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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเป็ นมาของบริ ษั ท กรุ ง เทพประกัน ชี วิต จํากัด (มหาชน) เริ่ ม ต้ น จาก ฯพณฯ ควง อภั ยวงศ์
(อดีตนายกรัฐมนตรี ) พระยาศรี วิศาลวาจา คุณชิน โสภณพนิช และคหบดีผ้ มู ีเกียรติอีกหลายท่านได้ ร่วมกัน
ก่อตังบริ
้ ษัทประกันชีวิตขึน้ โดยใช้ ชื่อว่า "บริ ษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด" และได้ เริ่ มดําเนินกิจการตัง้ แต่
วัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2494 เป็ นต้ น มา โดยในระยะแรกการประกอบธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ได้ เน้ น ไปในด้ า น
สวัส ดิ การสงเคราะห์ เป็ นส่วนใหญ่ จนกระทั่งถึ งปี 2520 คุณ ชิน โสภณพนิ ช ประธานที่ปรึ กษาของบริ ษั ท
ในขณะนัน้ ได้ แนะนําให้ บริ ษัทเริ่ มพัฒนาด้ านประกันชีวิตอย่างจริ งจัง โดยได้ มอบหมายให้ คุณวัย วรรธนะกุล
ผู้ซงึ่ มากด้ วยประสบการณ์และคุณวุฒิเป็ นที่ยอมรับทังภายในและต่
้
างประเทศมาวางโครงสร้ าง และจัดองค์กร
การบริ หารโดยอาศัยคําแนะนําจาก Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผู้เชี่ยวชาญด้ านคณิ ตศาสตร์ ประกันชีวิตของ
บริ ษัท สวิสรี อินชัวรันส์ คอมปะนี แห่งประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริ ษัท
กรุ งสยามประกันชีวิต จํากัด ได้ ทําการเปลี่ยนชื่อเป็ น "บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด" จากนัน้ บริ ษัทได้
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เป็ นต้ นมา
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ให้ ประชาชนเห็นประโยชน์การประกันชีวิต และทําประกันชีวิตให้ เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและ
คุณค่าชีวิต”
ภารกิจ (Mission)
“บริ ษั ท มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ นผู้ นํ า ในการสร้ างความมั่น คงทางการเงิน ให้ กับ ประชาชนทุ ก กลุ่ ม
ด้ วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้ คําแนะนําด้ านการวางแผนทางการเงินและบริ การที่ประทับใจ ผ่านตัวแทน
ประกันชีวิต คู่ค้า และพนักงานที่มีความจริ งใจ และมีความรู้ระดับแนวหน้ าของประเทศ”
1.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ในปี 2562 การดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ได้ รับ ผลกระทบจากปั จ จั ย ภายนอก ไม่ ว่ าจะเป็ นสภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราดอกเบี ้ยที่ปรับตัวลดลง ซึง่ ทําให้ บริ ษัทต้ องทําการทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนพอร์ ท
ผลิตภัณ ฑ์ และพอร์ ทการลงทุนใหม่ ให้ เหมาะสม รวมทัง้ การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับ การกํ ากับจาก
หน่วยงานภาครัฐผ่านประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทประกันชีวิตและปฏิบตั ิหน้ าที่ของตัวแทน
ประกันชีวิต นายหน้ าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 (Market Conduct), การบังคับใช้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ 17 , และ การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 1
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: RBC2) นอกจากนี ้ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ยังมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับช่องทางการ
ขายทางธนาคาร บริ ษัทจึงได้ ทําการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในหลายด้ านเพื่อเป็ นการรักษาศักยภาพของบริ ษัทและ
เพื่อการเติบโตในอนาคตได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน อาทิ
−

−

−

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตอบโจทย์ลกู ค้ าในแต่ละช่องทาง โดยมุ่งเน้ นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เน้ นความ
คุ้มครอง เพิ่มสัดส่วนของการแนบสัญญาเพิ่มเติม และลดสัดส่วนการขายสินค้ าระยะสันลง
้ รวมถึง
การปรับปรุงกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายผ่านทางช่องทางธนาคารใหม่
พั ฒ นาคุ ณ ภาพตัว แทนประกั น ชี วิ ต และการสร้ างที ม ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิน ที่ มี คุณ ภาพ มี ค วาม
เชี่ยวชาญ ปรับปรุงโครงสร้ างการบริ หารตัวแทนและที่ปรึ กษาทางการเงิน ออกแบบโครงการเพื่อสรร
หาตัวแทนใหม่ และพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ ความรู้ ด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันศักยภาพบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สงู สุด
สรรหาพันธมิตรทางการค้ าใหม่ๆ เพื่อสร้ างความสมดุลให้ กบั ช่องทางการขาย

เพิ่ ม ฟั ง ก์ ชั่น การใช้ งาน BLA Happy Life Mobile Application ซึ่งเป็ นแอพลิ เคชั่น บนมื อถื อที่ ลูกค้ าเพื่ อให้
สามารถเข้ ามาใช้ บริ การต่าง ๆ ของบริ ษัทได้ ครอบคลุมมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการตรวจสอบข้ อมูลกรมธรรม์ การ
ชําระเบี ้ยประกันภัย การแจ้ งเคลม การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลกรมธรรม์ รวมถึงการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ลูกค้ า
1.2 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษัท ขยายความสามารถในการเสนอขายสินค้ าและบริ การ
ให้ มีความหลากหลายในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ านการประกันภัยให้ รอบด้ าน และถือเป็ นการ
สนับสนุนให้ ตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษัทเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ครบวงจร บริ ษัทจึงร่ วมลงทุนในบริ ษัท
บี แ อลเอ อิ น ชั ว รั น ส์ โบรกเกอร์ จํ า กั ด และบริ ษั ท Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. โดยมี
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท ดังนี ้
บมจ. กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ถือหุ้น 99.00 %

ถือหุ้น 52 %

บจ. บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรก
เกอร์

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
(กัมพูชา)
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 2
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−

−

บริ ษัทเข้ าร่ วมลงทุนในบริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทนายหน้ าประกัน
วินาศภัย โดยจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
บริ ษัทเข้ าร่ วมลงทุนในบริ ษัท Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึง่ เป็ นบริ ษัทประกัน
ชีวิตที่มีการจดทะเบียนจัดตังและประกอบธุ
้
รกิจในประเทศกัมพูชา โดยจดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัท
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

- วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia)
Public Limited Company (“BLAC”)ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ BLAC หยุดการ
ประกอบกิจการและดําเนินการชําระบัญชีโดยสมัครใจ ทังนี
้ ้บริษัทได้ จดั ประเภทขาดทุนสุทธิของ
BLAC เป็ นการดําเนินงานที่ยกเลิก
สําหรับการบริ หารงานในบริ ษัทกับบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม บริ ษัทได้ แต่งตัง้ ผู้บริ หารระดับสูงเข้ า
ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการและกรรมการในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม เพื่อให้ การบริหารงานในบริ ษัท
ย่อยมีวตั ถุประสงค์ที่สอดคล้ องกับบริ ษัท (โปรดศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 2)
1.3 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
โปรดศึกษารายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มเติม หน้ า 98 - 108

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 3
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการ
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริ การวางแผนทางการเงินอย่าง
รอบด้ าน โดยการประกันชีวิตเป็ นวิธีการที่บคุ คลกลุม่ หนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้ องประสบกับภัยเหล่านัน้ จะได้ รับเงินตาม
เงื่อนไขข้ อตกลงที่ ตกลงกันไว้ เพื่ อบรรเทาความเดื อดร้ อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริ ษัทจะจ่ายให้ แก่
ผู้ประสบภัย หรือผู้รับผลประโยชน์
บริ ษัทได้ ทําการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่มีความหลากหลายใน
แต่ละช่วงวัย และก่อให้ เกิดประโยชน์ กับลูกค้ าสูงสุด โดยหลักแล้ วการทําประกันชีวิตจะให้ ผลประโยชน์ กับ
ผู้เอาประกันภัยในสองรู ปแบบหลัก คือ ผลประโยชน์ ทางด้ านความคุ้ม ครองชีวิตเพื่ อเป็ นหลักประกัน และ
ผลประโยชน์ทางด้ านการออมทรัพย์เพื่อสร้ างฐานะ ผู้เอาประกันภัยได้ รับประโยชน์ทางด้ านความคุ้มครองชีวิต
โดยบริ ษัทจะชําระเงินค่าความคุ้มครองชีวิตให้ กบั ผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สําหรับประโยชน์
ทางด้ านการออมทรัพย์ ผู้เอาประกันภัยจะได้ รับเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาประกันภัย
ประเภทการประกันชีวิต
ปั จจุบัน บริ ษัท มี แบบประกันชีวิตที่ ส ามารถเสนอให้ กับลูกค้ ามากกว่า 60 แบบ แบ่ งตามประเภทการ
ประกันชีวิตได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)
เป็ นการประกันชีวิต ซึ่งบริ ษัทให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ ูเอาประกันภัยรายบุคคล ทัง้ ความคุ้มครองกรณี
เสียชีวิต โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินสินไหมให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ และ/หรื อการจ่ายเงินผลประโยชน์ในระหว่างที่ผ้ ูเอา
ประกันภัยยังมี ชีวิตอยู่และกรมธรรม์ ยังมี ผลบังคับ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่ได้ ตกลงกันไว้ ในเงื่อนไข
กรมธรรม์ โดยมีแบบประกันที่สําคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1.1 แบบตลอดชี พ (Whole Life Insurance) หมายถึ ง แบบประกั น ชี วิ ต ที่ กํ า หนดเงื่ อ นไขการ
จ่ า ยเงิ น เอาประกัน ภั ย ให้ กับ ผู้รับ ผลประโยชน์ เมื่ อ ผู้เอาประกัน ภัย เสี ย ชีวิ ต หรื อ จ่ า ยเงิ น เอา
ประกันภัยให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยในกรณีที่ผ้ ูเอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันที่กรมธรรม์ครบกําหนด
สัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดวันครบอายุสญ
ั ญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 หรื อ 99 ปี
และเป็ นแบบประกันชีวิตสามัญที่เน้ นผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิต
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1.2 แบบบํานาญ (Pension) หมายถึง การประกันชีวิตแบบเงินได้ ประจํา เหมาะสําหรับผู้ที่คาดว่า
จะ มีอายุยืนยาว เป็ นการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการ
สูญเสียรายได้ เมื่อมีอายุมากขึน้ หรื อเมื่อพ้ นวัยทํางาน โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินจํานวนหนึ่งเท่ากัน
อย่างสมํ่าเสมอให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยทุกเดือน หรื อทุกปี นับแต่ผ้ เู อาประกันภัยเกษี ยณอายุ หรื อมี
อายุครบ 55 ปี หรื อ 60 ปี เป็ นต้ น แล้ วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ ประกัน ภัยที่ กําหนดไว้ สําหรั บ
ระยะเวลาการจ่ายเงินขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของผู้เอาประกันภัยที่จะเลือกซื ้อ
1.3 แบบชั่ ว ระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกัน ชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการ
จ่ายเงินเอาประกันภัยให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ เมื่อผู้ทําประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนด
ไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย แบบประกันลักษณะนี ้มีจดุ เด่นที่อตั ราเบี ้ยประกันภัยตํ่า
1.4 แบบสะสมทรั พย์ (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการ
จ่ายเงินเอาประกันภัยให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรมธรรม์ หรื อจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ กับผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จน
ครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีทางเลือกการชําระเบี ้ยประกันภัยหลากหลายระยะเวลา และเพิ่ม
การคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันภัย แบบประกันชีวิตนีจ้ ึงเป็ น
แบบที่เน้ นผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์
1.5 สัญญาเพิ่มเติม (Rider) เป็ นสัญญาที่ทําให้ กบั ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ ความคุ้มครอง
เพิ่ ม เติ ม จากกรมธรรม์ ห ลัก ที่ ผ้ ู เอาประกัน ภัย ได้ ทํ ากับ บริ ษั ท แล้ ว สัญ ญาเพิ่ ม เติ ม มี ให้ ผ้ ู เอา
ประกันภัยเลือก 2 ประเภทหลัก ๆ คือ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (Personal Accident; PA) และ
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ซึ่งสัญญาเพิ่มเติมอุบตั ิเหตุให้ ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการสูญเสีย
อวัยวะเนื่องจากอุบตั ิเหตุ สําหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพให้ ความคุ้มครองเกี่ยวกับการชดเชยค่า
รักษาพยาบาลที่เกิดขึ ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่ วยหรื อจากอุบตั ิเหตุ
2) การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)
ประกันชีวิตกลุ่มเป็ นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผ้ เู อาประกันภัยร่ วมกัน ส่วนมากจะเป็ นกลุ่ม
ของพนักงานบริ ษัท ซึ่งเป็ นสวัสดิการที่บริ ษัทห้ างร้ าน และองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐบาล และเอกชนจัดให้ กับ
ลูกจ้ างหรื อสมาชิก โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทัง้ หมดด้ วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็ น
อายุ เพศ หน้ าที่การงาน หรื อจํานวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคํานวณออกมาเป็ นอัตราเบี ้ยประกันภัยเพียง
อัตราเดียว และจะใช้ กบั บุคคลทุกคนในกลุม่ นัน้ และเนื่องจากประกันชีวิตกลุม่ มีค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
หลาย ๆ อย่ า งตํ่ า จึ ง เป็ นผลดี แ ละมี ส่ ว นทํ า ให้ เบี ย้ ประกัน ภัย รวม โดยส่ว นใหญ่ ตํ่ า กว่ า การประกัน ชี วิ ต
รายบุคคล โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุม่ จะเป็ นสัญญาปี ต่อปี
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3) แบบคุ้มครองสินเชื่อ
หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ค้ มุ ครองการเสียชีวิต หรื อคุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ด้ วยจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็ นรายงวด
สัดส่ วนผลผลิตแยกตามปี ที่ชําระเบีย้ ประกันภัยและผลิตภัณฑ์
สัดส่วนผลผลิตรายใหม่ หรื อเบีย้ ประกันภัยรั บปี แรก ของบริ ษัท ประจําปี 2560 - 2562 แบ่ งตาม
ประเภทการประกันชีวิตได้ ดงั ต่อไปนี ้
ประเภทการประกันชีวติ
สามัญ - ชําระเบี ้ยครัง้ เดียว
สามัญ
ตลอดชีพ
บํานาญ
ชัว่ ระยะเวลา
สะสมทรัพย์
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันกลุ่ม
คุ้มครองสินเชื่อ
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้

ปี 2560
จํานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้อยละ)
1,226.60
10.27
8,548.78
71.56
1,718.95
14.39
151.63
1.27
37.19
0.31
6,390.04
53.49
250.97
2.10
507.11
4.24
1,664.04
13.93
11,946.53
100.00

ปี 2561
จํานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้อยละ)
356.85
4.40
5,736.99
70.82
2,130.24
26.30
132.24
1.63
20.61
0.25
3,161.61
39.03
292.29
3.61
585.60
7.23
1,421.71
17.55
8,101.15
100.00

ปี 2562
จํานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้อยละ)
539.81
8.71
3,936.40
63.51
831.55
13.420
95.24
1.54
7.69
0.12
2,617.83
42.23
384.09
6.20
506.63
8.17
1,215.41
19.61
6,198.25
100.00

หมายเหตุ: เบี ้ยประกันภัยรับปี แรก หักเบี ้ยประกันภัยส่งคืนให้ กบั ผู้เอาประกันที่ยกเลิกกรมธรรม์

• ปี 2560 เบี ้ยประกันภัยรับปี แรกของบริ ษัททุกประเภท มีจํานวนทัง้ สิ ้น 11,946.53 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อยละ 7.15 ปี 2561 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 8,101.15 ล้ านบาท หดตัวลดลงร้ อยละ 32.19 และ ปี 2562
มีจํานวนทังสิ
้ ้น 6,198.25 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 23.49 โดยผลผลิตในแต่ละประเภทการประกัน
ชีวิต เป็ นดังนี ้
ผลผลิ ต ประเภทสามั ญ ซึ่ ง เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลัก ของบริ ษั ท ปี 2560 มี เบี ย้ ประกัน ภั ย รั บ ปี แรก
8,548.78 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 71.56 ของผลผลิตทุกประเภท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 40.50 สําหรับปี
2561 มีเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก 5,736.99 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 70.82 ของผลผลิตทุกประเภท
อัต ราการเติ บ โตลดลง ร้ อยละ 32.89 และปี 2562 มี เบี ย้ ประกัน ภัย รั บ ปี แรก 3,936.40 ล้ านบาท คิ ด เป็ น
อัตราส่วนร้ อยละ 63.51 ของผลผลิตทุกประเภท ส่งผลให้ อตั ราการเติบโตลดลง ร้ อยละ 31.39
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เบี ้ยประกันภัยรับปี แรกของแบบประกันชีวิตตลอดชีพ ในปี 2560 มีจํานวนทัง้ สิ ้น 1,718.95 ล้ าน
บาท ขยายตัวจากปี ก่อน ร้ อยละ 85.81 สําหรับปี 2561 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 2,130.24 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
ร้ อยละ 23.93 และปี 2562 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 831.55 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร้ อยละ 60.96
เบี ้ยประกันภัยรับปี แรกของแบบประกันชีวิตบํานาญ ในปี 2560 มีจํานวนทัง้ สิ ้น 151.63 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 8.83 ปี 2561 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 132.24 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร้ อยละ 12.79 และ
ปี 2562 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 95.24 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร้ อยละ 27.98
ระหว่างผลผลิตของแบบประกันชีวิตต่าง ๆ ในการประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์มี
สัดส่วนสูงที่สุด โดยในปี 2560 มี เบี ย้ ประกันภัยปี แรก 6,390.04 ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.49 ของเบี ย้
ประกันภัยรับปี แรกรวม เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 34.98 สําหรับปี 2561 มีเบี ้ยประกันภัยปี แรก 3,161.61 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 39.03 ของเบีย้ ประกันภัยรับปี แรกรวม ลดลงร้ อยละ 50.52 และปี 2562 มี เบีย้ ประกันภัยปี แรก
2,617.83 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 42.23 ของเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกรวม ลดลงร้ อยละ 17.20
สําหรับสัญญาเพิ่มเติม ปี 2560 มีจํานวนเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก 250.97 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี
ก่อน ร้ อยละ 3.10 ปี 2561 มีจํานวนเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก 292.29 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 16.46
และปี 2562 มีจํานวนเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก 384.09 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 31.41
ประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2560 มีสดั ส่วนในผลผลิตรวมทัง้ สิ ้นร้ อยละ 4.24 ด้ วยเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก
507.11 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 12.35 สําหรับปี 2561 มีสดั ส่วนในผลผลิตรวมทัง้ สิ ้นร้ อยละ 7.23
ด้ วยเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก 585.60 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 15.48 และปี 2562 มีสดั ส่วนใน
ผลผลิตรวมทังสิ
้ ้นร้ อยละ 8.17 ด้ วยเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก 506.63 ล้ านบาท หดตัวจากปี ก่อนร้ อยละ 13.49
แบบคุ้มครองสินเชื่อ ปี 2560 มีสัดส่วนในผลผลิตรวมทัง้ สิ ้นร้ อยละ 13.93 ด้ วยเบีย้ ประกันภัยรับ
ปี แรก 1,664.04 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 9.28 ปี 2561 มีสดั ส่วนในผลผลิตรวมทัง้ สิ ้นร้ อยละ 17.55
ด้ วยเบี ย้ ประกัน ภัย รั บปี แรก 1,421.71 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่ อ นร้ อยละ 14.56 และปี 2562 มี สัดส่วนใน
ผลผลิตรวมทัง้ สิ น้ ร้ อยละ 19.61 ด้ วยเบี ย้ ประกันภัยรับ ปี แรก 1,215.41 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่ อนร้ อยละ
14.51
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• สัดส่วนเบีย้ ประกันภัยรับปี ต่อไป และเบีย้ ประกันภัยรับรวมของบริ ษัท ประจําปี 2560 - ปี 2562
แบ่งตามประเภทการประกันชีวิต ได้ ดงั นี ้
เบีย้ ประกันภัยรั บปี ต่ อไปและเบีย้ ประกันภัยรั บรวม
ปี 2560
ประเภท
การประกันชีวิต
เบี ้ยชําระครัง้ เดียว-สามัญ

