ได้ดังนี้

28. Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the  

year (excluding other comprehensive income) by the weighted  

average number of ordinary shares in issue during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing profit  

for the year (excluding other comprehensive income) by the 

weighted average number of ordinary shares in issue during 

the year plus the weighted average number of ordinary 

shares which would need to be issued to convert all dilutive 

potential ordinary shares into ordinary shares. The calculation  

assumes that the conversion took place either at the beginning  

of the period or on the date the potential ordinary shares were  

issued. 

The exercise price and the fair value of employee services 

to be supplied to the Company in the future per each of the 

BLA-W2 warrants allocated to the Company’s employees 

and management were higher than the average market price 

for the year. Therefore, the calculation of diluted earnings 

per share for the current year did not include the effect of 

the 7.15 million potential ordinary shares from the exercise 

of BLA-W2 warrants because the effect to earnings per share 

for the reporting period was anitidilutive.

Basis earning per share and diluted earnings per share were 

calculated as follows:

  จ�านวนหุ้นสามัญ

 ก�าไรส�าหรับปี ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น
 Profit for the year  Weighted average number of shares Earnings per share

  (พันบาท / Thousand Baht) (พันหุ้น / (Thousand Shares)  (บาท / Baht)

  2555 / 2012 2554 / 2011 2555 / 2012 2554 / 2011 2555 / 2012 2554 / 2011

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน / Basic earnings per share      

ก�าไรส�าหรับปี

Profit for the year 3,284,370 3,417,098 1,201,247 1,200,000 2.734 2.848

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

Effect of dilutive potential ordinary share      

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่

 กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 1
Dilutive effect of warrants to subscribe to 

 ordinary shares allotted to directors 

 and employees (BLA-W1) - - 8,217 8,929 

กำาไรต่อหุ้นปรับลด / Diluted earnings per share

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 

 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญจากใบส�าคัญ

 แสดงสิทธิ 
Profit of ordinary shareholder assuming the 

 conversion of warrants to ordinary shares 3,284,370 3,417,098 1,209,464 1,208,929 2.716 2.827
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29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละ
รายการบริษัทค�านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบ
ทางกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สามารถสรุปได้ดังนี้

29. Related party transactions

In considering each possible related party relationship,  

attention is directed to the substance of the relationship, and 

not merely the legal form.

The relationship between the Company and its related parties  

are summarised below.

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบริษัท

Name of related parties Type of business Relationship with the Company

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคาร การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Bangkok Bank Pcl. Banking Shareholding and related by way of common directors

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ประกันภัย การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Bangkok Insurance Pcl. Insurance Shareholding and related by way of common directors

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน) ประกันภัย มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Thai Reinsurance Pcl. Insurance Related by way of common directors

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ประกันชีวิต เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด 
    (มหาชน)
Thaire Life Assurance Pcl. Life assurance Subsidiary of Thai Reinsurance Pcl.

บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Sorachai Vivatn Co., Ltd. Property development Related by way of common directors

บริษัท โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จ�ากัด (มหาชน) การแพทย์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Bumrungrad Hospital Pcl. Health care services Related by way of common directors and shareholders

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ�ากัด การแพทย์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
The Phyathai 1 Hospital Co., Ltd. Health care services Related by way of common directors

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ�ากัด  การแพทย์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
The Phyathai 2 Hospital Co., Ltd. Health care services Related by way of common directors

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จ�ากัด การแพทย์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
The Phyathai 3 Hospital Co., Ltd. Health care services Related by way of common directors

บริษัท น�้าตาลราชบุรี จ�ากัด อุตสาหกรรม มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Rajburi Sugar Co., Ltd. Industry Related by way of common directors

บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
Narai Ruamphiphat Co., Ltd. Property development Holding by an individual related to the major 

    shareholder of the Company

บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ�ากัด ให้เช่าทรัพย์สิน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Bangkok Business Building (1987) Co., Ltd.  Rental of assets Related by way of common directors and shareholders

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด   ธุรกิจบริการ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Tris Corporation Ltd. Services Related by way of common directors and shareholders

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
Union Textile Industries Pcl.  Industry Related by way of common shareholders

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Charoen Pokphand Foods Pcl. Agriculture Related by way of common directors

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

Name of related parties Type of business Relationship with the Company

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเนค็ชัน่ จ�ากดั (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
TICON Industrial Connection Pcl. Property development Holding by an individual related to the major 

    shareholder of the Company

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Indorama Polymers Pcl. Petrochemical Related by way of common directors

บริษัท อาเซียคลังสินค้า จ�ากัด ให้เช่าทรัพย์สิน ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
Asia warehouse Co., Ltd. Rental of assets Holding by the major shareholder of the Company

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด พาณิชย์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Ex-chai Distribution System Co., Ltd. Commercial Related by way of common directors

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จัดการกองทุน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
BBL Asset Management Co., Ltd. Asset management  Related by way of common directors and shareholders

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) หลักทรัพย์ เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
Bualuang Securities Pcl. Securities Subsidiary of the major shareholder of the Company

Asia Insurance Company Limited ประกันภัย มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Asia Insurance Company Limited Insurance Related by way of common directors

บริษัท บี แอล เอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด ประกันภัย มีกรรมการบางส่วนเป็นผู้บริหารของบริษัท
BLA Insurance Broker Co., Ltd Insurance Related by way of common directors are the 

    management of the Company

บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จ�ากัด ธุรกิจบริการ มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Bangpain Golf Co., Ltd Services Related by way of common directors

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับกิจการที่เก่ียวข้อง 
กนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ 
ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

During the years, the Company had significant business 

transactions with its related parties. Such transactions, 

which have been concluded on commercial terms and bases 

agreed upon in the ordinary course business between the 

Company and those parties are as follows:

(หน่วย: บาท / (Unit: Baht)

 2555 / 2012 2554 / 2011 นโยบายการก�าหนดราคา / Pricing Policy

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Transactions with related companies  
เบี้ยประกันภัยรับ 4,102,558 3,879,210 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
Premium written   Normal commercial terms for underwriting

เบี้ยประกันภัยต่อ 108,866,898 21,263,036 เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภทของการประกันภัย
Premium ceded    และสัญญาประกันต่อ
   Normal commercial terms for reinsurance depending on type of 

    insurance and reinsurance contract

ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ 96,695,180 24,398,091 อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อเบี้ยประกันภัยจ่าย
Claim recoverable from reinsurer   At a mutually agreed percentage of reinsurance premium

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 1,195,129,091 1,068,694,475 อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อเบี้ยประกันภัยรับ
Commission and brokerages   At a mutually agreed percentage of premium written

ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ 67,172,029 73,016,717 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
Claim payment and diagnose charge   Normal commercial terms for underwriting
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(หน่วย: บาท / (Unit: Baht)

 2555 / 2012 2554 / 2011 นโยบายการก�าหนดราคา / Pricing Policy

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Transactions with related companies  
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝาก 241,875,473 76,481,564 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับลูกค้าทั่วไป
 ธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงินและหุ้นกู้   Same rates as those offered by financial institutions and related

Interest income - deposits at bank,     companies to general customers

 promissory notes and debentures  

ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย ์ 8,645,344 5,541,058 อัตราเดียวกับอัตราที่บริษัทคิดให้กับผู้กู้ยืมทั่วไปที่มีหลักทรัพย์จ�านอง
  จ�านองเป็นประกัน      Same rates as the Company charged to general borrowers who

Interest income mortgage loans    mortgage assets as collateral

เงินปันผลรับ 121,251,685 130,561,381 ตามที่ประกาศจ่าย
Dividend income   The declared amount

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 88,977,940 71,321,935 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินคิดให้กับลูกค้าทั่วไป
Bank charges   Same rates as those charged by financial institutions and related 

     companies to general customers

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย 1,110,464 921,275 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
Insurance premium   Normal commercial terms for underwriting

ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ 62,724,251 61,433,042 ส�าหรับอาคารส�านักงานใหญ่ค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ 90 บาทต่อเดือน 
Building space rental and services    ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2553 ค่าบริการเพิ่มจากเดิมจาก 21 บาท เป็นตาราง
     เมตรละประมาณ 29 บาทต่อเดือน และตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2555 ปรับ
     เพิ่มเป็นค่าบริการเป็นตารางเมตรละประมาณ 35 บาทต่อเดือน ตาม
     สัญญาเช่าระยะยาว 

       เช่าส�านักงานใหญ่เพิ่มเติมค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ 47 บาท 
     138 บาทต่อเดือน และค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 100 บาท 
     307 บาทต่อเดือน

       ส�าหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ 100 บาท 
     150 บาท 188 บาทและ 315 บาทต่อเดือนและค่าบริการตารางเมตรละ
     ประมาณ 342 บาท และ 200 บาทต่อเดือน
      Head office building: Rental fee of approximately Baht 90 per square 

     meter per month and service fee of Baht 29 per square meter per 

     month since 1 August 2010 (before 1 August 2010: fee of Baht 21 

     per square meter) for long-term agreement and approximately 

     Baht 47, Baht 138 per square meter per month and service fees 

     approximately Baht 100, Baht 307 per square meter per month.

     Branch office buildings: Rental fees of approximately Baht 100, 

     Baht 150, Baht 188 and Baht 315 per square meter per month and 

     service fees of approximately Baht 342 and Baht 200 per square 

     meter per month.

ค่าบริการอื่นๆ 40,075 - เป็นตามเงื่อนไขสัญญาและเป็นราคาที่คิดกับสมาชิกในอัตราโดยทั่วไป
Other services   Normal commercial terms for services

รายได้ค่าธรรมเนยีมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1,805,171 - เป็นปกติทางการค้าของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
Brokerage income from securities trading   - Normal commercial terms for securities brokerage

เบี้ยประกันภัยรับจากช่องทางการจัดจ�าหน่าย Bancassurance 
ส�าหรับปี 2555 และ 2554 มีจ�านวนโดยประมาณร้อยละ 62.21 
และร้อยละ 61.83 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ตามล�าดับ

For the years 2012 and 2011, the premium generated 

from the Bancassurance distribution channel represented  

approximately 62.21 percent and 61.83 percent of total net 

premium written, respectively.

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

As at 31 December 2012 and 2011, the balance of the  

accounts between the Company and those related companies  

are as follows:  

(หน่วย: พันบาท / Thousand Baht)

     หมายเหต ุ/ Note 2555 / 2012 2554 / 2011

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน Transactions with related companies 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุนใน Investments in marketable equity 9 1,450,475 1,266,585

 ตลาดหลักทรัพย์ - ราคาทุน  securities - cost

บวก: ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  Add: Unrealised gain  1,324,345 576,627

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุนใน Investments in marketable equity  

 ตลาดหลักทรัพย์ - มูลค่ายุติธรรม  securities -  fair value  2,774,820 1,843,212

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หน่วย Investments in unit trusts - cost 9 780,348 1,247,518

 ลงทุน - ราคาทุน
บวก: ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง Add: Unrealised gain  86,868 102,972

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หน่วย Investments in unit trusts - fair value  867,216 1,350,490

 ลงทุน - มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุน Investments in non-marketable equity 9 11,467 11,167

 นอกตลาดหลักทรัพย์   securities 

เงินลงทุนในหุ้นกู้ Investments in debentures 9 3,705,000 3,555,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นกู้ Investments in foreign debentures 9 1,638,005 1,046,041

 ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงิน Deposit at financial institution 6 852,168 689,495

เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จ�านอง Mortgage loans 10 183,115 83,620

 เป็นประกัน
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า Prepaid rental expense 13 93,410 105,236

 (รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น)  (Including in other assets)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า Prepaid expense (Including in other assets) 13 1,162 -

 (รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น)
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ Reinsurance assets 8 91,931 16,903

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ Amounts due to reinsurers 14 51,534 10,887

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จค้างจ่าย Accrued commission 20 173,364 160,787

 (รวมอยู่ในหนี้สินอื่น)  (Including in other liabilities)

ค่าเช่าอาคารและค่าบริการค้างจ่าย Accrued rental and service expense                      20 691 412

 (รวมอยู่ในหนี้สินอื่น)  (Including in other liabilities)

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย Outstanding claims 17 11,826 16,113
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร  
ดังต่อไปนี้

Directors and management’s benefits

During the year ended 31 December 2012 and 2011, the 

Company had employee benefit expenses payable to their 

directors and management as below.

(หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ผลประโยชน์ระยะสั้น Short-term employee benefits 38.65 33.37

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน Long-term employee benefits 2.52 11.66

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ Share-based payment transactions (Note 21) 2.20 -

 (หมายเหตุ 21)

รวม  Total 43.37 45.03

รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทท่ี
จัดสรรให้แก่พนักงานได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 21

30. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทได้วางหลักทรัพย์
ประกันไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตดังนี้

The details of the warrants which allocated to the Company’s 

employees are presented in Note 21.

30. Assets pledged with the Registrar

As at 31 December 2012 and 2011, the following assets have 

been pledged with the Registrar in accordance with the Life 

Insurance Act.

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

 2555 / 2012 2554 / 2011

   ราคาทุน/ มูลค่า ราคาทุน/ มูลค่า
   ราคาทุนตัดจ�าหน่าย ยุติธรรม ราคาทุนตัดจ�าหน่าย ยุติธรรม

   Cost/Amortised cost Fair value Cost/Amortised cost Fair value

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ State enterprise bonds  20,000,000 21,156,977 20,000,000 21,361,905

31. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ารองวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทได้วางหลักทรัพย์
ไว้เป็นเงินส�ารองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิตดังต่อไปนี้

31. Assets reserve with the Registrar

As at 31 December 2012 and 2011, the following assets 

have been pledged as life assurance policy reserve with the  

Registrar in accordance with the Life Insurance Act.

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

 2555 / 2012 2554 / 2011

   ราคาทุน/ มูลค่า ราคาทุน/ มูลค่า
   ราคาทุนตัดจ�าหน่าย ยุติธรรม ราคาทุนตัดจ�าหน่าย ยุติธรรม

   Cost/Amortised cost Fair value Cost/Amortised cost Fair value

พันธบัตรรัฐบาล Government bonds  12,480,608,158 13,414,367,520 8,877,714,310 9,667,637,947

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ State enterprise bonds  8,335,857,706 9,047,014,595 8,340,931,088 9,194,442,506

รวม Total 20,816,465,864 22,461,382,115 17,218,645,398 18,862,080,453

32. Commitments

The Company has entered into several lease agreements in 

respect of the lease of office building space, motor vehicles 

and equipment. The terms of the agreements are generally 

between 3 and 24 years for lease of building space and are 

generally between 1 and 5 years for lease of motor vehicles  

and equipments. Operating lease agreements can not be 

cancelled.

As at 31 December 2012, future minimum lease payments 

required under these non-cancellable operating lease  

contracts were as follows: 

32. ภาระผูกพัน

บริษัทได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นท่ี
ในอาคาร รถยนต์และอปุกรณ์ อายขุองสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ 
ประมาณ 3 ถึง 24 ปี ส�าหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร และประมาณ 
1 ถึง 5 ปี ส�าหรับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ สัญญาดังกล่าวเป็น
สัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมีภาระผกูพันทีต้่องจ่ายในอนาคต 
ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht)

 จ่ายช�าระภายใน / Pay within

    1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี  รวม

    1 year 1 - 5 years Over 5 years Total

สัญญาเช่าด�าเนินงาน Operating lease agreements 34.59 30.10 2.82 67.51

สัญญาบริการ Services agreements 44.37 43.98 13.26 101.61

รวม  Total  78.96 74.08 16.08 169.12

(หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht)

 จ่ายช�าระภายใน / Pay within

    1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี  รวม

    1 year 1 - 5 years Over 5 years Total

สัญญาเช่าด�าเนินงาน Operating lease agreements 28.91 34.07 3.76 66.74

สัญญาบริการ Services agreements 42.13 66.49 17.68 126.30

รวม  Total  71.04 100.56 21.44 193.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายใน 
อนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

As at 31 December 2011, future minimum lease payments 

required under these non-cancellable operating lease  

contracts were as follows:

33. คดีฟ้องร้อง

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมคีดีถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย 
จ�านวนประมาณ 41.82 ล้านบาท (2554: 38.27 บาท) จากการ 
เป็นผูร้บัประกนัภยั ซึง่ผลของการพจิารณาคดดีงักล่าวยงัไม่สิน้สดุ  
บรษิทัจงึยงัไม่ได้ตัง้ส�ารองส�าหรบัความเสยีหายข้างต้น เนือ่งจาก 
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของการพิจารณาคดี

34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

บริษทัด�าเนนิกจิการในส่วนงานทางธรุกจิเดยีวคอืธรุกจิประกนัชวีติ 
และด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย  
ดังนั้นรายได้ ก�าไรและสินทรัพย์ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึง 
เกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่
กล่าวไว้

33. Litigation

As at 31 December 2012, the Company has been sued for 

damaged totaling approximately Baht 41.82 million (2011: 

Baht 38.27 million) as insurer. The outcomes of these causes 

have not yet been finalised. The Company did not set up for 

the above liabilities due to the uncertainly of the outcome.  