สามัญ
ตลอดชีพ
บํานาญ
ชัว่ ระยะเวลา
สะสมทรัพย์
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันกลุ่ม
คุ้มครองสินเชื่อ
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้

เบีย้ ประกันภัย
รับปี ต่ อไป
จํานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้อยละ)
31,083.68
96.86
3,492.30
10.88
393.02
1.22
68.57
0.21
25,252.79
78.70
1,877.00
5.85
1,008.12
3.14
0.88
0.00
32,092.68
100.00

ปี 2561

เบีย้ ประกันภัย
รวม
จํานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้อยละ)
1,226.60
2.79
39,632.46
89.99
5,211.25
11.83
544.65
1.24
105.76
0.24
31,642.83
71.85
2,127.97
4.83
1,515.23
3.44
1,664.92
3.78
44,039.21 100.00

เบีย้ ประกันภัย
รับปี ต่ อไป
จํานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้อยละ)
31,647.90 96.51
4,915.87 14.99
513.21
1.57
73.44
0.22
24,239.87 73.92
1,905.51
5.81
1,142.41
3.49
0.64
0.00
32,790.95 100.00

เบีย้ ประกันภัย
รวม
จํานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้อยละ)
356.85
0.87
37,384.89
91.42
7,046.11
17.23
645.45
1.58
94.05
0.23
27,401.48
67.01
2,197.80
5.37
1,728.01
4.23
1,422.35
3.48
40,892.10 100.00

ปี 2562
ประเภท
การประกันชีวิต
ประกั น ภั ย รั บ ปี
ป ระ กั น ภั ย รั บ
ประกันภัยส่งคืน
ป ร ะ กั น ภั ย ที่

เบี ้ยชําระครัง้ เดียว-สามัญ

สามัญ
ตลอดชีพ
บํานาญ
ชัว่ ระยะเวลา
สะสมทรัพย์
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันกลุ่ม
คุ้มครองสินเชื่อ
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้

เบีย้ ประกันภัย
รับปี ต่ อไป
จํานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้อยละ)
28,150.31
95.44
6,452.08
21.88
604.60
2.05
74.29
0.25
19,093.62
64.73
1,925.72
6.53
1,343.68
4.56
0.19
0.00
29,494.18
100.00
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เบีย้ ประกันภัย
รวม
จํานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้อยละ)
539.81
1.51
32,086.71
89.90
7,283.63
20.41
699.84
1.96
81.98
0.23
21,711.45
60.83
2,309.81
6.47
1,850.31
5.18
1,215.60
3.41
35,692.43
100.00

หมายเหตุ: เบี ย้
ต่ อ ไป แล ะเบี ย้
ร ว ม หั ก เบี ้ ย
ใ ห้ กั บ ผู้ เ อ า
ยกเลิกกรมธรรม์

แบบ 56-1

สํ า หรั บ เบี ย้ ประกัน ภัย รั บ ปี ต่ อ ไปและเบี ย้ ประกัน ภั ย รับ รวมของบริ ษั ท ในปี 2560 บริ ษั ท มี เบี ย้
ประกันภัยรับปี ต่อไปทังสิ
้ ้น 32,092.68 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 0.28 และเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังสิ
้ ้น
44,039.21 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.63 โดยมีอัตราการเก็บเบีย้ ของกรมธรรม์ ร้ อยละ 83 ซึ่งตํ่ากว่าอัตรา
การเก็บเบี ้ยของกรมธรรม์โดยรวมของอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 84
สําหรับในปี 2561 บริ ษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไปทังสิ
้ ้น 32,790.95 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
ร้ อยละ 2.18 และเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังสิ
้ ้น 40,892.10 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7.15 โดยมีอตั ราการเก็บเบี ้ย
ของกรมธรรม์ ร้ อยละ 80 ซึ่งเป็ นอัตราที่ ตํ่ากว่าอัตราการเก็บเบีย้ ของกรมธรรม์ โดยรวมของอุตสาหกรรมที่
ร้ อยละ 83
สําหรับในปี 2562 บริ ษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไปทัง้ สิ ้น 29,494.18 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน
ร้ อยละ 10.05 และเบี ้ยประกันภัยรับรวมทัง้ สิ ้น 35,692.43 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 12.72 โดยมีอตั ราการเก็บ
เบี ้ยของกรมธรรม์ ร้ อยละ 80 ซึ่งเป็ นอัตราที่เท่ากับอัตราการเก็บเบี ้ยของกรมธรรม์โดยรวมของอุตสาหกรรมที่
ร้ อยละ 80 โดยสามารถพิจารณาแยกตามประเภทการประกันชีวิตได้ ดงั นี ้
ผลผลิตประเภทสามัญ ในปี 2560 มีเบี ้ยปี ต่อไปทัง้ สิ ้น 31,083.68 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้ อย
ละ 0.65 สําหรับปี 2561 มีเบี ้ยประกันภัยปี ต่อไปทัง้ สิ ้น 31,647.90 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 1.82
และปี 2562 มี เบี ย้ ประกันภัยปี ต่ อไปทัง้ สิ น้ 28,150.31 ล้ านบาท อัตราการเติ บโตลดลงจากปี ก่ อน ร้ อยละ
11.05 สําหรับเบี ย้ ประกันภัยรั บรวมในปี 2560 มี จํานวนทัง้ สิ น้ 39,632.46 ล้ านบาท เติบโตเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ
6.05 ปี 2561 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 37,384.89 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 5.67 และปี 2562 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 32,086.71
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 14.17
ประกันชีวิตกลุ่ม ในปี 2560 มีเบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไป 1,008.12 ล้ านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน ร้ อยละ 12.54 และมีเบี ้ยประกันภัยรับรวม 1,515.23 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 12.48 สําหรับปี
2561 มี เบี ย้ ประกัน ภัย รั บ ปี ต่ อ ไป 1,142.41 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น้ จากปี ก่ อน ร้ อยละ 13.32 และมี เบี ย้ รั บ รวม
1,728.01 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี ก่ อน ร้ อยละ 14.04 และในปี 2562 มี เบี ย้ ประกันภัยรับปี ต่อไป 1,343.68
ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ จากปี ก่อน ร้ อยละ 17.62 และมีเบีย้ รั บรวม 1,850.31 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ จากปี ก่อน ร้ อยละ
7.08
แบบคุ้ม ครองสิ น เชื่ อ ในปี 2560 มี เบี ย้ ประกัน ภัยรั บ รวม 1,664.92 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่ อ น
ร้ อยละ 9.28 ปี 2561 มีเบี ้ยรับรวม 1,422.35 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร้ อยละ 14.57 และในปี 2562 มีเบี ้ย
รับรวม 1,215.60 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร้ อยละ 14.54
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หมายเหตุ : อัตราการเก็บเบี ้ยของกรมธรรม์ หมายถึง อัตราการชําระเบี ้ยประกันภัยของกรมธรรม์ปีต่ออายุ โดยคํานวณจาก
เบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไปของปี ปั จจุบนั ต่อเบี ้ยประกันภัยรับรวมของปี ก่อนหน้ า (ไม่รวมเบี ้ยประกันภัยชําระครัง้
เดียว)

2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทดําเนินนโยบายเรื่ องการวางแผนการเงินรอบด้ าน ซึ่งประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ทังการ
้
สร้ างฐานะและการสร้ างหลักประกันในปั จจุบนั และอนาคตต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา
(1) กลยุทธ์ การแข่ งขัน
• ด้ านผลิตภัณฑ์
มี ก ารปรั บ ปรุ ง แบบประกัน เดิ ม และการพั ฒ นาแบบประกัน ใหม่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งการกับ ทุ ก กลุ่ม ลูก ค้ า และรองรั บ ความผัน ผวนของอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ นในปั จ จุบัน ด้ วย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค้ ุ ม ครองชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เตรี ย มเกษี ย ณ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ การคุ้ ม ครองสุข ภาพและโรคร้ ายแรง
นอกจากนี ้ยังมีการกระตุ้นการสร้ างผลผลิตของสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้ าและผลกําไรที่ดี
ของบริ ษัทในอนาคต
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• ด้ านการพัฒนาคุณภาพตัวแทน
ส่งเสริ ม ให้ มี การเพิ่ ม ปริ ม าณและคุณ ภาพของที่ ป รึ กษาการเงิ น ตัวแทนประกัน ชีวิต และ
ทีมงานคู่ค้า เพื่อให้ เพียงพอต่อการให้ บริ การ ดังนี ้
1. การพัฒนาและเพิ่มจํานวนที่ปรึกษาการเงิน
1.1 พัฒ นาผู้แนะนําการลงทุนด้ านหลักทรัพ ย์ ด้ วยหลักสูตรผู้แนะนําการลงทุนด้ าน
หลักทรั พ ย์ (Securities Investment Consultant) เพื่ อขึ น้ ทะเบี ยนผู้ แนะนําการ
ลงทุนด้ านหลักทรัพย์ ให้ กับตัวแทน โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีผ้ ูแนะนําการลงทุนด้ าน
หลักทรั พ ย์ ที่ผ่านการอบรม และได้ รับใบอนุญ าตจากสํ านักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จํานวน 1,404 คน
1.2 พัฒ นานักวางแผนการเงิน CFP® และที่ ปรึ กษาการเงิน AFPT™ เพื่อสามารถ
ให้ บริ การวางแผนและให้ คําปรึ กษาทางการเงินในทุกด้ าน ทําให้ ลูกค้ าสามารถ
บรรลุเป้ าหมายการเงิ นตามความต้ องการ โดยในปั จ จุบัน บริ ษั ท มี นักวางแผน
การเงิน CFP® และที่ปรึ กษาการเงิน AFPT™ ที่ได้ รับคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย จํานวน 113 คน
2. การพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต เน้ นการพัฒ นาตัวแทนเพื่อให้ มีความยั่งยืนในวิชาชีพมี
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทังในระดั
้
บประเทศและระดับสากล
3. พัฒนาทีมงานของคู่ค้าเพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถในการอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ตามการปรับปรุงและพัฒนาแบบประกันใหม่ ให้ เป็ นปั จจุบนั ตามกฎเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมาย
อื่น ๆ เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื ้อผลิตภัณฑ์
• ด้ านเทคโนโลยี
บริ ษัทได้ มีการพัฒนาเครื่ องมือช่วยสนับสนุนการวางแผนการเงิน การลงทุน และประกันชีวิต
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการเงินที่ดีให้ กบั FA และการทํางานของตัวแทน รวมไปถึงเครื่ องมือการ
ให้ บริ การลูกค้ า ดังนี ้
Smart FA ข้ อมูลการซื ้อขายกองทุน ช่วยให้ FA สามารถเช็คประวัติการลงทุนของลูกค้ าได้
Smart FA Service ระบบส่งคําสัง่ ซื ้อขายกองทุนรวม สําหรับ FA
Smart Fund แอพพลิเคชัน่ สําหรับลูกค้ า เพื่อดูพอร์ ตการลงทุนของตนเอง
Smart Go แอพพลิเคชัน่ สําหรับตัวแทน ในจัดทําใบเสนอขายแบบออฟไลน์
BLA Happy Life แอพลิเคชั่นสําหรับลูกค้ าในการใช้ บริ การต่างๆของบริ ษัท เช่น ตรวจสอบ
ข้ อมูลลกรมธรรม์ แลกรับสิทธิประโยชน์ เป็ นต้ น
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• ด้ านช่ องทางการขายใหม่
บริ ษัทได้ มีการขยายช่องทางการขายผ่านพันธมิตรทางการค้ าใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้ าและ
เสริ มสร้ างความสมดุลของเบีย้ ประกันรับจากช่องทางต่างๆ นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังมีการปรับปรุ งขัน้ ตอนและ
กระบวนการการขายผ่านช่องทางออนไลน์เผื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น
• ด้ านการสื่อสารการตลาดและกิจกรรมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
ในปี 2562 บริ ษัทได้ กําหนดเป้าหมายทางการตลาดที่สอดคล้ องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณ ฑ์เพื่อการวางแผนการเงิน ควบคู่กับการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ และ
บริ การเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน
สร้ างการรับรู้ และความเชื่อมั่นในผลิ ตภัณ ฑ์ ของบริ ษัท ที่ครอบคลุม กับความต้ องการของ
ผู้บริ โภค โดยเฉพาะการให้ ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์รองรับความเสี่ยงด้ านสุขภาพและโรคร้ ายแรง รวมถึงการ
สร้ างวินยั การออมให้ คนไทย เช่น แบบประกันบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ แบบประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายวงเงิน
สูงที่ครอบคลุม การรักษาทั่วโลก บี แอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ ประกันคุ้ม ครองมะเร็ งแบบเต็ม แม็กซ์ บีแอลเอ
แฮปปี ้ เซฟวิ่ง 208 บีแอลเอ แฮปปี ้ เซฟวิ่ง 128 และ บีแอลเอ บํานาญ 99
พัฒ นาระบบบริ การทางด้ านสุขภาพ BLA Every Care บริ การเสริ ม สํ าหรับผู้ที่มี กรมธรรม์
สุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิต โดยให้ การบริ การปรึกษาปั ญหาและความรู้ด้านสุขภาพตลอด 24 ชัว่ โมง การ
บริ การในช่วงเจ็บป่ วยโดยเฉพาะการเจ็บป่ วยในต่างประเทศ และบริ การเพื่ออํานวยความสะดวกในช่วงพักฟื น้
สื่อสารแคมเปญ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ เพื่อสร้ างความรับรู้ถึงความสําคัญของการวางแผน
ความคุ้มครองด้ านสุขภาพที่ครอบคลุมความจําเป็ นของผู้บริ โภคในปั จจุบนั
ให้ ความรู้การวางแผนการเงินรอบด้ านกับกรุงเทพประกันชีวิต ผ่านบูทในงานมหกรรมการเงิน
รวมถึงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ
เพิ่มการให้ บริ การและขยายช่องทางการสื่อสารของกรุ งเทพประกันชีวิต ผ่านแอปพลิเคชัน่ บน
มือถือ BLA Happy Life Application & Line เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ าถึงบริ การกรมธรรม์ต่างๆ
บนออนไลน์ โดยลูกค้ าสามารถทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน่ โดยไม่จําเป็ นต้ องมาดําเนินการที่สาขา
สร้ างความเชื่ อมั่น ในบริ ษั ท ด้ วยรางวัล รางวัล บริ ษั ท ประกันชี วิต ที่ มี การบริ ห ารงานดี เด่ น
อันดับ 3 ประจําปี 2561 จากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รางวัลหอ
เกียรติยศสุดยอดแบรนด์ องค์กรไทย Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2019 หรื อองค์กรที่มี
มูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดประกันภัยและประกันชีวิต รางวัล “บริ ษัทที่ให้ ความคุ้มครองประกันสุขภาพดี
ที่สุดแห่งปี ” ในงานประกาศรางวัล Emerging Asia Insurance Awards 2019 รางวัลตัวแทนคุณ ภาพดีเด่ น
แห่งชาติ (TNQA)
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 12

แบบ 56-1

(2) การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
โครงสร้ างเบีย้ ประกันภัยรั บ จําแนกตามช่ องทางจําหน่ าย ปี 2560
*เบี ้ยปี แรก
เบี ้ยรับปี ต่อไป
เบี ้ยรวม
ช่องทางการจําหน่าย
จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,197
18.39
11,984 37.34
14,181
32.20
ตัวแทน
ธนาคาร
อื่น ๆ
ผลผลิตรวมทังสิ
้ ้น

9,237

77.32

19,012

59.24

28,249

64.15

513

4.29

1,096

3.41

1,609

3.65

11,947

100.00

32,092

100.00

44,039

100.00

โครงสร้ างเบีย้ ประกันภัยรั บ จําแนกตามช่ องทางจําหน่ าย ปี 2561
*เบี ้ยปี แรก
เบี ้ยรับปี ต่อไป
เบี ้ยรวม
ช่องทางการจําหน่าย
จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
ตัวแทน
2,008
24.78
11,922 36.36
13,930
34.06
ธนาคาร
5,472
67.54
19,634 59.88
25,106
61.40
อื่น ๆ
621
7.68
1,235
3.76
1,856
4.54
ผลผลิตรวมทังสิ
้ ้น
8,101 100.00
32,791 100.00
40,892 100.00
โครงสร้ างเบีย้ ประกันภัยรั บ จําแนกตามช่ องทางจําหน่ าย ปี 2562
*เบี ้ยปี แรก
เบี ้ยรับปี ต่อไป
เบี ้ยรวม
ช่องทางการจําหน่าย
จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
ตัวแทน
1,923 31.03
11,805 40.03
13,728 38.46
ธนาคาร
3,735 60.26
16,243 55.07
19,978 55.97
อื่น ๆ
540
8.71
1,446
4.90
1,986
5.57
ผลผลิตรวมทังสิ
้ ้น
6,198 100.00
29,494 100.00
35,692 100.00
หมายเหตุ : *เบี ้ยประกันภัยรับปี แรกรวมเบี ้ยประกันภัยแบบชําระครัง้ เดียว

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 13

แบบ 56-1

• ด้ านช่ องทางจําหน่ ายผ่ านตัวแทน
ภาพรวมธุรกิจ : เบี ้ยรับรวม และเบี ้ยปี แรกรวมเบี ้ยชําระครัง้ เดียว ผ่านช่องทางตัวแทน ปี 2562
เบี ้ยปี แรก
เบี ้ยรับรวม
รวมเบี ้ยชําระครัง้ เดียว
บริ ษทั
ส่วน
จํานวน ส่วนแบ่ง
จํานวน
แบ่ง
%+/%+/(ล้ านบาท) ตลาด
(ล้ านบาท)
ตลาด
1. เอไอเอ
127,235 40.31 3.42
21,303 33.45
-3.53
2. ไทยประกันชีวิต
66,429 21.03 4.05
15,848 24.89
8.95
3. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
28,233
8.95 6.47
5,686
8.93 11.48
4. เมืองไทยประกันชีวิต
21,486
6.81 -7.22
5,244
8.24
0.32
5. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
14,634
4.64 0.87
2,510
3.94 13.71
6. กรุงเทพประกันชีวิต
13,728
4.35 -1.47
1,923
3.02
-4.19
7.ไทยสมุทรประกันชีวิต
12,769
4.05 7.74
2,287
3.59
3.47
8. โตเกียวมารี นประกันชีวิต
6,030
1.91 25.56
2,076
3.26 79.98
9. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
5,470
1.73 7.69
1,138
1.79 20.95
10. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
4,084
1.29 5.18
1,217
1.91
-2.28
ธุรกิจ
315,617 100.00 3.32
63,683 100.00
4.79
16

16

16

16

16

16

16

16

หมายเหตุ : ข้ อมูลของบริษัทอื่นจากสมาคมประกันชีวิตไทย เรี ยงอันดับตามเบี ้ยรับรวม

ปี 2562 บริ ษัทมีเบี ้ยรับรวมอยู่ในอันดับที่ 6 เช่นเดียวกับในปี 2561 โดยมีอตั ราเติบโตตํ่ากว่า
ธุรกิจ จากการเติบโตที่ลดลงของเบี ้ยปี แรกรวมเบี ้ยชําระครัง้ เดียว เนื่องจากการลดการขายผลิตภัณฑ์ สะสม
ทรัพย์ระยะสัน้ และการปรับพอร์ ทผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ระยะกลางและระยะยาวหลายแบบ ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์
หลักในการขยายตลาด ทังหมดนี
้
้ ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเบี ้ยรับปี แรกโดยรวม แต่สามารถช่วยลดภาระ
ของบริ ษัทในระยะยาว และสร้ างผลกําไรที่ดีให้ กบั บริ ษัทได้ ในอนาคต
โดยบริ ษัทมุ่งเน้ นการสร้ างผลกําไรเพิ่มขึ ้น ด้ วยการมุ่งขยายตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ค้ มุ ครองชีวิต
และสัญญาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการพัฒ นาแบบประกันสัญ ญาเพิ่มเติมด้ านสุขภาพ โรคร้ ายแรง รวมถึงแบบ
ประกันอุบตั ิเหตุ เพื่อสร้ างความหลากหลายและตอบโจทย์ทุกความต้ องการ ส่งผลให้ อัตราการแนบสัญญา
เพิ่มเติมในปี 2562 สูงขึ ้นตามที่ได้ คาดหวังไว้

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 14

แบบ 56-1

• ด้ านช่ องทางจําหน่ ายผ่ านธนาคาร
ภาพรวมธุรกิจ : เบี ้ยรับรวม และเบี ้ยปี แรกรวมเบี ้ยชําระครัง้ เดียว ผ่านช่องทางธนาคาร ปี 2562
เบี ้ยปี แรกรวม
เบี ้ยรับรวม
เบี ้ยชําระครัง้ เดียว
บริ ษทั
จํานวน ส่วนแบ่ง
จํานวน ส่วนแบ่ง
%+/%+/(ล้ านบาท) ตลาด
(ล้ านบาท) ตลาด
1. เมืองไทยประกันชีวิต
57,708 23.03 -13.68
19,286
20.11 18.54
2. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
40,483 16.16 -11.85
14,842
15.48 11.99
3. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
28,285 11.53 -25.06
6,790
7.08 -55.06
4. เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต
23,131
9.23 16.19
8,224
8.58 21.43
5. พรูเด็นเชียลประกันชีวิต
20,625
8.23 -9.43
8,704
9.08 -30.29
6. กรุ งเทพประกันชีวิต
19,978
7.97 -20.51
3,735
3.90 -32.08
7. ไทยประกันชีวิต
19,870
7.93 16.04
8,100
8.45 18.81
8. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
10,379
4.15 -10.20
2,169
2.26
0.55
9. เอไอเอ
9,284
3.71 27.42
8,388
8.75 27.47
10. ทิพยประกันชีวิต
8,042
3.21 22.23
7,376
7.69 12.10
ธุรกิจ
250,565 100.00 -10.66
95,883 100.00 -6.97
16

16

16

16

16

16

16

16

หมายเหตุ : ข้ อมูลของบริ ษัทอื่นจากสมาคมประกันชีวิตไทย เรี ยงอันดับตามเบี ้ยรับรวม

ในปี 2562 บริ ษัทมี เบี ย้ รับรวมอยู่ในอัน ดับ 6 ลดลงจากอันดับที่ 4 ในปี 2561 โดยมี อัตรา
เติบโตตํ่ากว่าธุรกิจ จากการลดลงของเบี ้ยปี แรก เนื่องจากข้ อจํากัดในการขายผลิตภัณฑ์บางประเภท รวมถึง
การลดลงของเบีย้ ประกันภัยรับปี ต่อไป เนื่องจากผลกระทบของกรมธรรม์ ที่ชําระเบี ้ยประกันภัยครบกําหนด
แล้ วหากแต่ยงั มีผลความคุ้มครองอยู่ (Paid up) ที่มีจํานวนมาก โดยบริ ษทั ได้ ทําการสร้ างพันธมิตรทางธนาคาร
ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ และปรับพอร์ ทสินค้ าช่องทางธนาคารใหม่เพื่อสร้ างผลกําไรในระยะยาว

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 15

แบบ 56-1

• ด้ านช่ องทางจําหน่ ายอื่นๆ
16

เบี ้ยรับรวม

เบี ้ยปี แรก
รวมเบี ้ยชําระครัง้ เดียว
ส่วน
จํานวน
แบ่ง
%+/(ล้ านบาท)
ตลาด
1,886
9.94
9.22
3,590 18.93 10.74
1,425
7.52 11.81
1,683
8.87 67.86
1,840
9.70
-7.76
1,964 10.35 51.14
1,035
5.46 86.62
571
3.01 45.73
540
2.85
-9.23
1,600
8.44 20.10
18,965 100.00 14.44
16

16

16

บริ ษทั

จํานวน
(ล้ านบาท)
16

1. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
2. ไทยประกันชีวิต
3. เมืองไทยประกันชีวิต
4. เอไอเอ
5. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
6. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ
7.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
8. โตเกียวมารี นประกันชีวติ
9. กรุ งเทพประกันชีวิต
10. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
ธุรกิจ

16

7,279
5,755
4,646
4,433
4,321
3,756
2,338
2,266
1,986
1,815
44,733

ส่วนแบ่ง
%+/ตลาด
16.27
12.87
10.39
9.91
9.66
8.40
5.23
5.07
4.44
4.06
100.00

5.56
8.51
4.33
15.88
-2.71
22.62
33.09
22.92
8.75
-7.42
7.92

16

16
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บริ ษัทได้ มีการพัฒ นาช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ เพิ่มแคมเปญเพื่อการลดหย่อน
ภาษี ในช่วงปลายปี เพื่ อ เป็ นทางเลื อกให้ กับ ผู้ ส นใจ รวมถึ งการเพิ่ ม ประสิ ทธิ การในการให้ บ ริ การ เพื่ อให้
สามารถเข้ าถึงฐานลูกค้ ารุ่นใหม่ให้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ ยังได้ ค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ที่มีศกั ยภาพ เพื่อช่วย
สนับสนุนให้ บริ ษัทเข้ าถึงตลาดกลุ่มใหม่ได้ โดยตรง ช่วยลดต้ นทุนและเพิ่มผลกําไรให้ กับบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
ด้ วย
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2.2.2 ภาวะตลาดและการแข่ งขัน
(1) ภาพรวมธุรกิจ
ภาพรวมธุรกิจ : เบี ้ยรับรวม และเบี ้ยปี แรกรวมเบี ้ยชําระครัง้ เดียว ปี 2562
เบี ้ยปี แรก
เบี ้ยรับรวม
รวมเบี ้ยชําระครัง้ เดียว
บริ ษทั
จํานวน ส่วนแบ่ง
จํานวน
ส่วนแบ่ง
%+/%+/(ล้ านบาท) ตลาด
(ล้ านบาท)
ตลาด
1. เอไอเอ
140,952 23.07
5.08
31,373
17.58
5.76
2. ไทยประกันชีวิต
92,054 15.07
6.71
27,538
15.43
11.92
3. เมืองไทยประกันชีวิต
83,840 13.72 -11.25
25,956
14.54
13.98
4. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
58,943
9.65 -12.07
14,077
7.89 -34.66
5. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
44,925
7.35 -11.76
15,357
8.60
10.18
6. กรุ งเทพประกันชีวิต
35,692
5.84 -12.72
6,198
3.47 -23.00
7. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
32,356
5.30 15.35
11,326
6.35
25.66
8. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
32,311
5.29 -2.04
6,565
3.68
7.78
9. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
24,588
4.02 -4.98
10,144
5.68 -24.77
10. ไทยสมุทรประกันชีวิต
14,469
2.37
9.04
3,076
1.72
2.50
ธุรกิจ
610,914 100.00 -2.63 178,487
100.00
-1.07
16