34. Financial information by segment

The Company’s operations involve a single industry segment 

in life insurance and are carried on in the single geographic  

area in Thailand. As a result, all of the revenues, operating  

profits and assets as reflected in these financial statements  

pertain to the aforementioned industry segment and geographic  

area.
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35. เครื่องมือทางการเงิน

35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทตามที่นิยามอยู ่ ใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย 
ข้อมลูส�าหรับเครือ่งมอืทางการเงนิ” ประกอบด้วย เงนิสดและรายการ 
เทยีบเท่าเงนิสด เบีย้ประกนัภยัค้างรับ สนิทรัพย์ (หน้ีสนิ) จากการ 
ประกันภยัต่อ เงนิให้กูยื้ม เงนิลงทนุ บริษทัมคีวามเสีย่งท่ีเกีย่วข้อง 
กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

ความเสีย่งเกีย่วกบัการกระจกุตวัของสนิเชือ่ซึง่เกดิจากเงนิให้กูย้มื 
และเบีย้ประกันภยัค้างรับไม่มสีาระส�าคญั เน่ืองจากผูกู้ย้มืและผูเ้อา 
ประกันภัยของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
และภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ และมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวตามที่แสดงไว้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน

ความเสี่ยงซ่ึงเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกันไม ่
มีสาระส�าคัญ เนื่องจากบริษัทให้ผู้เอาประกันกู้ยืมเป็นจ�านวนเงิน 
ทีน้่อยกว่ามลูค่าเงนิสดตามกรมธรรม์ทีม่กีบับริษทั และความเสีย่ง 
ซึง่เกิดขึน้จากเงนิให้กูย้มื โดยมทีรัพย์สนิจ�านองเป็นประกนัมมีลูค่า 
สูงสุดเท่ากับมูลค่าของเงินกู้ยืมหักด้วยมูลค่าที่บริษัทสามารถรับ
ช�าระคืนจากสินทรัพย์ที่น�ามาจ�านอง

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีส�าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงิน
ฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�าคัญสามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

35. Financial instruments 

35.1 Financial risk management

The Company’s financial instruments, as defined under Thai  

Accounting Standard No.107 “Financial Instruments: Disclosure  

and Presentations”, principally comprise cash and cash 

equivalents, premium receivable, reinsurance assets  

(liabilities), loans, and investments. The financial risks  

associated with these financial instruments and how they 

are managed is described below.

Credit risk

Concentrations of the credit risk with respect to loans and  

premium receivables are insignificant due to the large number  

of customers comprising the customer base and their dispersion  

across different industries and geographic regions in Thailand.  

The maximum exposure to credit risk is the book value of 

assets as presented in statement of financial position.

There is insignificant risk from policy loans since the sum 

that the Company has lent to insured parties is less than 

cash value of their policies with the Company. The maximum  

value of the risk arising from secured loans is the amount of 

the loan less the value which the Company is able to derive 

from the assets placed as collateral.

Interest rate risk

The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily  

to its deposits at financial institutions, investments in securities  

and loans. 

As at 31 December 2012, financial assets classified by type of 

interest rate are summarised in the table below.

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

 ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 Balance as at 31 December 2012

      อัตราดอกเบี้ยปรับ 
     ไม่มีดอกเบี้ย ขึ้นลงตามอัตราตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่
     No interest Floating interest rate Fixed interest rate

รายการเทียบเท่าเงินสด Cash equivalent  437,959,233 427,886,714 -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์  Government and state   

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  enterprise securities - - 93,973,878,850

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน  Private enterprises debt securities - - 18,812,126,696

 ตราสารหนี้ต่างประเทศ  Foreign debt securities - - 6,170,570,422

 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ  Deposit at financial institutions which

   ก�าหนดเกินกว่า 3 เดือน  amounts maturing in over 3 months - - 750,000,000

เงินให้กู้ยืม  Loans - 52,690,686 2,596,409,735

รวม  Total 437,959,233 480,577,400 122,302,985,703

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

 ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 Balance as at 31 December 2012

      อัตราดอกเบี้ยปรับ 
     ไม่มีดอกเบี้ย ขึ้นลงตามอัตราตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่
     No interest Floating interest rate Fixed interest rate

รายการเทียบเท่าเงินสด Cash equivalent  308,719,181 408,001,295 2,020,000,000

    Invesment in securities

เงินลงทุนในหลักทรัพย์  Government and state   

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  enterprise securities - - 67,889,223,364

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน  Private enterprises debt securities - - 17,912,038,895

 ตราสารหนี้ต่างประเทศ  Foreign debt securities - - 4,795,515,079

 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ Deposit at financial institutions which

   ก�าหนดเกินกว่า 3 เดือน  amounts maturing in over 3 months - - 1,875,000,000

เงินให้กู้ยืม  Loans - 51,981,194 2,061,101,258

รวม  Total 308,719,181 459,982,489 96,552,878,596

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2555 สนิทรพัย์ทางการเงินทีม่อีตัราดอกเบีย้
คงทีส่ามารถแยกตามวันทีค่รบก�าหนดหรอืวนัทีม่กีารก�าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวันทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ได้
ดงันี้

As at 31 December 2012, the financial assets that carry fixed 

interest rates further classified based on the maturity date, 

or the repricing date if this occurs before the maturity date 

as follows:

 (หน่วย: บาท / Unit: Baht)

   ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี รวม อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

   Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years Total Average interest rate

       (ร้อยละต่อป ี/ (% p.a.)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
Investments in securities     

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,945,276,725 9,765,865,834 82,262,736,291 93,973,878,850 4.41

 Government and state enterprise 

  securities 

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 560,000,000 4,128,000,000 14,124,126,696 18,812,126,696 5.14

 Private enterprises debt securities

 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 380,704,404 3,751,860,952 2,038,005,066 6,170,570,422 5.13

 Foreign debt securities

 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด 50,000,000 700,000,000 - 750,000,000 4.48

  เกินกว่า 3 เดือน
 Deposit at financial institutions which 

  amounts maturing in over 3 months

เงินให้กู้ยืม / Loans 2,058,955 15,788,606 2,578,562,174 2,596,409,735 6.05 - 8.00

รวม / Total 2,938,040,084 18,361,515,392 101,003,430,227 122,302,985,703

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�าคัญสามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

As at 31 December 2011, financial assets classified by type of 

interest rate are summarised in the table below.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนดหรือวันท่ีมีการ
ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่ถึงก่อน)ได้ดังนี้

As at 31 December 2011, the financial assets that carry fixed 

interest rates further classified based on the maturity date, 

or the repricing date if this occurs before the maturity date 

as follows:

 (หน่วย: บาท / Unit: Baht)

   ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

   Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years Total Average interest rate

       (ร้อยละต่อป ี/ (% p.a.)

รายการเทียบเท่าเงินสด 2,020,000,000 - - 2,020,000,000 3.24

Cash equivalent

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
Investments in securities     

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,428,831,067 8,652,360,483 57,808,031,814 67,889,223,364 4.56

 Government and state enterprise 

  securities 

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,821,417,080 3,756,000,000 9,334,621,815 17,912,038,895 5.04

 Private enterprises debt securities

 ตราสารหนี้ต่างประเทศ - 2,969,473,362 1,826,041,717 4,795,515,079 5.26

 Foreign debt securities

 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด 1,575,000,000 300,000,000 - 1,875,000,000 4.49

  เกินกว่า 3 เดือน
 Deposit at financial institutions which 

  amounts maturing in over 3 months

เงินให้กู้ยืม / Loans 1,286,626 16,379,379 2,043,435,253 2,061,101,258 5.72 - 8.00

รวม / Total 9,846,534,773 15,694,213,224 71,012,130,599 96,552,878,596

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับ 
การลงทุนในพันธบัตรและหน่วยลงทุนท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
และการท�าประกันภัยต่อกับบริษัทประกันชีวิตในต่างประเทศ  
บริษัทได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมียอดคงเหลือของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

Foreign currency risk

The Company’s significant exposure to foreign currency risk 

is in respect of its investments in bonds and unit trusts which 

are denominated in foreign currencies and reinsurance with 

foreign reinsurers. The Company utilises forward exchange 

and cross currency swap contracts to manage the risk. 

As at 31 December 2012 and 2011, the balances of financial 

assets denominated in foreign currencies are summarised 

below. 

  

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

Foreign currency Financial assets Average exchange rate as at 31 December 2012

 (ล้าน / (Million) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ / Baht per 1 foreign currency unit)

    2555 / 2012 2554 / 2011 2555 / 2012 2554 / 2011

เหรียญสหรัฐอเมริกา US dollar 194.04 127.76 30.49 31.55

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสัญญาซื้อขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

Foreign exchange contracts outstanding at 31 December 

2012 and 2011 are summarised below. 

2555 / 2012

    อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  วันครบกำาหนด

สกุลเงิน จำานวนที่ซื้อ ของจำานวนที่ซื้อ ตามสัญญา

Foreign currency Bought amount Contractual exchange rate bought Contractual maturity date

   (ล้าน / Million) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ / Baht per 1 foreign currency unit) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 194.02 29.80 - 41.00 มกราคม 2556 - กันยายน 2565

US dollar    January 2013-September 2022

2554 / 2011

    อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  วันครบกำาหนด

สกุลเงิน จำานวนที่ซื้อ ของจำานวนที่ซื้อ ตามสัญญา

Foreign currency Bought amount Contractual exchange rate bought Contractual maturity date

   (ล้าน / Million) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ / Baht per 1 foreign currency unit) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 127.75 29.80 - 41.00 กุมภาพันธ์ 2555 - ตุลาคม 2563

US dollar   February 2012- October 2020

35.2  มูลค่ายุติธรรม

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ จ�านวนเงนิท่ีผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่น 
สินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการ 
แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้น
อยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนด
จากราคาตลาดล่าสุดหรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่
เหมาะสม

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงินดังนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

หลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาด มลูค่ายุตธิรรมถอืตามราคา 
ที่ซื้อขายกันในตลาด

เงนิลงทนุทัว่ไป มลูค่ายุตธิรรมไม่สามารถค�านวณได้อย่างเหมาะสม  
จึงไม่มีการเปิดเผย

เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และตั๋วเงิน 
ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดไม่เกิน 90 วัน มูลค่ายุติธรรมถือตาม
ราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่เกิน 90 วันประมาณ
โดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ย
ปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแฝง มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่
ค�านวณโดยผู้ออกตราสาร

35.2 Fair value

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged  

or a liability settled between knowledgeable, willing parties 

in an arm’s length transaction. The fair value is determined 

by depending on the nature of the instrument. 

The fair value is determined by reference to the market price of  

the financial instrument or by using an appropriate valuation 

technique, depending on the nature of the instrument.

The following methods and assumptions were used by the 

Company in estimating the fair values of financial instruments: 

Investments in securities

The fair values of listed securities are based on their quoted 

market prices.

The fair values of other securities cannot be properly calculated,  

and therefore no disclosure is made.

The fair values of deposits at financial institutions, bonds, 

treasury bill, debentures and notes with maturity periods 

of less than 90 days are based on their carrying values. For 

those with maturity periods longer than 90 days, fair values 

are estimated using a discounted cash flow analysis based 

on the current interest rate and the remaining period to  

maturity.

The fair value of debt securities in the form of embedded  

derivatives are based on the calculations made by the issuers.
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เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน

มลูค่ายตุธิรรมของเงนิให้กูยื้มโดยมกีรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนั 
ถือตามจ�านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ราคาตามบญัชขีองเคร่ืองมอื 
ทางการเงินของบริษัทที่แตกต่างไปจากราคายุติธรรมอย่างมีสาระ 
ส�าคัญมีดังต่อไปนี้

Policy loans

The fair value of policy loan is based on the amount presented  

in the statement of financial position.