16

16

16

16

16

16

16
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ในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี ้ยรับรวมทังสิ
้ ้น 610,914 ล้ านบาท ลดลง
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 2.63 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากเบี ้ยปี ต่อไปซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนร้ อยละ 3.25 หรื อเท่ากับ 432,427 ล้ านบาท จากการที่สดั ส่วนธุรกิจใหม่ที่มาจากการขายกรมธรรม์
เบีย้ ชําระครัง้ เดียวในปี 2561 สูงขึน้ มากซึ่งทําให้ ไม่มีเบี ้ยปี ต่อไปเข้ ามาในปี นี ้ และผลกระทบจากกรมธรรม์ ที่
ชําระเบี ้ยประกันภัยครบกําหนดแล้ วหากแต่ยงั มีผลความคุ้มครองอยู่ (Paid up) ที่มีจํานวนมาก
สําหรับเบี ้ยปี แรกในปี 2562 นันมี
้ การปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยมีอัตราลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ 1.07 หรื อจํานวน 178,487.45 ล้ านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการที่บริ ษัทต่างๆมี
ความระมัดระวังจะในการนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบชําระครัง้ เดียวเป็ นอย่างมาก ทําให้ อตั ราการ
เติบโตของเบี ้ยประกันภัยชําระครัง้ เดียวชะลอตัวอย่างชัดเจน คิดเป็ นร้ อยละ 17.68 จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อน หรื อจํานวน 69,749.45 ล้ านบาท
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นอกจากนีย้ ังมีผลกระทบจากปั จจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ปรับตัวลดลง ซึ่งทําให้ บริ ษัทต่างๆ ต้ องทําการทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนพอร์ ทผลิตภัณฑ์ และพอร์ ท
การลงทุนใหม่ ให้ เหมาะสม รวมทัง้ ปั จจัยแวดล้ อมของธุรกิ จเอง เช่น การกํ ากับจากหน่วยงานภาครัฐผ่ าน
ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทประกันชีวิตและปฏิบัติหน้ าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้ า
ประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 (Market Conduct) ที่สง่ ผลให้ ยอดขายผ่านช่องทางธนาคารลดลง ภาวะ
ความกดดันจากการบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ 17 และการดํารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC2) สิ่งเหล่านีล้ ้ วนส่งผลให้ ภาคธุรกิจ ต้ องเร่ งปรั บตัวเพื่อ
เตรี ยมรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ยอดเบี ้ยปี แรกไม่รวมเบี ้ยชําระครัง้ เดียวนัน้ มีอัตราการเติบโตที่สูงขึน้ คิดเป็ นร้ อยละ
13.65 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน หรื อจํานวน 108,737.99 ล้ านบาท ซึ่งนับเป็ นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกถึง
การที่ประชาชนมีความสนใจต่อผลิตภัณ ฑ์ประเภทความคุ้มครองเป็ นหลักสูงขึน้ รวมไปถึงการยกระดับของ
ภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาสินค้ าใหม่ ๆ ของบริ ษัทประกันชีวิตโดยคํานึงถึงความต้ องการของลูกค้ าเป็ น
หลัก การพัฒนาระบบงานด้ านต่างๆ ด้ วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อให้ ลูกค้ าได้ รับความสะดวกสบาย รวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพ และการพัฒ นาคุณ ภาพตัวแทนทัง้ ด้ านทักษะการขาย และการให้ บริ การที่ดี อีกทัง้ การ
ได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้ านการลดหย่อนภาษี และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
สินค้ าและบริ การ รวมถึงการให้ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินรอบด้ านของธุรกิจประกันชีวิต
(2) แนวโน้ มธุรกิจประกันชีวิตปี 2563
แนวโน้ มธุรกิจประกันชีวิตในปี 2563 นันจะยั
้ งคงได้ รับผลกระทบต่อเนื่องจากปี 2562 ไม่ว่าจะเป็ น
ภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงไม่ฟื้นตัว และภาวะอัตราดอกเบี ้ยตํ่า รวมไปถึงการเตรี ยมพร้ อมของภาคธุรกิจสําหรับ
การกํากับจากหน่วยงานภาครัฐผ่านประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทประกันชีวิตและปฏิบตั ิหน้ าที่
ของตัวแทนประกัน ชี วิต นายหน้ าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 (Market Conduct) การปรั บระบบ
รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ 17 การบังคับใช้ ดํารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC2) และรวมไปถึงการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบแบบและข้ อความสัญ ญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ประเภทสามัญ แบบ
มาตรฐานสําหรับบริ ษัทประกันชีวิต
นอกเหนื อจากการเตรี ยมความพร้ อมในด้ านระบบและกระบวนการปฏิ บัติงานแล้ ว กลุ่ม ธุรกิ จ
ประกันชีวิตยังต้ องมีการพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยหลายบริ ษัทได้ ปรับกลยุทธ์ การขาย
โดยลดการขายสินค้ าประเภทจ่ายเบี ้ยครัง้ เดียว และเพิ่มการขายสินค้ าประเภทเน้ นความคุ้มครองและสัญญา
เพิ่มเติมทัง้ ประกันสุขภาพและประกันอุบตั ิเหตุ รวมถึงประกันชีวิตควบการลงทุนมากขึ ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
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ในด้ านเบี ้ยประกันที่ตํ่ากว่าสินค้ าประเภทอื่น อย่างไรก็ตามธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีปัจจัยสนับสนุนต่อการ
เติบโตต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. แนวโน้ มประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึน้
ประเทศไทยมีแนวโน้ มจํานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องและมีอายุยืนยาวขึน้
โดยประเทศไทยจะก้ าวเข้ าสู่สงั คมประชากรสูงวัยในปี 2573 เป็ นต้ นไป โดยมีผ้ มู ีอายุมากกว่า 60 ปี เกินร้ อย
ละ 20 ของจํานวนประชากรทังหมด
้
ประกอบกับประชาชนในวัยทํางานจะมีสดั ส่วนที่ลดลงจากอัตราการเกิด
ของประชากรในประเทศ ทํ าให้ รัฐ บาลไทยอาจต้ องมี ภ าระด้ านงบประมาณรายจ่ายสําหรับสวัส ดิการเพื่ อ
ประชาชนสูงวัยที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงรายได้ หลังเกษี ยณอาจไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ จึงเป็ นโอกาสทางธุรกิจที่จะ
ส่งเสริ มประชาชนเก็บออมในรูปของประกันชีวิต เพื่อแบ่งเบาภาระในการใช้ จ่ายด้ านสุขภาพและค่าใช้ จ่ายใน
การรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้น รวมถึงการเตรี ยมวางแผนการเงินหลังเกษี ยณซึง่ จะมีความจําเป็ นมากขึ ้น
ในอนาคต
2. อัตราการถือครองกรมธรรม์ ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับตํ่า
อัตราการถือครองกรมธรรม์ของประชากรไทย ยังคงอยู่ในระดับตํ่าที่ร้อยละ 39 ถือเป็ นโอกาสใน
การขยายธุรกิจประกันชีวิต โดยการเริ่ มบังคับใช้ ประกาศของสํานักงานงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
ของบริ ษัทประกันชีวิต และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้ าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.
2561 จะเป็ นส่วนช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคมีความเชื่อมัน่ ในการซื ้อประกันชีวิตมากยิง่ ขึ ้น
3. กระแสความนิยมในการรั กษาสุขภาพเชิงป้องกัน
ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สงู ขึ ้น ประกอบกับปั จจัยเสี่ยงในการทําให้ เกิดการโรคที่เพิ่มขึ ้น
เช่น ปั ญหามลภาวะจากฝุ่ น หรื อโรคระบาดใหม่ ทําให้ เกิดกระแสความนิยมในการรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน ไม่
ว่าจะเป็ น การรับประทานอาหารที่เป็ นประโยชน์ การออกกําลังกาย รวมไปถึงการป้องกันความเสี่ยงโดยการ
ซื ้อประกันสุขภาพ ทําให้ บริ ษัทในธุรกิจประกันภัย พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ประกันสุขภาพหลากหลายรู ปแบบให้
เหมาะสมกับความต้ องการของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน อีกทัง้ ยังเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผลิตภัณ ฑ์ด้วยการมอบสิทธิ
ประโยชน์พิเศษให้ กบั ลูกค้ าที่มีพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับการรักษาสุขภาพเชิงป้องกันอีกด้ วย
4. ความต้ องการการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
ประชาชนมีแนวโน้ มให้ ความสนใจในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็ นเครื่ องมือสําคัญชนิดหนึ่งที่จะเป็ นหลักประกันในการแบ่งเบาความเดือดร้ อนเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝั นขึน้ นอกจากนี ย้ ังมีผลิ ตภัณ ฑ์ ประกันชีวิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการความ
คุ้มครองควบคู่กับการลงทุน รวมไปถึงความสามารถในการใช้ สิทธินําเบี ้ยประกันภัยบางประเภทไปลดหย่อน
ภาษี ได้ อีกด้ วย
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5. การเข้ าสู่เศรษฐกิจของโลกดิจิทัล
เทคโนโลยีด้านดิ จิทัล ที่ มีการพัฒ นาอย่ างรวดเร็ ว ช่ วยให้ บริ ษัทในธุรกิ จสามารถพัฒ นาการ
บริ การให้ ลกู ค้ า พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า รวมถึงพัฒนากระบวนการทํางานภายในของบริ ษัท
ซึง่ จะมีส่วนช่วยให้ ลกู ค้ าได้ รับความสะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีลกู ค้ าเป็ นศูนย์กลาง
มากยิ่งขึ ้น
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจประกันชีวิต มีแหล่งเงินทุนจากการชําระเบี ้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย และบริ ษัท
สํารองเงินประกันชีวิตไว้ ส่วนหนึ่งเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายชดเชยตามเงื่อนไขข้ อตกลงที่ตกลงกันไว้ ตามกรมธรรม์
อาทิ ผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์ หากกรมธรรม์ ครบกํ าหนด เงินเวนคืนกรมธรรม์ ค่ าสินไหมทดแทนอัน
เนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ การสูญเสียรายได้ ในยามชรา หรื อการเสียชีวิต เป็ นต้ น
อีกทัง้ บริ ษัทได้ นําเบี ้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปลงทุน เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่มั่นคงแก่ผ้ ูเอาประกันภัยหรื อผู้รับ
ผลประโยชน์ ต ามภาระผู ก พั น ต่ า งๆ ข้ างต้ น นอกจากนี แ้ หล่ง เงิ น ทุ น ที่ บ ริ ษั ท ได้ รับ มาจากการชํ า ระเบี ย้
ประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้ ว บริ ษัทต้ องดํารงเงินกองทุนตามประกาศสํานักงาน คปภ. โดยบริ ษัทต้ องมี
เงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อประกันความเสียหายจากการลงทุน ซึง่ ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินจากสัญญา
ประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน ในปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.89 เท่า จะเห็นได้ ว่าบริ ษัทมีความสามารถเพียงพอที่จะ
สามารถชําระหนี ้สินที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตให้ กบั ผู้เอาประกัน
2.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
การบริ หารจัดการและการควบคุมภายในของกิจกรรม หรื อกระบวนการต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทําให้
เกิดความเสียหาย หรื อ ผิดพลาด/ล้ มเหลว และเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตให้ อยู่ในระดับที่
สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย
และวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ขององค์ กร เป็ นไปตามกฎหมายและสอดคล้ อ งตามแนวทางมาตรฐานสากลเป็ น
หลักการและแนวทางในการบริ หารความเสี่ยง ประจําปี 2562 โดยบริ ษัทได้ ประเมินความเสี่ยงทัง้ จากปั จจัย
ภายในและภายนอก ดังนี ้
1. ความเสี่ยงด้ านตลาดและความเสี่ยงจากภาวะอัตราดอกเบีย้ ลดลงและอยู่ในระดับตํ่า
1.1 ความเสี่ ย งจากภาวะตลาดมี ค วามผัน ผวน ได้ แ ก่ การขึ น้ ลงของอัต ราดอกเบี ย้ การ
เปลี่ยนแปลงราคาของทรัพย์สินลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาตรา
สารการเงิน ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่กระทบต่อรายได้ จากการลงทุนและเงินกองทุนของบริ ษัท
บริ ษัทควบคุมและบริ หารจัดการให้ มูลค่าเสี่ยงนัน้ อยู่ในระดับไม่เกินเงินกองทุนรองรับ
ความเสี่ยงที่จดั สรรไว้ ตามแผนธุรกิจ โดยบริ ษทั มีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด
อยู่ในระดับ ที่ ยอมรั บ ได้ และเมื่ อรวมกับ ความเสี่ ยงประเภทอื่ น แล้ ว บริ ษั ท ยัง มี ฐ านะ
เงินกองทุนที่เข้ มแข็งและสูงกว่าที่กฎหมายกําหนด
1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ อยู่ในระดับตํ่า อัตราดอกเบีย้ เป็ นหนึ่งในสมมติฐานหลัก
ของการกําหนดอัตราเบีย้ ประกันชีวิต และการประเมินมูลค่าหนีส้ ินและเงินสํารองของ
สัญญาประกันภัย ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย หมายถึง ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี ้ย โดยเฉพาะหากอัตราดอกเบี ้ยอยู่ในระดับตํ่าเป็ นเวลานานจะส่งผลกระทบ
ต่อบริ ษัทในเรื่ องความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาประกันภัย
การรักษาระดับผลกําไร การดํารงเงินกองทุน และการบริ หารจัดการความสอดคล้ องของ
สินทรัพย์และหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
ทั ง้ นี บ้ ริ ษั ท มี แ นวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยกํ า หนดให้ คณะทํ า งานบริ ห าร
เงิ น กองทุ น ติ ด ตาม ประเมิ น และรายงานปั จจัยเสี่ยงและดัชนี ชี ว้ ัดความเสี่ ยง (KRI : Key Risk
Indicators) อย่ างใกล้ ชิ ด รวมถึ ง การบริ หารสิ น ท รั พ ย์ แล ะห นี ้สิ น (Asset and Liability
Management: ALM) ด้ วยการทํ า Duration Matching เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี ้ยทังในด้
้ านสินทรัพย์และหนี ้สิน การปรับสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
(Product mix) โดยการขายผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นการให้ ความคุ้มครองมากกว่าการออม การปรับกล
ยุทธ์ การลงทุนเพื่อการบริ หารความสอดคล้ องระหว่างสินทรัพย์และหนี ้สิน ควบคู่ไปกับการรักษา
ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทังนี
้ ้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
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ความเสี่ยงและการติดตามด้ วยระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ า การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและ
การทดสอบภาวะวิกฤตของปั จจัยเสี่ยงหลัก
2. ความเสี่ยงจากการประกันภัย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการตาย อัตราการเจ็บป่ วย อัตรา
ความคงอยู่ หรื ออัตราค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง แตกต่างจากอัตรา ที่ได้ ประมาณการไว้ ทําให้ เกิดผล
กระทบทางลบกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท ซึ่งการบริ หารความเสี่ยงด้ านการประกันภัยของ
บริ ษัทเริ่ มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยบริ ษัทมีคณะทํางานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี
หน้ าที่ในการสร้ างแนวคิดและพัฒ นาสินค้ าให้ เป็ นไปตามความต้ องการของกลุ่มเป้าหมายและ
สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการดํ า เนิ น งานภายใต้ ก รอบนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการกําหนดแนวทางในการพิจารณารับประกันภัยที่เป็ นมาตรฐานตามแบบ
ประกัน อายุ และเพศไว้ อย่างชัดเจนในการคัดเลือกภัยจากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทําประกัน
ชี วิต โดยพิ จ ารณาจากปั จ จัย ต่ างๆ ได้ แก่ อัต รามรณะ อัต ราความคงอยู่ ข องกรมธรรม์ หรื อ
ความสามารถในการชํ าระเบี ย้ ประกันภัยของผู้เอาประกันด้ วยเช่ นกัน ทัง้ นี จ้ ะประเมินความ
เพียงพอของสํารองประกันภัยและเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่เพียงพอและ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น
ในอนาคตได้ โดยทบทวนสมมุติฐานต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
2.1 ความเสี่ยงด้ านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ความเสี่ยงด้ านการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ หมายถึง ข้ อผิดพลาด บกพร่ องในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การกําหนดอัตราเบี ้ยประกันภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการ
ขายของช่องและกลยุทธ์ ด้านสัดส่วนผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่อาจ
เกิด จากช่อ งทางการขายเองและ ประสิท ธิภ าพการบริ ห ารจัด การ และ/หรื อ
กระบวนการดําเนินงาน อันอาจไม่สอดคล้ องหรื อไม่สามารถปรับให้ เข้ ากับปั จจัย หรื อ
สภาวะแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ บริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยง
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยกําหนดให้ มีการสํารวจความต้ องการของตลาดกับกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมาย และมีการประเมินความเสี่ยงในการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ครอบคลุมใน
ทุกๆ ด้ าน อาทิ การพัฒ นาศักยภาพและเพิ่มสัดส่วนของรายได้ จากทุกช่องทางให้ เพิ่ม
มากขึน้ เช่น การเพิ่มคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มช่องทางขายใหม่ คือ
ช่องทางขายออนไลน์ ควบคู่ไปกับการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ และการนําเทคโนโลยีเข้ ามา
สนับสนุนการบริ การที่ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า
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2.2 ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้ านการประกันภัย ได้ แก่ สํารองประกันภัยสําหรับสัญญา
ประกันภัยระยะยาว
บริ ษัทคํานวณสํารองประกันภัยสําหรั บสัญ ญาประกันภัยระยะยาวด้ วยวิธีสํารองเบีย้
ประกันภัยสุทธิชําระคงที่ (Net Level Premium Valuation: NPV) ซึ่งใช้ ข้อสมมติคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลงตลอดอายุกรมธรรม์ (Lock-in Assumption) ส่งผลให้ การคํานวณสํารอง
ประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวไม่ได้ รับผลกระทบจากอัตรามรณะ อัตรา
การขาดอายุ หรื ออัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทดสอบความ
พอเพียงของหนี ้สินทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานนันจั
้ ดทําโดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบสํารอง
ตามวิ ธี เบี ย้ ประกั น ภั ย สุ ท ธิ ชํ า ระคงที่ กั บ สํ า รองตามวิ ธี สํ า รองประกั น ภั ย แบบเบี ย้
ประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซึ่งใช้ ข้ อสมมติที่เป็ นปั จ จุบัน และ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริ ษัทเป็ นแบบรับรองของผลประโยชน์ ทําให้ ปัจจัยที่
มีผ ลกระทบมากที ่ส ดุ ในการคํานวณสํารองประกัน ภัยแบบเบี ้ยประกัน ภัยรวม ได้ แ ก่
อัตราคิดลด ซึ่งคํานวณมาจาก Risk-free rate + illiquidity premium ดังนั ้น ในสภาวะ
ที่อตั ราดอกเบี ้ยปลอดความเสี่ยงมีอัตราที่เพิ่มสูงขึน้ จะส่งผลให้ สํารองประกันภัยแบบ
เบี ้ยประกันภัยรวมมีจํานวนที่ลดลงและตํ่ากว่าสํารองเบี ้ยประกันภัยสุทธิชําระคงที่ กลุ่ม
บริ ษัทและบริ ษัทไม่ ต้องรับรู้ ค่าใช้ จ่ ายเพิ่ มเติมในงบกํ าไรขาดทุน ในทางตรงกันข้ าม ใน
สภาวะที่อัตราดอกเบี ้ยปลอดความเสี่ยงมีอตั ราที่ลดลงจะส่งผลให้ สํารองประกันภัยแบบเบี ้ย
ประกันภัยรวมมีจํานวนที่เพิ่มขึ ้น ในกรณีที่สํารองประกันภัยแบบเบี ้ยประกันภัยรวมเพิ่มสูงขึ ้น
เกิ นกว่ าจํ านวนตามสํ ารองเบี ย้ ประกันภั ยสุทธิ ชํ าระคงที่ บริ ษั ทจะต้ องรั บรู้ ส่ วนต่ างเป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมในงบกําไรขาดทุนจากผลการทดสอบความเพียงพอของหนี ้สิน
3. ความเสี่ยงด้ านการแข่ งขัน
เป็ นความเสี่ยงที่ เกิ ดขึน้ ทัง้ ในด้ านช่องทางการขาย ประสิทธิ ภาพการบริ หารจัดการ และ/หรื อ
กระบวนการดําเนินงาน อันอาจไม่สอดคล้ องหรื อไม่สามารถปรับให้ เข้ ากับปั จจัย หรื อ สภาวะ
แวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อาทิ พฤติกรรมผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เช่น การใช้ บริ การที่ สาขาธนาคารน้ อยลง ส่งผลกระทบต่ อการเสนอขายของช่องทางธนาคาร
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและหนี ส้ ินครัวเรื อนที่สูงขึน้ ส่งผลให้ อํานาจซือ้ ลดลงกระทบต่ อการ
ตัดสินใจของผู้บริ โภค การนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขายและการบริ การที่ทนั สมัยมา
ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น ระบบการดํ าเนนิ ง าน เป็ นต้ น บริ ษั ท ได้ จัด ทํ า แผนธุ รกิ จ ที่ กํ า หนด
มาตรการและแผนบริ หารความเสี่ยงรองรับไว้ ให้ สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ต่างๆ ที่ใช้ ในการ
ดําเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบงาน กระบวนการด้ านต่างๆ ให้ ก้าวหน้ าและทันสมัย รวมถึงการ
บริ หารช่องทางการขายและกลยุทยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นแนวทางหนึ่งในการบริ หารความเสี่ยง
เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 23
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4. ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎหมายและการกํากับดูแลธุรกิจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมทัง้ การกํากับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจ
ส่งผลกระทบทัง้ ด้ านการแข่งขัน ต้ นทุนทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัท และ/หรื อ
การไม่ปฏิบตั ิตาม การฝ่ าฝื น กฎเกณฑ์ หรื อประมาทเลินเล่อ อาจทําให้ บริ ษัทถูกภาคทัณฑ์ ถูก
ปรับ หรื อถูกฟ้ องร้ องได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทได้ กําหนดโครงสร้ างการ
บริ หารงาน โดยนําหลักการแนวปราการป้องกัน 3 ชัน้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ในการ
ควบคุมดูแลและติดตามให้ หน่วยงานต่างๆ ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับของหน่วยงาน
กํากับดูแลธุรกิจ รวมถึงนโยบายและระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและแจ้ งให้ หน่วย งานและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน โดย
กฎหมายใหม่ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อกระบวนการดํ าเนิ น งาน และบริ ษั ท ได้ เตรี ยมการไว้ ได้ แ ก่
พระราชบัญ ญั ติค้ ุม ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญ ญั ติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น IFRS และ การดํ า รง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (RBC 2) เป็ นต้ น
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4. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ตารางแสดงสินทรั พย์ ของบริษัทที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีสาขา (ไม่รวมสํานักงานใหญ่) จํานวน 67 สาขา โดยเป็ นทรัพย์สินของ
บริ ษัท จํ านวน 32 แห่ง (อาคารไม่ ใช้ 5 แห่ง ได้ แก่ สมุทรสงคราม กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น นครราชสี ม า และ
อุบลราชธานี และมีชนพื
ั ้ ้นที่แบ่งให้ เช่า 1 แห่ง (หาดใหญ่)) และสาขาที่บริ ษัทเช่าจํานวน 40 สาขา
บริ ษัทมีทรัพย์สินประเภท ที่ดิน อาคารชุด ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง และอุปกรณ์ ดังนี ้
- สํานักงานใหญ่ของบริ ษัท ตัง้ อยู่เลขที่ 23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบาง
กะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ซึ่งบริ ษัททําสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้ให้ เช่า สิ ้นสุด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
- ที่ ดิ น อาคารชุ ด ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ าง และอุ ป กรณ์ สุ ท ธิ อื่ น ๆ ณ สิ น้ ปี 2562 มี จํ า นวน
1,442.17 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1 ที่ดินเปล่า อาคารชุด และที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง *

ประเภททรัพย์ สนิ

อาคารชุด จํานวน 1 ห้ องชุด
(สาขาเอกมัย)
ที่ตั ้ง เขตพระโขนง
จ. กรุงเทพมหานคร
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
อาคารระหว่างก่อสร้ าง
- ที่ดิน
- สิ่งปลูกสร้ าง
รวม

มูลค่ า
ทางบัญชี
ณ สิน้ ปี
2562
(ล้ านบาท)
7.02

พืน้ ที่
(ตร.วา)

ราคา
ประเมิน
(ล้ านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

วัตถุประสงค์

327.08

123.61

บริษัทเป็ นเจ้ าของ

-ไม่ม-ี

ที่ตั ้งสํานักงาน

791.35
510.67

7,864.60
8,211.12

904.16
616.88

บริษัทเป็ นเจ้ าของ
บริษัทเป็ นเจ้ าของ

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

ที่ตั ้งสํานักงาน
ที่ตั ้งสํานักงาน

1,309.04

16,402.80

1,644.65

หมายเหตุ: ราคาที่ดินและอาคารประเมินตามกฎการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
* ส่วนที่เป็ นของบริษัท
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4.1.2 เครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ สํานักงานของบริ ษัท*
ประเภททรั พย์ สิน
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้ สํานักงาน
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่า
รวม

มูลค่ าทางบัญชี
ณ สิน้ ปี 2562
(ล้ านบาท)
21.42
76.96
24.19
10.56
133.13

หมายเหตุ: * ส่วนที่เป็ นของบริษัท

4.2 การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
โปรดศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม หน้ า 2 - 3
4.3 การเปิ ดเผยราคาประเมินทรั พย์ สิน
- ไม่มี -
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ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริ ษัทเป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ซึ่งเป็ นคดี
หรื อข้ อพิพาทที่ยงั ไม่สิ ้นสุดและเป็ นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัท ดังนี ้
- บริ ษัทเป็ นจําเลยในคดีเรี ยกร้ องเงินผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย เนื่องจากบริ ษัทได้ ทําการ
ปฏิ เสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ กับผู้เอาประกันภัยหรื อผู้รับประโยชน์ (แล้ วแต่ กรณี ) จํานวน
ทั ง้ สิ น้ 7 คดี โดยมี ก ารเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หาย รวมเป็ นจํ า นวนเงิ น 8.13 ล้ า นบาท คดี ที่ มี ก าร
เรี ยกร้ องค่าเสียหายสูงสุด (ทุนทรัพ ย์ที่ยื่นฟ้ อง) จํานวนเงิน 2.40 ล้ านบาท โดยปั จจุบันบริ ษัท
ได้ แต่งตังทนายความเข้
้
าสู้คดี เพื่อไม่ต้องรับผิดตามข้ อกล่าวหาดังกล่าว
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
การประเมินมูลค่ าธุรกิจ (Embedded Value )
การประเมิ น มูล ค่ า ธุ รกิ จ (Embedded Value) ของบริ ษั ท ณ สิ น้ ปี 2562 โดยมี บ ริ ษั ท ดี ล อยท์ ทู้ ช
โธมั ท สุ ไชยยศ ที่ ป รึ ก ษา จํ า กัด เป็ นบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาในการประเมิ น มู ล ค่ า ดั ง กล่ า ว มี ร ายละเอี ย ดเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมาดังนี ้
31 ธ.ค. 62
ล้ านบาท

Embedded Value (EV)
Value of One Year New Business (VNB)
จํานวนหุ้น ณ สิ ้นปี

บาทต่อหุ้น

70,882
41.51
352
0.21
1,708

31 ธ.ค. 61

Growth
ล้ านบาท
บาทต่อหุ้น
%
62,959
36.86 +12.6
1,396
0.87 -74.8
1,708

สมมุติฐานที่สําคัญ :

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราดอกเบี ้ยคิดลด (Risk Discount Rate)

3.50%
8.30%
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาค ม 2562 บ ริ ษั ท มี ทุ น จ ด ท ะเบี ย น 1,708,000,000 บ าท เรี ย ก ชํ า ระแล้ ว
1,707,566,000 บาท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 1,707,566,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
•

รายชื่ อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อัน ดับแรกของบริ ษัท ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบียนครั ง้ ล่าสุด เมื่ อวัน ที่
30 สิงหาคม 2562

รายชื่อ
1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY*
2. บริ ษทั วัฒนโสภณพนิช จํากัด
3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
4. บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน)
5. นายชาตรี โสภณพนิช
6. บริ ษัท จตุบตุ รโฮลดิ ้ง จํากัด
7. บริ ษทั เอ็มเอสไอ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
8. กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
9. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
10. นายเชิดชู โสภณพนิช

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 29

จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว 1,707,566,000 หุ้น
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ร้ อยละของหุ้น
จํานวนหุ้น (หุ้น)
ที่เรียกชําระแล้ วทังหมด
้
413,396,200
24.21
222,505,000
13.03
130,022,480
7.61
78,574,760
4.60
63,967,204
3.75
63,000,000
3.69
57,201,480
3.35
54,294,760
3.18
53,009,554
3.10
45,294,014
2.65
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7.2.2 ในกรณีท่ บี ริษัทมีการประกอบธุรกิจ holding company
บริ ษัทมิได้ มีการประกอบธุรกิจ holding company
7.2.3 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษัทไม่มีข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่กบั บริ ษัท
7.3 การออกหลักทรั พย์ อ่ นื
ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้ นิติบุคคล แต่จะต้ องไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรื อมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน
ปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ เมื่อปรากฏว่า บริ ษัทมีกําไรสมควรที่จะทําได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ถัดไป
ภายใต้ พ ระราชบัญ ญั ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 32 การจ่ายเงินปั นผลบริ ษัทต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 30
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท คณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ
เกินกว่าร้ อยละ 75 ตามที่กฎหมายกําหนดต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกโดยจํานวนที่ใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการดําเนินกิจการ กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
เพื่อช่วยกลัน่ กรองงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการจัดการด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัท อีกทัง้ เพื่อให้
การบริ หารกิจการเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ภายใต้ หลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ด
ย่อยขึน้ จํานวน 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ณ สิน้ ปี 2562 คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 15 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 2 ท่าน
และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 13 ท่าน ซึ่งในจํานวนนี ้เป็ นกรรมการอิสระ 6 ท่าน โดยกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรมีจํานวน 13 ท่าน ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 75 ตามที่กฎหมายกําหนด ตามรายชื่อดังนี ้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อกรรมการบริษัท
ดร. ศิริ การเจริ ญดี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ
นางคมคาย ธูสรานนท์
กรรมการอิสระ
นายประพันธ์ อัศวอารี
กรรมการอิสระ
นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ
กรรมการอิสระ
รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการอิสระ
นางสาวิตรี รมยะรู ป
กรรมการ
นางประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ
นายมิโนรุ คิมรู ะ
กรรมการ
นายโคจิ อิชิบะ
กรรมการ
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 31

ช่ วงวาระการดํารงตําแหน่ ง
26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565
28 เม.ย. 2560 – เม.ย. 2563
26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565
28 เม.ย. 2560 – เม.ย. 2563
26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565
28 เม.ย. 2560 – เม.ย. 2563
27 เม.ย. 2561 – เม.ย. 2564
28 เม.ย. 2560 – เม.ย. 2563
26 เม.ย. 2562 – เม.ย. 2565
27 เม.ย. 2561 – เม.ย. 2564
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ที่
11
12
13
14
15