As at 31 December 2012 and 2011, the aggregate carrying 

values of the Company’s financial instruments which are 

significantly different from their aggregate fair values can be 

defined as follows: 

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

 2555 / 2012 2554 / 2011

    ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

    Carrying value Fair value Carrying value Fair value

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด Held-to-maturity debt securities    

พันธบัตร  Bonds 87,602,879,984 90,343,785,802 64,420,906,387 68,777,238,710

หุ้นกู ้ Debentures  16,134,593,610 16,947,661,011 13,223,433,090 14,024,139,862

เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 9 (ก)  Investments in notes in Note 9 (a)              

 (ไม่รวมเงินฝากเพิ่มในอนาคต)  (exclusion of put option)  1,400,000,000 1,491,427,123 1,800,000,000 1,922,014,781

เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 9 (ข) Investments in notes in Note 9 (b)  1,570,000,000 2,153,567,720 1,330,000,000 1,836,689,535

เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 9 (ค) Investments in notes in Note 9 (c)  3,600,000,000 3,662,710,596 600,000,000 656,940,000

เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 9 (ง) Investments in notes in Note 9 (d)  1,702,307,669 1,713,100,000 900,000,000 841,540,000

บริษัทยังคงบันทึกพันธบัตร หุ้นกู้และตั๋วเงินข้างต้นในราคาตาม 
บัญชี เนื่องจากบริษัทตั้งใจจะถือเงินลงทุนจนครบก�าหนด

เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 9 (ก) และหมายเหตุ 9 (ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทอาจต้องฝากเงินใน 
อนาคตตามสัญญาเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและต๋ัวแลกเงิน 
สรุปได้ดังนี้ 

The Company has recorded the above bonds, debentures 

and notes at their book values because the Company intends 

to hold the investments to maturity.

Investments in notes as Note 9 (a) and Note 9 (b)

As at 31 December 2012 and 2011, the Company may need to 

deposit additional amounts in the future under the promissory  

notes and bills of exchange agreements, as summarised below.

(หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

จ่ายภายใน Within  

1 ป ี  1 year  1,240 1,640

2 - 5 ป ี 2 - 5 years  590 830

36. เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต / Contribution to Life Guarantee Fund

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

      2555 / 2012 2554 / 2011

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมต้นป ี Life guarantee fund at the beginning of the year  86,086,337 54,530,168

เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตระหว่างป ี Contribution during the year  34,640,205 31,556,169

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมปลายป ี Life guarantee fund at the end of the year  120,726,542 86,086,337

37. Capital management

The primary objective of the Company’s capital management 

are to ensure that it has an appropriate financial structure, to 

preserves the Company’s ability to continue its business as a 

going concern and to maintain capital reserve in accordance 

with Declarations of the OIC.

38. Events after the reporting period

On 22 February 2013, the meeting of the Company’s Board of 

Directors passed a resolution to approve a dividend payment 

of Baht 0.36 per share from retained earnings. However,  

the payment of dividend must be approved by the Annual  

General Meeting of shareholders of the Company and the  

Office of Insurance Commission.

39. Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the 

Board of Directors on 22 February 2013.

37. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันชีวิต

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัท คือ การจัดให้ม ี
โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมการด�ารงไว้ซึ่งความสามารถ 
ในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการด�ารงเงินกองทุนให้ตาม
ความเสี่ยงเป็นไปตามข้อก�าหนดของ คปภ.

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมต ิ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 
ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท จากก�าไรสะสม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ของบริษัท และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

39. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
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ทำาเนียบสาขา

Branch Network 

ปทุมธานี (GA) 380 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ 0-2567-1414-6 0-2567-4729 pathumthani@bla.co.th
 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130    

ศรีนครินทร์  4/43-44 หมู่ 10 สี่แยกลาซาล   0-2383-4591-3 0-2758-8001 srinakarin@bla.co.th
 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา 0-2758-8002  
 กรุงเทพฯ 10260   

สีลม 302 อาคารเอ็ส แอนด์ เอ ชั้น 6-7 0-2233-0099 0-2233-4114 silom@bla.co.th 
 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
 กรุงเทพฯ 10500

อโศก 54 อาคารบี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 10-11 0-2261-7766 0-2261-7755 asoke@bla.co.th
 ห้องเลขที่ 1101-2 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
 กรุงเทพฯ 10110

เอกมัย 23/66-73 อาคารสรชัย ชั้น 19-20 0-2726-9777 0-2726-9676 eakamai@bla.co.th
 ซ.สุขุมวิท 63  ถ.สุขุมวิท 
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา   
 กรุงเทพฯ 10110

กาญจนบุรี 28/1-3 หมู่ 9 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก 0-3451-5574 0-3451-5578 kanchanaburi@bla.co.th
 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 0-3462-1616 

ชัยนาท 88/33-34 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย  0-5641-4645-6 0-5641-4647 chainat@bla.co.th
 อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

นครปฐม 194 หมู่ 1 ถ.ทรงพล ต.ล�าพยา 0-3421-8582-3 0-3421-8584 nakhonpathom@bla.co.th
 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

บ้านโป่ง 114/32-33 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง 0-3234-4389-91 0-3220-1251 banpong@bla.co.th
 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 0-3220-0444

ประจวบคีรีขันธ์ 27/56 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน  0-3254-7354-5 0-3252-2805 prachuap@bla.co.th
 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

พระนครศรีอยุธยา 3/37-39 หมู่ 1 ถ.เดชาวุธ 0-3532-2001-4 0-3532-2005 ayuthaya@bla.co.th
 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
 จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เพชรบุรี 116 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม 0-3242-4190-1  0-3242-4409 pethchaburi@bla.co.th
 อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 0-3241-9842