รายชื่อกรรมการบริษัท
นายยูอิชิ ฮอนด้ า
นายโชน โสภณพนิช
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
นายเวทิศ อัศวมังคละ
ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ช่ วงวาระการดํารงตําแหน่ ง
27 เม.ย. 2561 – เม.ย. 2564
15 ธ.ค. 2562 – เม.ย. 2565
27 เม.ย. 2561 – เม.ย. 2564
27 เม.ย. 2561 – เม.ย. 2564
6 ส.ค. 2561 – เม.ย. 2564

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิ พั ฒ นกุ ล รองผู้ จัด การใหญ่ แ ละประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารฝ่ ายการเงิ น
ทําหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
ในปี 2562 คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุม จํานวน 7 ครัง้ โดยมีรายชื่อ และรายละเอียดการเข้ า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ ละท่ าน สรุ ปดังนี ้
จํานวนครั ง้ ที่จัดประชุม/
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
การเข้ าร่ วมการประชุม
1 ดร. ศิริ
การเจริ ญดี
ประธานกรรมการ
7/7
และกรรมการอิสระ
2 นายสุนทร
อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ
6/7
3 นางคมคาย
ธูสรานนท์
กรรมการอิสระ
7/7
4 นายประพันธ์
อัศวอารี
กรรมการอิสระ
7/7
5 รศ. ดํารงค์
ทวีแสงสกุลไทย กรรมการอิสระ
6/7
6 นายพนัส
ธีรวณิชย์กลุ
กรรมการอิสระ
6/7
7 นางสาวิตรี
รมยะรูป
กรรมการ
7/7
8 นางประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
6/7
9 นายมิโนรุ
คิมรู ะ
กรรมการ
6/7
10 นายโคจิ
อิชิบะ
กรรมการ
7/7
11 นายยูอิชิ
ฮอนด้ า
กรรมการ
7/7
12 นายโชน
โสภณพนิช
กรรมการ
7/7
13 นางสาวชลลดา
โสภณพนิช
กรรมการ
6/7
14 นายเวทิศ
อัศวมังคละ
กรรมการ
6/7
15 ม.ล.จิรเศรษฐ
ศุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
7/7
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 32
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกอบด้ วย
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายเดชา
ตุลานันท์
2
นายปานศักดิ์
พฤกษากิจ

ตําแหน่ ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

8.2 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หาร จํานวน 9 คน ประกอบด้ วย
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
2
3

นายโชน
นายเสนาะ

โสภณพนิช
ธรรมพิพฒ
ั นกุล

4

นางสาวชลลดา

โสภณพนิช

5

นางสาวจารุวรรณ

ลิ ้มคุณธรรมโม

6

นายอนุชา

ภิงคารวัฒน์

7

นายอภิพงศ์

พงศ์เสาวภาคย์

8
9

นางอรนุช
นางสาวศิรินารถ

สําราญฤทธิ์
วงศ์เจริ ญสถิตย์

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร
รองผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สายบัญชีและการเงินและ
รักษาการผู้บริ หารฝ่ ายธุรการ
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้อํานวยการอาวุโส
สายธุรกิจและช่องทางอื่น
ผู้อํานวยการอาวุโส สายประกันชีวิต
ผู้อํานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทังนี
้ ้ ได้ แนบข้ อมูลของผู้บริ หารในเอกสารแนบ 1
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โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Investment Committee

Board of Directors

Advisor to Board of Directors

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Nomination and Remuneration Committee

Risk Management Committee

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Performance Assessment and Evaluation Committee

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

Executive Board of Directors

Good Corporate Governance Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
รองประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Vice Chairman of the Executive Board

Chief Executive Officer (CEO)

(คุณโชน โสภณพนิช )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

Chief Distribution Officer (CDO)

Chief Financial Officer (CFO)

สายงานตัวแทนและ

สายธุรกิจและช่องทางอื่น

สายการขายช่องทาง

สายประกันชีวิต

สายกลยุทธ์และ

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายการลงทุน

สายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงิน

Partnership & Alternative

สถาบันการเงิน

Life Operation Div.

วางแผนธุรกิจองค์กร

Information Technology

Investment Div.

Accounting &

Agency Div.

Distribution Div.

Bancassurance Div.

Corporate

Div.

Finance Div.

ฝ่ายการตลาดและ

ฝ่ายคณิตศาสตร์

ฝ่ายตรวจสอบ

สื่อสารองค์กร

Actuary Dept.

Internal Audit Dept.

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักกํากับการปฏิบัติงาน

Marketing & Corporate
Communication Dept.

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

Human Resource Management
Dept.

Compliance Office

Product Development

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Dept.

Administration Dept.

Risk Management Dept.

ฝ่ายงานดิจิทัลอินโนเวชั่น

สํานักกฎหมาย

Digital Innovation Dept.

Legal Office

สายการบังคับบัญชา
สายการรายงานด้ านงบประมาณและการบริหารทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 34
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8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุม คณะกรรมการ ครั ง้ ที่ 2/2551 ซึ่งประชุม เมื่ อวันที่ 8 เมษายน 2551 ได้ แต่ งตัง้ ให้ นายเสนาะ
ธรรมพิพฒ
ั นกุล เป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยให้ มีหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ โดยติดตาม
ให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและเป็ นไปตามมติคณะกรรมการ และมติประชุมผู้ถือหุ้น และติดต่อสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้นทัว่ ไป ให้ ได้ รับทราบสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีข้อมูลโดยสังเขป
ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการจากความรู้
ความสามารถความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ
ผลการดํ า เนิ น งาน และการเติ บ โตทางผลกํ า ไรของบริ ษั ท ตลอดจนพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกับ การจ่ า ย
ค่ าตอบแทนกรรมการของบริ ษั ท ชัน้ นํ าในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และในกลุ่ม อุต สาหกรรมเดี ย วกัน นํ า เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการประกอบด้ ว ยเบี ย้ ประชุ ม และค่ า บํ า เหน็ จ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ
ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบสามารถเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทชัน้ นําและกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน
16.70 ล้ านบาท โดยมีค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึน้ จริ งในระหว่างปี 2562 จํานวน 14.88 ล้ านบาท สรุ ปได้
ดังนี ้
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ดร. ศิริ การเจริญดี
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
นางคมคาย ธูสรานนท์
นายประพันธ์ อัศวอารี
นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ
รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
นางสาวิตรี รมยะรูป
นางประไพวรรณ ลิมทรง
นายมิโนรุ คิมรุ ะ
นายโคจิ อิชิบะ
นายเวทิศ อัศวมังคละ
รวมทัง้ สิน้

1,017,123 560,000
813,699 280,000
665,753 280,000 1,360,000
554,795 280,000
369,863 280,000
591,781 280,000
499,315 280,000 640,000
295,890 280,000
221,918 280,000
221,918 280,000
147,945 280,000
5,400,000 3,360,000 2,000,000

960,000

160,000
480,000
240,000

160,000
320,000

240,000

160,000
80,000
80,000

80,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000

320,000

280,000

80,000
240,000

120,000

440,000
80,000

1,400,000

960,000
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480,000

320,000

360,000

รวม

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการอิสระ

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่ าตอบแทน

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการลงทุน

ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรม
การบริษัท
ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร

ค่ าบําเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ

ลําดับที่

ค่ าตอบแทนกรรมการ ปี 2562

2,937,123
1,693,699
2,825,753
1,434,795
769,863
1,271,781
1,859,315
575,890
581,918
501,918
427,945
14,880,000
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หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงเทียบเท่า
รองผู้จดั การใหญ่หรื อที่สงู กว่า ซึ่งประกอบด้ วยเงินเดือน และโบนัสประจําปี โดยพิจารณาจากการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน การเปรี ยบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียง
พอที่จะจูงใจให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด รวมถึงสอดคล้ องกับแนวทางการเติบโต
ของผลกําไร ตลอดจนมูลค่าธุรกิจของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนําข้ อมูลที่ได้
เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ย้ อ นหลัง ไปใช้ ใ นการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เสนอขออนุ มั ติ ต่ อ
คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้บริ หาร จํานวน 9 คน ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม และ
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ เป็ นเงินรวม 65,940,787 บาท เทียบกับปี 2561 ค่าตอบแทนของผู้บริ หาร จํานวน 8 คน
ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม และกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เป็ นเงินรวม 68,424,393.25 บาท
และปี 2560 ค่าตอบแทนของผู้บริ หาร จํานวน 6 คน ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม และกองทุน
สํารองเลี ้ยงชีพ เป็ นเงิน 53,180,338 บาท
ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือจากสวัสดิการพนักงานทัว่ ไป
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8.5 บุคลากร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษั ท มี พ นักงานรวมทัง้ สิ น้ จํ านวน 1,185 คน จํานวนพนักงานแบ่ง ตาม
สายงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

สายงาน
สังกัดกรรมการผู้จดั การใหญ 1
สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน
สายการลงทุน
สายบัญชีและการเงิน
สายบริ หารทรัพยากรบุคคล
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายประกันชีวิต
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขาย
สายการตลาด
สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
สายธุรกิจและช่องทางอื่น
สายการขายช่องทางสถาบันการเงิน
รวม

1

จํานวนพนักงาน (คน)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
136
81
133
5
5
5
3
27
17
23
90
70
72
52
43
39
43
460
391
350
81
614
324
292
83
192
181
1,370
1,257
1,185

สังกัดกรรมการผู้จดั การใหญ่ ประกอบด้ วย ฝ่ ายคณิตศาสตร์ ฝ่ ายการตลาดและสื่อสารองค์กร สํานักกฎหมาย ศูนย์บริ การทางการแพทย์
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ ายตรวจสอบ และสํานักกํากับการปฏิบตั ิงาน
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ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็ นตัวเงิน
ประเภทค่ าตอบแทน
เงินเดือน และโบนัส
เงินสมทบกองทุนและอื่น ๆ

จํานวนเงิน (บาท)
ปี 2560
ปี 2561
697,222,997.54 785,757,631.96
80,293,912
78,516,863

ปี 2562
579,190,170
70,197,598

ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
บริ ษัทถูกพนักงานฟ้ องคดีแรงงานต่อศาลแรงงานกลางตามคดีหมายเลขดําที่ ร 5073/2562 เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2562 ขณะนี ้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง
สวัสดิการอื่น ๆ
บริ ษัทมีการส่งเสริ มทางด้ านสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นให้ แก่พนักงาน เพื่อให้ มีความเป็ นอยู่ท่ีดีขึน้
สร้ างความสุขและความสมดุลระหว่างชี วิตการทํ างาน ครอบครั ว และสังคม ประกอบไปด้ วย เครื่ องแบบ
พนักงาน ค่ ารั ก ษาพยาบาลทัง้ พนัก งานและครอบครั ว ตรวจสุขภาพพนักงานประจํ าปี ประกัน ชี วิตกลุ่ม
ทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือกรณี ต่างๆ อีกทัง้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้ างความสัม พันธ์ เป็ นการ
ส่งเสริ ม ให้ เกิดความสามัคคี และการประสานงานระหว่างพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น งานเลีย้ ง
สังสรรค์ประจําปี กีฬาภายใน โครงการองค์กรแห่งความสุข เติมบุญวันเกิด กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(CSR) กิจกรรมชมรมพนักงาน และกิจกรรมตามประเพณีสําคัญต่างๆ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษั ท ได้ มุ่ง เน้ น การพั ฒ นาพนัก งาน และตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของการพั ฒ นาสายอาชี พ Core
Competency และ Strategy ขององค์กร โดยการหาความจําเป็ นในการฝึ กอบรม (training need) ของแต่ละ
ตําแหน่งงาน ผ่านผู้บังคับบัญ ชาและส่วนฝึ กอบรมและพัฒ นาบุคลากร เป็ นแผนการฝึ กอบรมและพัฒ นา
พนักงาน โดยมีรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร ดังนี ้
การจัดอบรมภายใน (In-House Training) โดยออกแบบหลักสูตรให้ เหมาะสมสําหรับผู้เรี ยน ซึ่งพิจารณา
จากสมรรถนะและความจํ า เป็ นในการฝึ กอบรม (training need) มี ก ารสรรหาวิท ยากรที่ มี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ รู ปแบบกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม เพื่อให้ พนักงานเกิดความรู้ และทักษะในการทํางานที่ดีขึน้
เป็ นการพัฒนาศักยภาพพนักงานที่สง่ ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 39

แบบ 56-1

การอบรมภายนอก (Public Training) เป็ นการพัฒ นาความรู้ ทางด้ านวิชาชีพ โดยตรงของพนักงานที่
จะต้ องพัฒ นาความรู้ ทักษะความชํานาญให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อความเป็ นมืออาชีพที่
พร้ อมสําหรับการทํางานในแต่ละตําแหน่งงานอย่างแท้ จริ ง ซึง่ จะทําให้ องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ ทกั ษะความ
ชํานาญโดยแท้ จริ ง
การส่งเสริ มด้ านการพัฒนาตนเอง (Self Development) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน ได้
ศึกษาหาความรู้ จากแหล่งความรู้ ต่างๆ อาทิเช่น จากการอ่านหนังสือ ความรู้ จาก Internet หรื อแหล่งความรู้
อื่นๆ ตามความต้ องการโดยยึดหลักการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย และนํามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน ส่งเสริ ม
ให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงาน ได้ นําเสนอไอเดียความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อเป็ นการจุดประกายความคิดและ
นํามาใช้ ในการทํางานโดยผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ กั บ พนั ก งานในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม สัม มนา/ดู ง านทั ง้ ในและ
ต่างประเทศ และฝึ กอบรมความรู้ ทางด้ านวิชาการ ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับงานโดยตรงและโดยอ้ อม รวมทังให้
้ การ
สนั บ สนุ น ก ารศึ ก ษ าห ลั ก สู ต รท างด้ าน วิ ช าชี พ ต่ างๆ เช่ น LOMA (Life Office Association), ICA
(International Claim Association), CFA (Chartered Financial Analyst), CISA (Certified Investment
and Securities Analyst), AFPT (Associate Financial Planner Thailand), CFP (Certified Financial
Planner), ASA (Associate of the Society of Atuaries), FSA (Fellow of the Society of Acturies), IC
(Investment Consultant), IP (Investment Planner), TOEIC (Test of English for International
Communication) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั ให้ พร้ อมรับมือกับสภาพการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี ้บริ ษัทยังคํานึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืนด้ วยการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร
(Knowledge Management) สนับสนุนให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานมีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
ในอนาคต โดยผ่านศูนย์การเรี ยนรู้กรุงเทพประกันชีวิต และระบบ Smarthome :BLA’S KM ซึง่ เป็ นช่องทางใน
การค้ นคว้ าหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เปรี ยบเสมือนคลังความรู้ที่สําคัญที่จะช่วยส่งเสริ มพัฒนาความรู้
ของบุคลากรในองค์กรอย่างยัง่ ยืน
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
9.1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญกับการกํากับให้ องค์กรมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และเป็ นธรรมต่อสังคม เพื่อการสร้ าง
คุณค่าให้ กิจการอย่างยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและหน้ าที่ของการเป็ นผู้นําองค์กร และให้ ความสําคัญ ต่อการ
กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสูค่ วามสําเร็จอันยัง่ ยืน การเสริ มสร้ างคณะกรรมการ
ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสรรหาและพัฒนาผู้บริ หารและบุคลากร การส่งเสริ มนวัตกรรมและ
ประกอบธุ รกิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ การกํ ากับ ดูแ ลระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุม ภายใน
การรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล และสนับสนุนการสื่อสารและการมีสว่ นร่วมของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทขอให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณของ
บริ ษทั อย่างเคร่งครัด
9.1.2 หลักปฏิบัติตาม Corporate Governance Code : CG Code ปี 2560
ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ในการรั ก ษามาตรฐานการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การให้ เที ย บเท่ า มาตรฐานสากล
คณะกรรมการได้ นําหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรั พ ย์ (Corporate Governance Code : CG Code) ปี 2560 มาประยุ กต์ ใช้ ต ามบริ บ ททางธุ รกิ จ ของ
บริ ษทั แบ่งเป็ น 8 ข้ อหลักปฏิบตั ิ ดังนี ้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์ กรที่
สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการมีความเข้ าใจบทบาทและตระหนักถึงความรั บผิดชอบในฐานะผู้นํา
ที่ต้องกํากับดูแลให้ องค์ กรมีการบริหารจัดการที่ดี
คณะกรรมการมีความเข้ าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นําที่ต้องกํากับดูแลให้
องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี ซึง่ ครอบคลุมถึง
(1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
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หลักปฏิบัติ 1.2 ในการสร้ างคุ ณ ค่ าให้ แก่ กิจ การอย่ างยั่งยืน คณะกรรมการกํากับ ดูแลกิจการให้
นําไปสู่ผล (governance outcome)
ในการสร้ างคุ ณ ค่ า ให้ แก่ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น คณ ะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การให้ นํ า ไปสู่ ผ ล
(governance outcome) โดยมีแนวทางปฏิบตั ิที่สําคัญ 4 ประการคือ
(1) สาม ารถแข่ ง ขั น ได้ และมี ผลป ระกอบ การที่ ดี โดยคํ านึ งถึ ง ผ ลกระท บ ใน ระยะยาว
(competitiveness and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย
(ethical and responsible business)
(3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิ่งแวดล้ อม (good corporate
citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการสร้ างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม โดย
คณะกรรมการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผู้นําในการกํากับดูแลกิจการ โดยกําหนดนโยบาย ระเบียบ
ปฏิ บัติ และคู่มื อ ต่ าง ๆ สํ าหรั บ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนัก งานที่ แสดงถึ ง หลัก การและแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์ อักษร อาทิ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต นโยบาย
ด้ านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ นโยบายการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนในการทุจริ ตประพฤติมิ
ชอบ และการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ นโยบายและแนวปฏิบัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล นโยบายการปฏิบัติต่อ
ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการยํ ้าเตือนถึงความสําคัญในการยึดมัน่
ในหลักจรรยาบรรณของบริ ษัท บริ ษัทจึงกําหนดให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานทําการทบทวนและยืนยันการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละหลั ก จรรยาบรรณของบริ ษั ท เป็ นประจํ า ทุ ก ปี ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัท
หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการมีหน้ าที่ดูแลให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความ
รั บผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์ สุจริ ตต่ อองค์ กร (duty of loyalty) และดูแลให้ การ
ดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีหน้ าที่ดูแลให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และ
ระมัดระวัง ดูแลการบริ หารกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดย
มีแนวทางปฏิบตั ิที่สําคัญ 4 ประการคือ
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การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น (Duty of
Loyalty)
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
การเปิ ดเผยข้ อมูล ต่ อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส เท่ าเทียม และทันเวลา (Duty of
Disclosure)

หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมการเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ และ
กําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้ าที่และความรั บผิดชอบให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ ายจัดการ
อย่ างชั ดเจน ตลอดจนติด ตามดูแลให้ กรรมการผู้จั ดการใหญ่ และฝ่ ายจัดการปฏิ บั ติหน้ าที่ ต ามที่
ได้ รับมอบหมาย
คณะกรรมการเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย มีรายละเอียดดังนี ้
1. ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
1) กํ ากับดูแลการดํ าเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ และรับผิดชอบ
2) กําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริ ษัท โดยร่ วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
และมีการแสวงหาข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางของบริ ษัท
3) ทบทวนและให้ ค วามเห็ น ชอบกับ กลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์
เป้ าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริ ษั ท พร้ อมทัง้ กํ ากับดูแลและติ ดตามให้ ฝ่ าย
บริ หารมีการปฏิบตั ิตามแผนงานที่กําหนดไว้
4) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้ วยหลักการและ
แนวปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร พนักงาน โดยมุ่งสร้ างสํานึกความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้ าที่ สร้ างความเข้ าใจและให้ ยึดถื อปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด ควบคู่ไปกับ
ข้ อบังคับและระเบียบของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
5) จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทัง้
ดูแ ลให้ มี กระบวนการในการประเมิ น ความเหมาะสมของการควบคุม ภายในและการ
ตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6) พิจารณาถึงปั จจัยเสี่ยงสําคัญ ที่อาจเกิดขึน้ และกําหนดแนวทางการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงอย่างครบถ้ วนและครอบคลุม กํ ากับดูแลให้ ผ้ ูบริ หารมีระบบหรื อกระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะ
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7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