ราชบุรี 26/15-16 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง 0-3231-3152 0-3233-7517 ratchaburi@bla.co.th
 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0-3231-3434

ชื่อสาขา สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

  กรุงเทพฯ และปริมณฑล

  ภาคกลาง

ลพบุรี 256/13-15 ม.2 ต.ท่าศาลา 0-3642-4304 0-36424-256 lopburi@bla.co.th
 อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 0-3642-4361

สมุทรสงคราม 134/16-17 ถ.ทางเข้าเมือง   0-3471-1620 0-3471-4845 samutsongkram@bla.co.th
 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม  0-3471-1315
 จ.สมุทรสงคราม 75000 0-3471-1774   
  0-3471-5894

สมุทรสาคร 931/108-109 ถ.พระรามที่ 2 ต.มหาชัย 0-3481-0276-7 0-3487-0907 samutsakhorn@bla.co.th
 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

สระบุรี   179/4 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว 0-3630-8202 0-3623-0460 saraburi@bla.co.th
 อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 0-3630-8205-6  
  0-3621-2632

สุพรรณบุรี 292/7-10 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย 0-3550-1158-9 0-3550-0566 supanburi@bla.co.th
 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0-3550-1160

อ่างทอง 82 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง 0-3562-6396-7 0-3562-6395 angthong@bla.co.th
 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 0-3561-1334 

กบินทร์บุรี 102 หมู่ 16 ต.เมืองเก่า 0-3720-2533 - 4 0-3728-2930 kabinburi@bla.co.th
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

จันทบุรี 29/10-11 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ 0-3931-3251 0-3932-3782 chanthaburi@bla.co.th
 อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 0-3931-3870   
  0-3930-2927

ฉะเชิงเทรา 456, 458, 460 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง 0-3851-5805 ,7 0-3851-3859 chachoensoa@bla.co.th
 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 0-3881-3028   
  0-3881-2454

ชลบุรี 112/132-135 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา 0-3878-4261,3 0-3878-4262 chonburi@bla.co.th
 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0-3878-4389  
  0-3878-4198

นครนายก 149/5-6 หมู่ 7 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ 0-3732-0939 0-3732-0940 nakhonnayok@bla.co.th
 อ.เมือง จ.นครนายก 26000 0-3732-0482

บ้านเพ 107/32 หมู่ 2 ต.เพ  0-3865-2937 -8 0-3865-2939 banphe@bla.co.th
 อ.เมือง จ.ระยอง 21160

พัทยา 62/3-4 หมู่ 5 ต.นาเกลือ 0-3836-8064-5 0-3836-8066 pattaya@bla.co.th
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ระยอง 83,85,87 ซ.6 ถ.ราษฎร์บ�ารุง   0-3861-5015 0-3861-7152 rayong@bla.co.th
 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 0-3880-0449   
  0-3880-0184

ชื่อสาขา สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

  ภาคกลาง

  ภาคตะวันออก
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ก�าแพงเพชร 631/3 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 0-5571-4105 - 6 0-5571-4107 kamphaeng@bla.co.th
 จ.ก�าแพงเพชร 62000

เชียงค�า 25 หมู่ 10 ต.หย่วน  0-5445-4258-9 0-5445-4260 chiangkham@bla.co.th
 อ.เชียงค�า จ.พะเยา 56110

เชียงราย 208/3-4 หมู่16 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง 0-5375-8767 0-5371-1243 chiangrai@bla.co.th
 อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 0-5375-8543  
  0-5375-8794

เชียงใหม่  119/3 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ  0-5340-5318-9 0-5328-7250 chiangmai@bla.co.th
 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 0-5340-5374-6   
  0-5328-7251-3

ตะพานหิน 324/42-43 ม.3   0-5662-1333 0-5662-1800 taphanhin@bla.co.th
 ถ.ตะพานหิน-บางมูลนาก ต.ห้วยเกตุ 0-5662-2223   
 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 0-5662-3323

ตาก 5/2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง 0-5554-0601 0-5554-0683 tak@bla.co.th
 อ.เมือง จ.ตาก 63000 0-5554-0625

เถิน 6/2-3 หมู่ 11 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด   0-5433-3494 0-5433-3493 thoen@bla.co.th
 อ.เถิน จ.ล�าปาง 52160

นครสวรรค์ 36/6-8 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน�้าโพ 0-5622-8742-4 0-5622-8745 nakhonsawan@bla.co.th
 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

พะเยา 556/4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง 0-5448-2112-3 0-5448-0281 phayao@bla.co.th
 อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5448-0220

พิจิตร  2/256 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง   0-5665-1361-2 0-5665-1363 phichit@bla.co.th
 อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

พิษณุโลก 401/131 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 0-5522-1566-8 0-5524-2552 phitsanulok@bla.co.th
 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0-5524-6658   
  0-5525-2993

เพชรบูรณ์ 6 / 7- 8 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง  0-5672-2838 0-5672-0164 phetchabun@bla.co.th
 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 0-5674-3592

ล�าปาง 236/9 หมู่ 1 ถ.ล�าปาง-เชียงใหม่   0-5435-2623 0-5435-2624 lampang@bla.co.th
 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100 0-5422-6063  
  0-5422-7063

สวรรคโลก 90/7,9  หมู่ 3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ย่านยาว 0-5564-1507 0-5564-1807 sawankhalok@bla.co.th
 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 0-5564-1218

กาฬสินธุ์ 246/16-17 ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ์ 0-4381-3435 0-4381-3126 kalasin@bla.co.th
 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 0-4382-1673

ขอนแก่น  31/31-32 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง 0-4324-4033 0-4324-4537 khonkhan@bla.co.th
 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0-4324-3401   
  0-4324-3534   
  0-4324-3826