เกิ ด ขึ น้ จากความเสี่ ย งดั ง กล่ าว ตลอดจนจัด ให้ มี ก ารควบคุม ภายในที่ เพี ย งพอและมี
ประสิทธิผล
สอดส่องดูแลและจัดการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมถึง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
โดยรวม
จัดให้ มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกํ ากับดูแลการ
เปิ ดเผยข้ อมูล เพื่อให้ มั่นใจว่ามีความถูกต้ อง ชัดเจน โปร่ งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
สูงสุด
ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้ าที่ของตนเองและของกรรมการผู้จัดการใหญ่
อย่างสมํ่าเสมอ
จัดให้ มีระบบหรื อกลไกการกํ าหนดค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทที่ เหมาะสม
สอดคล้ องกับผลการดําเนินงาน เพื่อก่อให้ เกิดแรงจูงใจทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เป็ นผู้นําและเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้ องกับนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
จัดให้ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตําแหน่งบริ หารที่สําคัญทุกระดับ
อย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็ นธรรม
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสยั โดย
กรรมการที่ ไม่ ส ามารถเข้ าร่ วมประชุม จะต้ องแจ้ ง ให้ ป ระธานกรรมการหรื อเลขานุ ก าร
คณะกรรมการทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม
พัฒ นาความรู้ ความสามารถในการปฏิ บัติงานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เข้ าอบรมหรื อเข้ าร่ วมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
ส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนเข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัท
ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ โดยให้ มีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์ อักษร เพื่อ
เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง

2. การแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
โดยกรรมการทําหน้ าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการในระดับนโยบาย
ขณะที่ฝ่ายจัดการทําหน้ าที่บริ หารงานในด้ านต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ จึ ง เป็ นบุ ค คลคนละคนกั น โดยทั ง้ สองตํ า แหน่ ง ต้ อ งผ่ า นการคั ด เลื อ กจาก
คณะกรรมการ เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่เหมาะสมที่สดุ
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ประธานกรรมการไม่ได้ เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริ หารงานของบริษัท
เพื่ อให้ แบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างการกํ ากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริ ษัทกับการบริ หารงานได้ อย่ าง
ชัดเจน
3. อํานาจอนุมตั ิของกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัทตามขอบเขตหน้ าที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย
ข้ อบังคับของบริ ษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกําหนดและทบทวน
วิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ประจํ า ปี แผนธุ ร กิ จ ระยะปานกลาง การกํ า หนดเป้ าหมาย การติ ด ตาม และการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานโดยเทียบกับแผนที่ได้ กําหนดไว้ ก่อนแล้ ว และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และ
การเข้ าร่วมลงทุน
หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ ของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการกํา หนดหรื อ ดูแลให้ วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายหลั ก ของกิ จ การ
(objectives) เป็ นไปเพื่ อ ความยั่ งยื น โดยเป็ นวัต ถุป ระสงค์ และเป้ าหมายที่ส อดคล้ องกับ การสร้ า ง
คุณค่ าให้ ทงั ้ กิจการ ลูกค้ าผู้มีส่วนได้ เสีย และสังคมโดยรวม
คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทที่สะท้ อนถึงความมุ่งมั่นในการให้ ประชาชนทุกกลุ่ม
เห็ น ประโยชน์ ข องการประกั น ชี วิ ต และทํ าประกัน ชี วิต ให้ เหมาะสมกับ ฐานะทางการเงิ น และคุณ ค่ า ชี วิ ต
คณะกรรมการจึงได้ กําหนดภารกิจของบริ ษัทในการพัฒนาสู่ความเป็ นผู้นําในการสร้ างความมัง่ คงทางการเงิน
ให้ กับประชาชนด้ วยการให้ บริ การแนะนําการวางแผนทางการเงินโดยบุคลากรที่มีความจริ งใจและมีความรู้
ระดับแนวหน้ า ซึ่งสอดคล้ องกับค่านิยมขององค์กรอันประกอบด้ วย ศรัทธา รับผิดชอบ จริ งใจ พัฒนาตน และ
ทํางานเป็ นทีม
หลักปฏิบัติ 2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ ม่ ันใจว่ า วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์
ในระยะเวลาปานกลางและ/หรื อ ประจํ า ปี ของกิ จ การสอดคล้ อ งกั บ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่ างเหมาะสม ปลอดภัย
1. คณะกรรมการกํ ากับ ดูแ ลให้ การจัดทํากลยุท ธ์ และแผนงานประจําปี สอดคล้ องกับ วัต ถุประสงค์ แ ละ
เป้าหมายหลักของกิ จ การ โดยคํ านึ ง ถึ งปั จ จัยแวดล้ อมของกิ จ การ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ และสนับสนุนให้ มีการจัดทําหรื อทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ สําหรับระยะปาน
กลาง 3 - 5 ปี
2. ในการกํ าหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีการส่งเสริ มการสร้ างนวัตกรรม และนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ ในการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้
เสีย โดยยังคงอยู่บนพื ้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่กําหนดมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและ
ศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการได้ กําหนดเป้าหมายทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี ้
ได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงของการตังเป
้ ้ าหมายที่อาจนําไปสูก่ ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรื อขาดจริ ยธรรม
4. คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ ทวั่ ทัง้
องค์กร
5. คณะกรรมการกํ ากับ ดูแ ลให้ มี การจัด สรรทรั พ ยากรและการควบคุม การดํ าเนิ นงานที่ เหมาะสม และ
ติดตามการดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการรั บผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทัง้
ในเรื่ องขนาดองค์ ประกอบ สัดส่ วนกรรมการที่เป็ นอิสระที่เหมาะสมและจําเป็ นต่ อการนําพาองค์ กร
สู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กาํ หนดไว้
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบในการกํ าหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทั ง้ ในเรื่ อ งขนาด
องค์ ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่ เป็ นอิส ระที่เหมาะสมและจําเป็ นต่ อการนําพาองค์ กรสู่วัตถุประสงค์ แ ละ
เป้าหมายหลักที่กําหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี ้
โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เป็ นผู้มีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายของบริ ษัท โดยร่วมกับผู้บริ หารระดับสูงในการกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจ
การบริ หารความเสี่ยง และวางแผนการดําเนินงานในด้ านต่าง ๆ ทัง้ ระยะสันและระยะยาว
้
อีกทังยั
้ งมีบทบาท
สําคัญในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงและการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่
วางไว้
ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งแต่งตังและถอดถอนโดยที
้
่ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยให้ ประกอบไปด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการอิสระ
การแต่ ง ตั ง้ กรรมการดํ า เนิ น การด้ วยความโปร่ ง ใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการและหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ลงมติและกํ าหนดให้ มีการเปิ ดเผยประวัติคณะกรรมการ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทมีการกําหนดนโยบายให้ กรรมการของ
บริ ษัทต้ องมีอายุไม่เกิน 75 ปี และดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย ไม่เกิน 5 แห่ง
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้ เงินเดือน
ประจํา หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณ
อย่างอิ ส ระของตน รวมทัง้ ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของผู้ที่ มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ มี อํ านาจควบคุม ของบริ ษั ท สังกัด อยู่ เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี ลักษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มี
อํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ
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ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริ ษทั หรือบริ ษัทย่อย
9. ไม่มี ลักษณะอื่นใดที่ ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็ นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษทั
10. ไม่ต้องคําพิพากษาว่าได้ กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
กฎหมายว่าด้ วนธุรกิ จ สถาบันการเงิน กฎหมายว่ าด้ วยการประกัน ชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มี
อํานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซื ้อขาย
หลักทรัพย์หรือการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริต
หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ ม่ ันใจว่ า
องค์ ประกอบและการดําเนิ นงานของคณะกรรมการเอือ้ ต่ อการใช้ ดุลพินิจในการตัด สินใจอย่ างมี
อิสระ
คณะกรรมการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ มนั่ ใจว่า องค์ประกอบและ
การดําเนินงานของคณะกรรมการเอื ้อต่อการใช้ ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ มีรายละเอียดดังนี ้
บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่ และดูแลให้
กรรมการบริ ษั ทได้ รับ ข้ อมูล อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทัน เหตุการณ์ ก่อนการประชุม เพื่ อให้
กรรมการบริ ษัทสามารถตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม
2. เป็ นผู้ นํ า คณะกรรมการบริ ษั ท และเป็ นประธานในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท โดย
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัทและกฎหมาย ภายใต้ การจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอและส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกท่านในการอภิปราย แลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็น โดย
คํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย รวมทังมี
้ การสรุปมติที่ประชุมเพื่อดําเนินการต่ออย่างชัดเจน
3. เป็ นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัทและกฎหมาย โดย
จัดสรรเวลาให้ เหมาะสม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและ
ดูแลให้ มีการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริ ษัท
5. เสริมสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กํ า กับ ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล และการจัด การอย่ างโปร่ งใสในกรณี ที่ มี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
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7. กํากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษทั มีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กํ ากับ ดูแลให้ การปฏิ บัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ ษั ทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่ อย และ
กรรมการบริ ษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กํากับดูแลให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม กรรมการบริ ษัท
รายบุคคล ประธานกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนําผลไปพัฒนาและปรับปรุงในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ และเสริ มสร้ างความรู้ความสามารถของกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย จํานวน 7 คณะ เพือ่ ปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและ
เสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบองค์ประกอบและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ มีดงั นี ้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่เป็ นกรรมการอิสระไม่ตํ่ากว่า 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อย 1 ท่าน มีความรู้ความเข้ าใจ และมีประสบการณ์การทํางานด้ านบัญชี หรื อการเงินที่เป็ นที่ยอมรับ โดยทํา
หน้ าที่สอบทานการดําเนินงานให้ ถูกต้ องตามนโยบายและระเบียบข้ อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ
และข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล ส่งเสริ มให้ พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทังสอบทานให้
้
มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความ
เสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ าที่และแสดงความคิดเห็น
ได้ อย่างอิสระ
ทั ง้ นี ฝ้ ่ ายตรวจสอบและสํ า นั ก กํ า กั บ การปฏิ บั ติ ง านเป็ นหน่ ว ยปฏิ บัติ ง านที่ ร ายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่ องต่าง ๆ
2) คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการบริ ษั ท มีอํานาจหน้ าที่ ในการบริ ห ารกิ จ การของ
บริ ษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น นโยบาย
หรื อ คํ า สั่ง ใด ๆ ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด และมี อํ า นาจอนุ มั ติ แ ละ/หรื อ เห็ น ชอบแก่ ก ารดํ า เนิ น การใด ๆ
อันจําเป็ นต่ อการบริ หารกิจ การของบริ ษัท อีกทัง้ มีห น้ าที่ พิ จารณากลั่นกรองข้ อพิ จ ารณาต่ าง ๆ ที่จ ะมีการ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 49

แบบ 56-1

3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูง อย่างน้ อย 5
ท่าน ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นผู้มีความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่กําหนดกรอบนโยบายและกลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงรวม และ
ติดตามกํ ากับดูแลความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริ หารความเสี่ยงรวมตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกคน
ไม่ เป็ นผู้บริ หาร และประธานคณะกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ ทํ าหน้ าที่ พิ จารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และรองผู้จดั การใหญ่ ในกรณีครบวาระ ลาออก หรือพ้ นสภาพใน
ทุกกรณี นอกจากนันมี
้ หน้ าที่กําหนดและทบทวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หารระดับสูงที่สงู กว่าหรื อเทียบเท่ารองผู้จัดการใหญ่ ให้ มีความเหมาะสมกับอํานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบต่อองค์กร
5) คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทและผู้บริหารระดับสูงจากสายลงทุน จํานวนไม่
น้ อยกว่า 3 ท่าน ซึง่ กรรมการทุกท่านในคณะนี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นผู้มีความรู้เรื่ องการลงทุน ธุรกิจประกันชีวิต และ
การบริ หารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าที่กําหนดนโยบายการลงทุน นโยบาย
การบริ หารความเสี่ยงรวมที่เกิดจากการลงทุน พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุน ติดตามและกํากับดูแลการลงทุน
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมัติ
ต่อไป
6) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกํ ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ป ระกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ซึ่ง
กรรมการคณะนีเ้ ป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจประกันชีวิต และหลักการของการกํากับกิจการเป็ นอย่างดี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้ าที่เสนอนโยบาย คําแนะนํา แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษัท ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และส่งเสริ มการเผยแพร่ ค่านิยมด้ านจริ ยธรรมและจรรณยาบรรณในการดําเนินธุรกิจให้ เป็ นที่เข้ าใจทั่วทุก
ระดับ
7) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นผู้พิจารณากําหนดแนวทาง ขัน้ ตอน และวิธีการใน
การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของผู้ จัด การใหญ่ รวมถึ ง ตํ าแหน่ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านภายใน
ระยะเวลาการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานปกติของบริษัท
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หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมการกํากับ ดูแลให้ ก ารสรรหาและคั ด เลือ กกรรมการมี กระบวนการที่
โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้ คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับองค์ ประกอบที่กาํ หนดไว้
คณะกรรมการกํ ากับดูแ ลให้ การสรรหาและคัดเลื อกกรรมการมี กระบวนการที่ โปร่ งใสและชัดเจน
เพื่อให้ ได้ คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้ มอบหมาย
ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ทําหน้ าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระหรื อในกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลจาก
ผู้ทรงคุณ วุฒิ และความเชี่ยวชาญจากหลาย ๆ อาชีพ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณ ธรรมและ
จริ ยธรรม มีประวัติการทํางานโปร่งใส รวมทังมี
้ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ อีกทังมี
้
การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้ ความชํานาญที่จําเป็ นแต่ยงั ขาด
อยู่ในคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ กําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการ คราวละ 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่กรรมการที่ได้ รับ
การแต่งตังจากคณะกรรมการเพื
้
่อทดแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ จะมีวาระการปฏิบตั ิหน้ าที่เท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ครบ
วาระการปฏิบตั ิหน้ าที่และพ้ นตําแหน่ง อาจได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดํารงตําแหน่งอีกก็ได้ ทัง้ นี ้ กรรมการสามารถ
ลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระได้ โดยให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริ ษัท นอกจากการพ้ นตําแหน่งจากการครบวาระการปฏิบตั ิหน้ าที่แล้ ว กรรมการอาจพ้ นตําแหน่งด้ วยสาเหตุ
อื่น ใดตามที่ ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท และ/หรื อขาดคุณ สมบัติ หรื อมีลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อกํ าหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หลักปฏิบัติ 3.4 ในการเสนอค่ าตอบแทนคณะกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการพิจารณาให้
โครงสร้ างและอัตราค่ าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรั บผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมการ
นําพาองค์ กรให้ ดาํ เนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ ผ้ ูถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการพิจารณาให้ โครงสร้ างและ
อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ ดําเนินงาน
ตามเป้าหมายทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดยพิจาณาเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท
ชันนํ
้ าในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริ ษัท
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หลักปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ กรรมการทุกคนมีความรั บผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่
และจัดสรรเวลาอย่ างเพียงพอ
คณะกรรมการกํากับดูแลให้ กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอสําหรั บการเข้ าร่ วมประชุม โดยจัดให้ มี การประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 6 ครั ง้ ต่ อปี ทัง้ นี ้
กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปสามารถร้ องขอให้ ประธานกรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ และประธาน
กรรมการต้ องกํ าหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้ รับการร้ องขอ การประชุมคณะกรรมการต้ องมี
กรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นีใ้ นการเรี ยก
ประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทัง้ วาระการ
ประชุม ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่พิจารณาร่วมกัน ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
การประชุม เว้ นแต่กรณีจําเป็ นเร่งด่วน จะแจ้ งนัดการประชุมโดยวิธีอนื่ และกําหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมได้ จัดสรรเวลาในการ
ประชุมอย่างเพียงพอ และเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ ทังนี
้ ้ การลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีองค์ประชุมขันตํ
้ ่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติซึ่งต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม โดยให้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มี
ส่วนได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมประชุม และไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย เพื่อความเป็ นอิสระในการ
อภิ ปรายปั ญ หาเกี่ ยวกับการจัดการ เว้ นแต่ ในบางวาระที่ฝ่ายจัดการได้ เข้ าร่ วมประชุม เพื่ อให้ ข้อมูล ที่ เป็ น
ประโยชน์เพิ่มเติม
หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการ
ดําเนินงานของบริษัทย่ อยในระดับที่เหมาะสมกับบริษัทย่ อย มีความเข้ าใจถูกต้ องตรงกันด้ วย
คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารทําหน้ าที่กํากับดูแลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ของบริ ษัทซึ่งรวมถึงบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายบริ หารความเสี่ยงรวม
และข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทได้ มีการส่งผู้บริ หารเข้ าไปเป็ นกรรมการ เพื่อกํ ากับดูแลการดํ าเนินงานของบริ ษัทย่อย โดยมี
หน้ าที่ดําเนิ นการเพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สุดของบริ ษัทย่อย และดําเนิ นธุรกิจตามนโยบายบริ ษัท ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้
กําหนดแนวทางให้ บุคคลที่บริ ษัททําการแต่งตังเป็
้ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยนันถื
้ อปฏิบตั ิ โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบประเมินการควบคุมภายใน และสํานักกํากับการปฏิบตั ิงานประเมินการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ คําสัง่
กฎหมาย ของบริ ษทั ย่อยซึง่ จะต้ องเป็ นไปในทิศทางเดียวกับบริ ษัท
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หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ประจําปี ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่ อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใช้ สาํ หรับการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็ นประจําทุกปี ทังในรู
้ ปแบบของการประเมินรายบุคคลซึง่ กรรมการแต่
ละท่านเป็ นผู้ประเมิน และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ในแบบรายคณะ ซึ่งรวมถึงการประเมินการทําหน้ าที่ของประธานกรรมการ เพื่อให้ กรรมการแต่ละท่านได้ มี
โอกาสประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เนื่องจากท่านเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญ ในการกําหนด
นโยบายและกํากับดูแลกิจการ โดยผลการประเมินจะถูกนํามาใช้ ในการวิเคราะห์ และหาข้ อสรุปเพื่อกําหนด
มาตรการในการพัฒ นาและปรับปรุ งประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อไป
หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ คณะกรรมการและกรรมการแต่ ละคนมีความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนได้ รับการเสริมสร้ างทักษะและความรู้ สําหรั บการปฏิบัติ
หน้ าที่กรรมการอย่ างสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการกํ ากับ ดูแ ลให้ ค ณะกรรมการและกรรมการแต่ ล ะคนมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ
บทบาทหน้ าที่ลกั ษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนได้ รับการเสริ มสร้ างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอโดยใน
แต่ละปี จะมีการเชิญวิทยากรภายนอกให้ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ เพื่อการ
พัฒนาและแลกเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หัวข้ อ
CG Code Framework and Implementation บรรยายโดย คุ ณ โสมสุ ด า ตั น จั น ทร์ พ งศ์ ผู้ อํ า นวยการ
ฝ่ ายส่งเสริ มบรรษัทภิบาล สํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นต้ น
หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการดูแลให้ ม่ นั ใจว่ า การดําเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อยสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่จําเป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้ และประสบการณ์ ท่ ีจําเป็ น
และเหมาะสมต่ อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกํ ากับดูแลให้ มีการแต่งตัง้ เลขานุการบริ ษัทเพื่อทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมาย
ระเบี ยบ ข้ อบังคับ ต่ าง ๆ ตลอดจนบรรษั ทภิ บาลที่ เกี่ ยวข้ องกับ หน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบของกรรมการ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทังติ
้ ดตามและประสานงานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม
มติคณะกรรมการและมติประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานสารสนเทศของบริ ษัทตาม
ระเบี ย บและข้ อ กํ า หนดของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการดําเนินการให้ ม่ ันใจว่ า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ จํ า เป็ นต่ อ การ
ขับเคลื่อนองค์ กรไปสู่เป้าหมาย
คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ทําหน้ าที่พิ จารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่และรอง
ผู้จัดการใหญ่ รวมถึ งพิ จารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริ หารระดับสูงที่สูงกว่าหรื อ
เทียบเท่ารองผู้จดั การใหญ่ให้ เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
คณะกรรมการดําเนินการให้ มั่นใจว่า บริ ษัทมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบใน
ตําแหน่งงานบริหารที่สําคัญทุกระดับให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทได้ ผ้ บู ริ หารที่มี
ความเป็ นมืออาชีพและสามารถบริ หารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
1) คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่
2) คณะกรรมการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริ หารระดับสูงได้ รับการ
อบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
3) คณะกรรมการดู แ ลให้ มี ก ารทบทวนความเหมาะสมของแผนสื บ ทอด (Succession Plan)
ตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูง เพื่อความต่อเนื่องในการบริ หารที่เหมาะสม
และอย่างเป็ นระบบ และเป็ นการเตรี ยมพร้ อมเมื่อเกิดกรณี ที่ผ้ ูบริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
โดยให้ ใช้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริ หารที่สําคัญ
ของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4) คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริ หารระดับสูงอย่างชัดเจนทัง้ ประเภทของตําแหน่งกรรมการและ
จํานวนบริ ษัทที่สามารถไปดํารงตําแหน่งได้ ดังนี ้
(1) บริ ษัทไม่ขัดข้ องในกรณี ที่ผ้ ูบริ ห ารระดับสูงเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในองค์กรที่ไม่แสวงหา
กําไรหรื อองค์กรภาคเอกชนที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(2) บริ ษั ทไม่ ขัดข้ องในกรณี ที่ผ้ ูบริ หารเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในองค์ กรภายนอกที่ ตัง้ ขึ น้ เพื่ อ
การค้ า และไม่ขดั กับผลประโยชน์ของบริ ษทั และผู้บริ หารไม่ใช้ เวลาเกินความเหมาะสมจน
เป็ นผลเสียแก่บริ ษัท
5) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้ องไม่ ดํารงตํ าแหน่ ง ใด ๆ ในบริ ษั ทจดทะเบี ยนหรื อ ไม่ จ ดทะเบี ย นที่
ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท
30
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หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารกํ า หนดโครงสร้ างค่ าตอบแทนและการ
ประเมินผลที่เหมาะสม
คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งประกอบไปด้ วยกรรมการอิสระ
ทัง้ หมดเป็ นผู้ทําหน้ าที่พิ จารณากํ าหนดแนวทาง ขัน้ ตอน และวิธีการในการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจูงใจให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ หารกิจการให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้
กรรมการผู้จดั การใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็ นการล่วงหน้ า
คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีการกําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูง ประกอบด้ วย เงินเดือนและโบนัสประจําปี ที่พิจารณาจาก
1. ผลประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่และหน้ าที่ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริ ษัท
การดํ า เนิ น งานตามนโยบายที่ ได้ รับ จากคณะกรรมการ การบริ ห ารงานภายใต้ ส ภาวการณ์
เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานให้ ดีขึ ้นในแต่ละปี
2. การเปรี ยบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความ
สอดคล้ องกับแนวทางการเติบโตของผลกําไร และมูลค่าธุรกิจของบริษัท
30

หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบ
ต่ อการบริหารและการดําเนินงานของกิจการ
คณะกรรมการเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ ของผู้ถือหุ้น และดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลตาม
ข้ อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการติ ด ตามดู แลการบริ หารและพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี จํานวน ความรู้
ทักษะประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
คณะกรรมการติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจํานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม อาทิ
1. ดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ ขององค์กร พนักงานใน
ทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อ
รักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
2. ดูแลให้ มีการจัดตัง้ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ เพื่อดูแลให้ พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสําหรับ
รองรับการเกษี ยณ รวมทัง้ สนับสนุนให้ พนักงานมี ความรู้ ความเข้ าใจในการบริ หารจัดการเงิน
การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง
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3. ดูแลและทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้ มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และเหมาะสมกับตําแหน่งหน้ าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในองค์กร
4. ดูแลให้ มีระบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบตั ิงานขององค์กรที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร ที่เชื่อมโยงการให้ ผลประโยชน์ตอบแทนตามผลการ
ปฎิบตั ิงานตามเป้าหมายแต่ละปี
5. ดู แ ลให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความก้ าวหน้ าในสายอาชี พ (Carreer Development) เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ การขยายงานทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร และมี ร ะบบการสื บ ทอดตํ า แหน่ ง งาน
(Succession Plan) ภายในองค์ กร พร้ อมมีระบบการพัฒ นาบุคคลากรให้ มีความพร้ อมในการ
ดํารงตําแหน่ง เมื่อมีตําแหน่งงานผู้บริ หารหรื อตําแหน่งสําคัญว่างลง
หลักปฏิบัติ 5 การส่ งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจด้ วยความรั บผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการให้ ความสําคัญและสนับสนุ นการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่ า
แก่ ธุรกิจควบคู่ไปกับ การสร้ างคุณ ประโยชน์ ต่อลูกค้ าหรื อผู้ท่ ี เกี่ยวข้ อง และมี ความรั บ ผิดชอบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการให้ ความสําคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับ
การสร้ างคุณ ประโยชน์ ต่อลูกค้ าหรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยการ
บริ หารจัดการและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงการปลูกฝั ง
จิตสํานึกให้ แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
อีกทัง้ คณะกรรมการมีส่วนช่ วยดูแลให้ ฝ่ายจัดการนําเรื่ องดังกล่าวไปเป็ นส่วนหนึ่งในการทบทวน
กลยุทธ์ การวางแผนพัฒ นาปรับปรุ งการดํ าเนินงาน และการติดตามผลการดําเนิ นงาน เพื่ อเพิ่ ม คุณ ค่าให้
กิจการตามสภาพปั จจัยแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึง่ อาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business
model) วิ ธี คิ ด มุ ม มองในการออกแบบและพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก าร การปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต และ
กระบวนการทํางาน รวมทังการร่
้
วมมือกับคู่ค้า
หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรั บผิดชอบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมและสะท้ อนอยู่ในแผนดําเนิ นการ (operational plan) เพื่อให้ ม่ ันใจได้ ว่า ทุ ก
ฝ่ ายขององค์ กรได้ ดาํ เนินการสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies)
ของกิจการ
คณะกรรมการติ ด ตามดู แ ลให้ ฝ่ ายจัด การประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อมและสะท้ อนอยู่ในแผนดําเนิ นการ (operational plan) เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่า ทุกฝ่ ายขององค์ กรได้
ดํ า เนิ น การสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายหลั ก และแผนกลยุ ท ธ์ (strategies) ของกิ จ การ โดย
คณะกรรมการดูแลให้ กิจ การประกอบธุรกิ จอย่างมี จ ริ ยธรรม มี ความรั บผิ ดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้ อม
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ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลักที่เป็ นไปด้ วยความยัง่ ยืน โดยจัดทํานโยบายต่าง ๆ และคู่มือจรรยาบรรณสําหรับบุคคลขององค์กร โดยให้
ผู้บริ หารและพนักงานเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งมีกรรมการเป็ นตัวอย่างที่ดี โดยอย่างน้ อยครอบคลุม
เรื่ องดังต่อไปนี ้
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน พัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการจัด
ฝึ กอบรม การสัมมนา และอื่น ๆ อันจะทําให้ พนักงานเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ส่งผลให้ บริ ษัทมีความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน นอกจากนันบริ
้ ษัทยังมีการกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
ความรับผิดชอบต่อลูกค้ า
ปฏิบตั ิต่อลูกค้ า โดยคํานึงถึงความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้ อมูลลูกค้ า การบริ การหลังการขายตลอด
ช่วงอายุสินค้ าและบริ การ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ าเพื่อการพัฒนาปรับปรุ งสินค้ าและบริ การ
รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการขายต้ องกระทําอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทําให้ เกิด
ความเข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า
ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่าเทียมกันและดําเนินธุรกิจการค้ าร่วมกันอย่างเป็ นธรรม
ไม่เลือกปฏิบตั ิว่าเป็ นคู่ค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก มีกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างและเงื่อนไขสัญญาหรื อข้ อตกลงที่
เป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน และให้ ความรู้ ด้านการวางแผนทางการเงินแก่เด็ก
นักเรี ยน และบุคคลในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
คํานึ งถึ งการใช้ ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติอย่างคุ้ม ค่ า และก่ อให้ เกิดผลกระทบด้ านความ
เสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมให้ น้อยที่สุด มีการสนับสนุนลดการใช้ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
สร้ างจิตสํานึกให้ แก่พนักงานของบริ ษัท โดยระบุไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้ พนักงานได้ ตระหนักรู้
และปฏิบตั ิตามด้ วย
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงจริ ยธรรมและความซื่อสัตย์ สนับสนุนให้ มีการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ใช้
วิธีการใด ๆ ที่ไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย ละเว้ นการลด หรื อจํากัดการแข่งขันทางการค้ า หรื อทําให้ คู่แข่งเสีย
โอกาสอย่างไม่เป็ นธรรม
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การต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต้ องเป็ นไปอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตรงไปตรงมา โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ
ไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็ นการสนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ก่อให้ เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบ
ด้ วยกฎหมายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนที่ขดั แย้ งกับผลประโยชน์ของ
บริ ษัท และหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของบริ ษัท
หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรั พยากรให้ เป็ นไป
อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึ งถึงผลกระทบและการพัฒนาทรั พยากรตลอดสาย
value chain เพื่อให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้ อย่ างยั่งยืน
คณะกรรมการติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการทบทวน พัฒ นา ดูแล และตระหนักถึงความจําเป็ นและความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ
หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการจั ด ให้ มี ก รอบการกํ า กั บ ดู แ ลและการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์ กร ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้ มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ
คณะกรรมการจัดให้ มีนโยบายในเรื่ องการจัดสรรและการบริ หารทรัพยากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้ เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ โดยมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการบริ หารและ
จัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกําหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณี ที่ไม่สามารถจัดสรร
ทรัพยากรได้ เพียงพอตามที่กําหนดไว้
คณะกรรมการจัดให้ มี นโยบายและมาตรการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่ง
เป็ นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรื อ การรับ รองมาตรฐานการจัด การความ มั่น คงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Management Systems (ISMS)) โดยมี ก รอบการกํ า กั บ ดู แ ลและการ
บริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
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หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ ม่ ันใจว่ า บริษัทมีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการ
ควบคุ ม ภายในที่ จ ะทําให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และมี ก ารปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
1. ระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นผู้ทําหน้ าที่จดั ทํากรอบนโยบาย และกล
ยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติ โดยสามารถระบุ ประเมิน ติดตาม
ควบคุมความเสี่ยงหลักของบริ ษัท และทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริ หารจัดการความเสี่ยงภายใต้
นโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ยงที่กําหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการเป็ นประจําทุกไตรมาส
และ/หรื อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่า บริ ษัทได้ มีการประเมินผลกระทบและ
โอกาสที่เกิดขึ ้นของความเสี่ยงที่ได้ ระบุไว้ เพื่อจัดลําดับความเสี่ยง และมีวิธีจดั การความเสี่ยงที่เหมาะสม ทังนี
้ ้
ภายใต้ โครงสร้ างการกํากับดูแลและการบริ หารความเสี่ยงที่บริ ษัทได้ ดําเนินการตามแนวทางมาตรฐานสากล
อาทิ การบริ หารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการบริ หารความเสี่ยงตามแนวทางประเมินความเสี่ยง
และความมั่นคงทางการเงินของบริ ษัท (ORSA) รวมถึงความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการความเสี่ยง ด้ านการบริ หาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามโครงสร้ างขององค์กร เพื่อพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงต่อแผนธุรกิจ กล
ยุท ธ์ และเป้าหมายขององค์ กร จากปั จจัยทัง้ ภายในและปั จ จัยภายนอก ที่ จะส่งผลกระทบต่ อระดับ ความ
เพียงพอของเงินกองทุน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจ และ
ปลูกฝั งวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ยงในองค์กร
2. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการได้ ตระหนักถึงความสําคัญ ของการมี ระบบการควบคุม ภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นเครื่องมือสําคัญของผู้บริ หารในการบริ หารจัดการกับ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริ ษัท จึงกําหนดให้ ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อเสริ มสร้ าง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และให้ หน่ ว ยงานตรวจสอบที่ มี ค วามเป็ นอิ ส ระและรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็ นอิสระ เป็ นผู้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจําทุกปี
ตามแนวทางการกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับและมาตรฐานสากล
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หลักปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและอิสระ
คณะกรรมการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการที่ เป็ นกรรมการอิ ส ระไม่ ตํ่ ากว่ า 3 ท่ าน โดยกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่าน มีความรู้ความเข้ าใจ และมีประสบการณ์การทํางานด้ านบัญชี หรือการเงินที่เป็ นที่
ยอมรับ โดยมีหน้ าที่ดงั นี ้
(1) สอบทานให้ กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) สอบทานให้ กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
(3) สอบทานให้ กิจการปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
(4) พิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็ นชอบในการ
พิ จ ารณาแต่ งตัง้ โยกย้ าย เลิ กจ้ างหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละครัง้
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้
ว่าเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อกิจการ
(7) สอบทานความถูกต้ องของเอกสารอ้ างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่
เป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
พร้ อมทังรายงานให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ ในรายงานประจําปี
หลักปฏิบัติ 6.3 คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ท่ ีอาจเกิดขึน้
ได้ ระหว่ างบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์
อันมิควรในทรั พย์ สิน ข้ อมูลและโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผู้ท่ ีมีความสัมพันธ์ เกี่ยวโยง
กับบริษัทในลักษณะที่ไม่ สมควร
คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างบริ ษัทกับ
ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูลและ
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โอกาสของบริ ษัท และการทําธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ ยวโยงกับบริ ษัทในลักษณะที่ไม่สมควร ทัง้ นี ้
บริ ษัทกําหนดมาตรการป้องกันการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต โดยดําเนินการ
ดังนี ้
(1) ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการมีอํานาจหน้ าที่ตามตําแหน่งงานในการ
แสวงหาผลประโยชน์ ส่ วนตน และให้ ห ลี ก เลี่ ย งการมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ รายการใด ๆ ที่ อ าจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
(2) ในกรณี ที่บริ ษัทจําเป็ นต้ องทํารายการกับบริ ษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้ องกัน รายการดังกล่าวต้ อง
ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการผู้ซึ่งต้ องคํานึ งถึงประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท ความยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลของรายการ ราคาตลาด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องเป็ นไปตามการค้ าปกติ
ทัว่ ไป โดยกรรมการหรื อผู้บริ หารที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในรายการนัน้ ๆ จะต้ องไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุมตั ิ
(3) กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารจัดทําและนําส่งรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนและบุคคลที่มี
ความเกี่ ยวข้ องแก่ เลขานุการบริ ษั ท ภายใน 14 วัน นับจากวัน ที่ได้ รับตําแหน่ง หรื อวัน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูล และให้ เลขานุการบริ ษัทสําเนาให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้ รับรายงาน เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้ าที่ดังที่กล่าว
ข้ างต้ น
หลักปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่ อต้ าน
คอร์ รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์ กรและต่ อคนนอกเพื่อให้ เกิดการนําไปปฏิบัติได้
จริง
คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้ านคอร์ รัปชันที่ชัดเจน
รวมถึ งการสนับ สนุ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และปลูกฝั ง ให้ พ นัก งานทุ กคนปฏิ บัติ ตามกฎหมาย และระเบี ย บ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง โดย
(1) บริ ษัทได้ แสดงเจตนารมณ์ เข้ าเป็ นแนวร่ วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตและได้
การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Collective
Action Coalition)
(2) บริ ษัทมีนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตซึง่ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทย โดยได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัท สรุ ปสาระสําคัญ ดังนี ้ “บริ ษัทไม่ยอมรับการให้ หรื อการรั บของขวัญ หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด ที่มีเจตนาจูงใจให้ กระทําการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย” นอกจากนีน้ โยบายนีย้ ังครอบคลุมการห้ ามให้ หรื อรับสินบนทุกรู ปแบบ รวมถึง
กําหนดให้ มีความโปร่ งใสในการบริ จาคเงินเพื่อการกุศล การให้ ของขวัญทางธุรกิจ การให้ การ

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 61

แบบ 56-1

สนับสนุนในกิจกรรมใด ๆ เพื่อไม่ให้ เป็ นการกระทําเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใด ๆ ไม่ว่าจะกับ
ภาครัฐหรื อภาคเอกชน
หลักปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลให้ กิ จ การมี ก ลไกในการรั บ เรื่ องร้ องเรี ย นและการ
ดําเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
คณะกรรมการกํ ากับดูแลให้ กิจการมีกลไกในการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและการดําเนิ นการกรณี มี การชี ้
เบาะแส โดยคณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
(Whistle Blowing) ในการทุจริ ตประพฤติมิชอบ และการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน หรื อบุคคลใด ๆ ที่กระทําการแทนบริษัท
ช่องทางในการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
บุคคลใดที่ทราบเบาะแส หรื อสงสัยโดยสุจริ ตว่ามีการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริ ตประพฤติมิชอบ
และการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ ไม่ ว่าตนเองจะได้ รับความเสียหายหรื อไม่ ก็ตาม สามารถแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อ
ร้ องเรี ยนได้ ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
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ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนต้ องให้ ข้อมูลที่ชดั เจน ได้ แก่ ชื่อผู้ร้องเรี ยน (จะเปิ ดเผยตนเองหรื อไม่ก็ได้ )
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์
หรื ออีเมล์ (E-mail) (ถ้ ามี) ที่สามารถติดต่อกลับ เพื่อที่ผ้ ูดําเนินการสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมและเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบสืบสวนข้ อเท็จจริ ง ทังนี
้ ้ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้ องเรี ยนในเรื่ องดังกล่าวข้ างต้ น
30