ชื่อสาขา สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

  ภาคเหนือ

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชัยภูมิ 270/9-11 ม.6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว 0-4483-7072-3 0-4483-7074 chaiyaphum@bla.co.th
 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ชุมแพ   389/7-8 หมู่ 18 ถ.มะลิวัลย์    0-4338-9622 0-4338-9623 chumpae@bla.co.th
 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

นครพนม 175/3-4 ถ.บ�ารุงเมือง ต.ในเมือง 0-4252-0603 0-4252-0604 nakhonphanom@bla.co.th
 อ.เมือง จ.นครพนม 48000 0-4252-1205  
  0-4252-0371

นครราชสีมา 549/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 0-4424-3734 0-4424-6221 korat@bla.co.th
 จ.นครราชสีมา 30000 0-4426-1736-7  
  0-4426-1815

นครราชสีมา 2 2727/7-9 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง 0-4427-8688 - 9 0-4427-8724 korat2@bla.co.th
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4427-8690

น�้าโสม 95-95/1 ม.1 ต.ศรีส�าราญ อ.น�้าโสม  0-4228-7314 0-4228-7315 namsom@bla.co.th
 จ.อุดรธานี 41210 0-4228-7351

บ้านผือ 79 ม.4 ถ.พลับผือ ต.บ้านผือ 0-4228-1525-6 0-4228-1523 banphue@bla.co.th
 อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

บุรีรัมย์ 129/3-4 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง 0-4461-4427-8 0-4461-4417 buriram@bla.co.th
 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

พิมาย 677/2-3 ม.1 ถ.สระแก้ว ต.ในเมือง  0-4428-5411-2 0-4492-8328 phimai@bla.co.th
 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

โพนพิสัย 2/4-5 ม.1 ต.จุมพล  0-4240-5681 0-4247-1025 phonphisai@bla.co.th
 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 0-4240-5723   
  0-4247-1383

มหาสารคาม 1112/291-292 ถ.ริมคลองสมถวิล 0-4371-1789 0-4371-2025 mahasarakham@bla.co.th
 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 0-4374-0080-1

ร้อยเอ็ด 38/8-9 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง 0-4352-0172 0-4351-3833 roiet@bla.co.th
 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 0-4352-0098

เลย 29/8 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง 0-4281-2198 0-4281-2020 loei@bla.co.th
 อ.เมือง จ.เลย 42000

ศรีบุญเรือง 152 หมู่8 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง 0-4235-3481-3 0-4235-3484 sribunrueang@bla.co.th
 จ.หนองบัวล�าภู 39180

ศรีสะเกษ 1420/8-9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ 0-4562-0304-5 0-4564-3571 srisaket@bla.co.th
 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

สกลนคร 241/4 ถ.สกลนคร-อุดรธานี   0-4271-1834 0-4271-2861 sakonnakhon@bla.co.th
 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 0-4273-0394

สุรินทร์ 511-513 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง   0-4452-0247 0-4451-2092 surin@bla.co.th
 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 0-4452-0427

หนองคาย 924/7 หมู่ 14 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง 0-4241-3890-1 0-4241-3892 nongkhai@bla.co.th
 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

ชื่อสาขา สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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หนองบัวล�าภู 63 หมู่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว 0-4231-2897-8 0-4231-2303 nongbualamphu@bla.co.th
 อ.เมือง จ.หนองบัวล�าภู 39000 0-4236-0193  
  0-4236-0287

อุดรธานี  94/2 หมู่ 7 ซ.บ้านโนนยาง ถ.ทหาร 0-4224-9439 0-4224-9440 udon@bla.co.th
 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  0-4224-9775-6   
  0-4224-9894

อุบลราชธานี 188,190 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง 0-4524-4491 0-4524-4429 ubonratchathani@bla.co.th
 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 0-4526-4093

กระบี่ 305/6 ถ.มหาราช ต.ปากน�้า 0-7561-2142 0-7563-2866 krabi@bla.co.th
 อ.เมือง จ. กระบี่ 81000 0-7561-2838

ชุมพร 181 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา 0-7750-1871 0-7750-2727 chumphon@bla.co.th
 อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 0-7757-1775

ตรัง 59/61 ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง 0-7521-1054 0-7521-1247 trang@bla.co.th
 อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 0-7521-8826   
  0-7521-3875

นครศรีธรรมราช 774 ถ.ราชด�าเนิน ต.ในเมือง 0-7532-1513-5 0-7534-8030 nakhonsi@bla.co.th
 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

เบตง 24 ถ.คชฤทธิ์ ต.เบตง อ.เบตง    0-7323-0114 0-7324-5262 betong@bla.co.th
 จ.ยะลา 95110 0-7324-5262

ปัตตานี 400/53-54 หมู่ 4 ถ.หนองจิก 0-7331-9068 0-7331-9168 pattani@bla.co.th
 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 0-7331-9168

ภูเก็ต 3/1 หมู่ 3 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.รัษฎา 0-7623-6810-7 0-7623-6818 phuket@bla.co.th
 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ยะลา 317 ถ.สิโรรส ต.สะเต็ง 0-7321-3622 0-7321-5239 yala@bla.co.th
 อ.เมือง จ.ยะลา 95000 0-7321-3825

ระนอง 130/260 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์   0-7783-2956 0-7783-2594 ranong@bla.co.th
 อ.เมือง จ.ระนอง 85000 0-7783-5903

สุราษฎร์ธานี 4/26-27 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง 0-7722-5275-6 0-7722-5277 suratthani@bla.co.th
 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

หาดใหญ่ 830 อาคารบริษัท กรุงเทพประกันภัย 0-7446-4056-9 0-7446-4060 hatyai@bla.co.th
 จ�ากัด (มหาชน) ชั้น 3,4,5,   
 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่   
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ชื่อสาขา สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ภาคใต้