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน
บริ ษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรื อข้ อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวั ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน หากเป็ นข้ อมูล
นอกเหนือจากนี ้ บริ ษัทอาจมีการเปิ ดเผยเท่าที่จําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้ ง
เบาะแส ผู้ร้องเรี ยน ผู้ถกู ร้ องเรี ยน แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องเป็ นสําคัญ
บริ ษั ท จะไม่ ก ระทํ าการใดอัน ไม่ เป็ นธรรมต่ อผู้ แ จ้ ง เบาะแสหรื อ ผู้ ร้องเรี ย น ไม่ ว่าจะโดยการเปลี่ ย นแปลง
ตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้ าง หรื อกระทําการอื่น
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ใดที่ มี ลักษณะเป็ นการปฏิ บัติอย่ างไม่ เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
หลักปฏิบัติ 7 รั กษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมการมีความรั บผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทํารายงานทางการ
เงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญต่ าง ๆ ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวปฏิบัติท่ ีเกี่ยวข้ อง
1. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
สําคัญ ต่าง ๆ ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง มี
รายละเอียดดังนี ้
1) ในการให้ ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นรายงานทางการเงิน คณะกรรมการคํานึงถึงปั จจัยที่
เกี่ยวข้ อง อาทิ
- ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
2) คณะกรรมการดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้ อนฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานอย่ า งเพี ย งพอ รวมทั ง้ สนั บ สนุ น ให้ บริ ษั ท จั ด ทํ า
คํ า อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจั ด การ (management discussion and analysis หรื อ
MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทังนี
้ ้ เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและ
เข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้
ดียิ่งขึ ้น นอกจากข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
2. ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการใดเกี่ยวข้ องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการราย
นันดู
้ แลให้ การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้ วน ถูกต้ องด้ วย อาทิ ข้ อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การ
เปิ ดเผยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุม่ ตน เป็ นต้ น
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หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการติ ด ตามดู แ ลความเพี ย งพอของสภาพคล่ องทางการเงิ น และ
ความสามารถในการชําระหนี ้
1. คณะกรรมการดูแ ลให้ ฝ่ ายจัด การมี การติ ด ตามและประเมิ น ฐานะทางการเงิ นของบริ ษั ท และมี ก าร
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ ไขโดยเร็ว
หากเริ่ มมีสญ
ั ญาณบ่งชี ้ถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้
2. ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรื อการเสนอความเห็นให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริ ษัทต้ องนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาว่า การทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินของ
บริษัท สภาพคล่องทางการเงิน หรื อความสามารถในการชําระหนี ้
หลักปฏิบัติ 7.3 ในภาวะที่ กิ จ การประสบปั ญหาทางการเงิ น หรื อ มี แ นวโน้ มจะประสบปั ญหา
คณะกรรมการจั ด ให้ มี ก ารวางแผนในการแก้ ไขปั ญ หา หรื อ มี ก ลไกอื่นที่ จ ะสามารถแก้ ไขปั ญ หา
ทางการเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้ การคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย
1. ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้ มที่จะไม่สามารถชําระหนีห้ รือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการติดตามอย่าง
ใกล้ ชิด และดูแลให้ กิจการประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้ อกํ าหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูล
2. คณะกรรมการดูแลให้ กิจการกําหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้ เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้ าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ ไขปั ญ หาโดยให้ ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่าง
สมํ่าเสมอ
3. คณะกรรมการมัน่ ใจได้ ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงินของบริ ษัท ไม่ว่าจะ
ด้ วยวิธีการใดจะต้ องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
บริ ษัทกําลังดําเนินการในการจัดทํารายงานความยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 7.5 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่ วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนัก
ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ที่ ทํ า หน้ าที่ ใ นการสื่ อ สารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย อื่ น อาทิ นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์ เป็ นต้ น ให้ เป็ นไปอย่ างเหมาะสม เท่ าเทียมกัน และทันเวลา
คณะกรรมการได้ จัด ให้ มี ห น่ วยงานนักลงทุ น สัม พัน ธ์ (Investor Relations) เพื่ อ ทํ า หน้ าที่ ในการ
ให้ บริ การและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริ ษัทที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูที่เกี่ยวข้ องทุกกลุ่ม ทัง้
ผู้ ล งทุ น รายย่ อ ย นั ก ลงทุ น สถาบั น นั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป นั ก วิ เคราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ ผู้ จั ด การกองทุ น ทั ง้ ในและ
ต่างประเทศ
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คณะกรรมการจัดให้ มีนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่า การสื่อสารและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปอย่างเหมาะสม ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และสามารถแจกแจงข้ อมูล
ต่าง ๆ ให้ ชัดเจน และทันเวลา และปกป้องข้ อมูลลับและข้ อมูลภายในที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ หรื ออาจ
กระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรื อการประเมินบริ ษัท หรื อกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิ ดเผยได้
ต่อเมื่อข้ อมูลนันเผยแพร่
้
อย่างเป็ นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
หลักปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมการส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่
ข้ อมูล
คณะกรรมการส่งเสริ มให้ มีการนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ ข้อมูล นอกเหนื อการ
เผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําหนดและผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว อาทิ เว็บไซต์บริ ษัท www.bangkoklife.com ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
โดยมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้ มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้ งาน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้
มีสว่ นได้ เสียอื่น ๆ
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการดูแลให้ ม่ ันใจว่ า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องสําคัญ
ของบริษัท
1. คณะกรรมการดูแลให้ ความสําคัญ ทังประเด็
้
นที่กําหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศ
ทางการดําเนิ นงานของกิ จการ ได้ ผ่ านการพิ จารณาและ/ หรื อการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่ องสําคัญ
ดังกล่าวถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของผู้ถือหุ้น โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายถือ
หุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 3 เดือนก่อนวันสิ ้นสุดรอบบัญชี โดยมีวิธีปฏิบตั ิและขันตอนการพิ
้
จารณาเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
3. คณะกรรมการดูแลให้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการใช้ สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น และส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
21 วัน นอกจากนี ้บริ ษัทได้ นําหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ ขึน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 30 วัน ทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกํ าหนดหลักเกณฑ์ การส่ง
คําถามล่วงหน้ า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ บน website ของบริ ษัท
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5. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้ องจัดทําเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่ พร้ อมกับ
ฉบับภาษาไทย
หลั ก ปฏิ บั ติ 8.2 คณะกรรมการดู แลให้ ก ารดํ า เนิ น การในวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ นไปด้ ว ยความ
เรี ยบร้ อย โปร่ งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของตน
1. อํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง โดยจัดสถานที่ประชุมให้
เหมาะสม สะดวกแก่การเดินทาง และบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วย
ตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลอื่น ๆ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้
2. ในการประชุม ผู้ถือหุ้น มีการกํ าหนดเวลาที่ เหมาะสมและเพี ยงพอที่ผ้ ูถือหุ้นจะได้ มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น หรื อซักถาม พร้ อมทัง้ มีการใช้ เทคโนโลยีระบบการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและระบบการนับคะแนน
ด้ วยบาร์ โค้ ด (Barcode) เพื่อให้ เกิดความถูกต้ องและรวดเร็ ว สามารถแจ้ งผลการลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
ทราบทันที และมีบคุ คลที่เป็ นอิสระเข้ าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อตรวจสอบการประชุมให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
3. ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ ทําการแจ้ งล่วงหน้ าแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยเฉพาะวาระที่สําคัญซึง่ ผู้ถือหุ้นอาจไม่มี
ข้ อมูลและเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจ
4. ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. กรรมการและผู้บริ หารให้ ความสํ าคัญ ในการเข้ าร่ วมประชุม และร่ วมชีแ้ จงตอบข้ อซักถามและรั บฟั ง
ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ติดภารกิจสําคัญจนไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมใดต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบและ
งดเว้ นการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนัน้
7. ก่อนเริ่ มการประชุม ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบจํานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและ
ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8. คณะกรรมการดูแลให้ บริ ษัทแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยง
ลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมการดูแลให้ การเปิ ดเผยมติท่ ีประชุมและการจัดทํารายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่ างถูกต้ องและครบถ้ วน
1. คณะกรรมการดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยคะแนนเสียงอย่างชัดเจน โดยแยกคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยเปิ ดเผยหลังการประชุมเสร็ จสิน้ ผ่านระบบ SET Community Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทอย่างช้ าในวันทําการถัดไป
2. คณะกรรมการดูแลให้ การจัดส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึ่งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ บริ ษัท โดยรายงานการประชุมได้ บนั ทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน และ
วิธีการแสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมถึงบันทึกคําถามคําตอบ และผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ อีกทังบั
้ นทึกรายชื่อกรรมการ และผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุมด้ วย
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3. คณะกรรมการดูแลให้ มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ บนั ทึกข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่ วมการประชุม ไม่เข้ าร่ วม
การประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก
เสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม รวมทังชื
้ ่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการ
ได้ แ ต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทั ง้ หมด 7 ชุ ด ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
กรรมการที่มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการซึ่ ง มี อํ า นาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท ณ สิ น้ ปี 2562 มี จํ า นวน 5 ท่ า น ประกอบด้ ว ย
ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ นายโชน โสภณพนิช นางสาวิตรี รมยะรู ป นายยูอิชิ ฮอนด้ า และนางสาวชลลดา
โสภณพนิช สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. บริ หารกิจการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษัทเป็ นสําคัญ
2. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริ หาร
กิจการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย
3. พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงานที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ช่วยกํากับและกลัน่ กรองงานด้ านต่าง ๆ และการพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารระดับสูง
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การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปี ที่ผ่านมา
ใน 1 ปี ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุม รวม 7 ครัง้ เพื่อกําหนดกลยุทธ์ ทิศทาง ตามนโยบาย
แผนงาน งบประมาณ และอนุมัติงบการเงิน เพื่ อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทมีการจัดการอย่ างมีประสิทธิ ภ าพ บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการบริ หารงานที่มีความโปร่ งใส เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีระบบการ
บริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมอยู่ภายใต้ กรอบกฎหมายและนโยบายที่ได้ รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง คํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและต่อ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย นอกจากนันยั
้ งจัดให้ มีการประชุมของกรรมการอิสระอีก 1 ครัง้
การฝึ กอบรมของคณะกรรมการ
บริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการแต่ละท่านและเข้ ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในฐานะกรรมการ และ/หรื อ กรรมการชุ ด ย่ อ ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี ย้ ั ง ได้ เชิ ญ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ผ้ ู ซ่ึ ง มี ค วามรู้ และประสบการณ์ ในสาขาต่ า งๆ มาบรรยายและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กับ
คณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี
ปั จจุบนั มีกรรมการบริ ษัทที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทหน้ าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดย
สมาคมส่ง เสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) จํานวน 12 ท่ าน จากกรรมการทัง้ หมด 15 ท่าน โดยมี
รายละเอียดแต่ละท่านสรุปดังนี ้
ที่

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

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

ดร. ศิริ การเจริญดี
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
นายประพันธ์ อัศวอารี
นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ
นางคมคาย ธูสรานนท์
รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
นางสาวิตรี รมยะรูป
นางประไพวรรณ ลิมทรง
นายโชน โสภณพนิช
นายเวทิศ อัศวมังคละ
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่

DCP

DAP

รุ่น 60/2548

รุ่น 4/2546

รุ่น 98/2551

รุ่น 4/2548

หลักสูตร
ACP

AACP

DCPU

-

-

-

-

-

รุ่น 6/2548

รุ่น 101/2551

-

รุ่น 21/2550

-

-

รุ่น 129/2553

-

-

-

-

รุ่น 26/2556

-

-

-

รุ่น 3/2558

รุ่น 277/2562

รุ่น 114/2558

-

-

-

รุ่น 176/2556

-

-

-

-

รุ่น 80/2549

-

-

รุ่น 32/2562

-

รุ่น 142/2554

-

-

-

-

รุ่น 90/2550

-

-

-

-

รุ่น 269/2562

-

-

-

-

รุ่น 270/2562

-

-

-

-

*DCP : Director Certification Program *DAP : Director Accreditation Program *ACP : Audit Committee Program
*AACP : Advanced Audit Committee Program *DCPU : Director Certification Program Update
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 68

แบบ 56-1

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจ
และการดําเนินการด้ านต่างๆ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการ อาทิ การกํากับดูแล
กิจการที่ดี บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ แผนงานและกลยุทธ์ ภาวะคู่แข่งขันและ
อุตสาหกรรม และนวัตกรรมการใหม่ๆ ของบริ ษัท เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ในปี 2562 บริ ษัทไม่มีการสรรหากรรมการใหม่
คณะกรรมการบริหาร
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการทังหมด
้
5 ท่าน โดยมีการประชุมจํานวน 18 ครัง้
และมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการดังนี ้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นางคมคาย ธูสรานนท์
นายโชน โสภณพนิช
นางสาวิตรี รมยะรู ป
นายยูอิชิ ฮอนด้ า
ม.ล. จิรเศรษฐ สุขสวัสดิ์

จํานวนการเข้ าร่ วม
ตําแหน่ ง
ประชุม/จํานวนครั ง้ ที่จัด
ประชุม
ประธานกรรมการบริ หาร
18/18
รองประธานกรรมการบริ หาร
17/18
กรรมการบริ หาร
17/18
กรรมการบริ หาร
16/18
กรรมการบริหาร
17/18

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล รองผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน ทําหน้ าที่
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อนโยบายคําสัง่
ใดๆ ที่ คณะกรรมการบริ ษั ท กํ าหนด และให้ มี อํานาจอนุมัติ และ/หรื อเห็น ชอบแก่ก ารดํ าเนิ น การใดๆ
ตามปกติ และอันจําเป็ นแก่การบริ หารกิ จการของบริ ษัท เป็ นการทั่วไป ตามกรอบอํานาจหน้ าที่ที่ได้ รับ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท นอกจากนัน้ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารมี ห น้ าที่ พิ จ ารณากลั่น กรอง
ข้ อพิจารณาต่างๆ ที่จะได้ มกี ารนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. กํากับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกรอบนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายการ
บริ หารความเสี่ยงรวม และรายงานผลการดําเนินงานให้ คณะกรรมการรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ
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การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารในปี ที่ผ่านมา
ในระหว่ า งปี 2562 คณะกรรมการบริ ห ารมี ก ารประชุม รวม 18 ครั ง้ เพื่ อ พิ จ ารณากลยุ ท ธ์ แผนการ
ดําเนิ นงาน งบประมาณ รวมถึ งกํ ากับและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ การพิจารณา
อนุ มัติธุ รกรรมที่ มี ความสํ าคัญ ตามอํ านาจหน้ าที่ที่ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ นอกจากนี ย้ ังช่วย
พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อกลยุทธ์การดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วยกรรมการอิส ระทัง้ หมด 3 คน ซึ่งมี คุณ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 รวมถึงมีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยในปี 2562 จัด ให้ มี การประชุ ม 4 ครั ง้ เป็ นอย่ างน้ อยใน 1 ปี ซึ่ง ในปี 2562 มี การจัด ประชุม
ทังหมด
้
6 ครัง้ โดยมีรายนามดังนี ้
ลําดับที่
1
2
3

รายชื่อ
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั *
นายประพันธ์ อัศวอารี*
รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนการเข้ า
ร่ วมประชุม/
จํานวนครั ง้ ที่จัด
ประชุม
6/6
6/6
6/6

หมายเหตุ : * นายสุนทร อรุณานนท์ชยั และนายประพันธ์ อัศวอารี เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ ีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิ นของบริ ษทั

โดยมีนายประธาน ขจิตวิวฒ
ั น์ ผู้อํานายการ ฝ่ ายตรวจสอบ ทําหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังโยกย้
้
าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และการดําเนินงานของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
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และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมาย
การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี ที่ผ่านมา
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวมทังสิ
้ ้นจํานวน 6 ครัง้ มีการร่วมประชุมกับผู้บริ หาร
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อร่ วมเสนอข้ อมูล หารื อ และแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การ
สอบทานให้ บริ ษั ท มี ระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม สอบทานการปฏิบัติงานของบริ ษัทให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท นอกจากนี ้ ยังทําหน้ าที่คดั เลือก เสนอแต่งตังและเสนอ
้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี และสอบทานให้ ความเห็นต่อการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารทังหมด
้
8 ท่าน โดยมีการประชุมจํานวน 4 ครัง้ มีรายละเอียดการเข้ า
ร่วมประชุมของกรรมการดังนี ้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จํานวนการเข้ าร่ วม
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
ประชุม/จํานวนครั ง้ ที่
จัดประชุม
นายประพันธ์ อัศวอารี
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
4/4
นางคมคาย ธูสรานนท์
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
4/4
นายยูอิชิ ฮอนด้ า
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
4/4
นางสาวชลลดา โสภณพนิช*
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
1/4*
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
2/4
นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
4/4
นางสาวจาวุวรรณ ลิ ้มคุณธรรมโม กรรมการบริ หารความเสี่ยง
4/4
นางอรนุช สําราญฤทธิ์*
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
1/4
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หมายเหตุ : * นางสาวชลลดา โสภณพนิช และนางอรนุช สําราญฤทธิ์ ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โดยมี นางศศิธร ฐิ ติผกายแก้ ว ผู้อํานวยการ ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง ทําหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กํ า หนดกรอบนโยบาย และกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยสามารถระบุ ประเมิ น ติ ด ตาม
รายงาน และควบคุมความเสี่ยงหลักของบริ ษัท ซึ่งครอบคลุมทังความเสี
้
่ยงตามมาตรฐานและการ
กํากับดูแล ของภาครัฐและหน่วยงานกํากับ
2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริ หารความเสี่ยงและระบบการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบปฏิบตั ิการ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด สรุ ปผลและ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี ที่ผ่านมา
พิจารณาทบทวนกรอบ นโยบายและกลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยง ให้ สอดคล้ องตามปั จจัยความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ ติดตามผลเพื่อให้ บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายธุรกิจ สรุ ป
เรื่ องที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1. ติดตามความเสี่ยงหลักของบริ ษัท ตามกรอบมาตรฐานภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
ระดับความเพียงพอของเงินกองทุน ทัง้ การติดตามปั จจัยเสี่ยงและผลกระทบ และพิจารณาความ
เหมาะสมของมาตรการและการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ยงของฝ่ ายจัดการ
2. กํากับการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงและมีแนวทางบริ หาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และสอดคล้ องกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ นําเสนอรายงานผลต่อที่ประชุม คณะกรรมการเป็ นประจําทุก
ไตรมาส
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการทัง้ หมด 3 คน โดยการจัดให้ มีการประชุมสมํ่าเสมอ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ซึ่งใน
ปี 2562 มีการจัดประชุมทังหมด
้
2 ครัง้ โดยมีรายนามดังนี ้
ลําดับ
ที่
1

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

ดร.ศิริ การเจริ ญดี

จํานวนการเข้ า
ร่ วมประชุม/
จํานวนครั ง้ ที่จัด
ประชุม
2/2

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2 นายมิโนรุ คิมรู ะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2/2
3 นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2/2
โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล รองผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน ทําหน้ าที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หารระดับสูง
ที่ ว่างลง เพื่ อ เสนอความเห็ น ต่ อคณะกรรมการบริ ษั ทและ/หรื อขออนุมัติ ต่อที่ ป ระชุม ผู้ ถือตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ วแต่กรณี
2. พิจ ารณากํ าหนด ปรั บปรุ งค่ าตอบแทน และผลประโยชน์ อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท และ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ สู ง กว่ า หรื อ เที ย บเท่ า รองผู้ จัด การใหญ่ ให้ เหมาะสมกับ หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ และหรือเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
3. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนปี ที่ผ่านมา
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทนได้ ปฏิ บัติห น้ าที่ ตามกฎบัตรและขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยได้ จดั ให้ มีการประชุมทังหมด
้
2 ครัง้ เพื่อพิจารณา
สรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หารระดับสูงที่ว่างลง โดยพิจารณาบุคคลที่
เหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ ขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ วแต่กรณี รวมทังพิ
้ จารณากําหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ของ
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงที่สงู กว่าหรื อเทียบเท่ารองผู้จดั การใหญ่ ให้ เหมาะสมกับหน้ าที่และ
ความรั บผิ ดชอบต่อองค์ กร เพื่ อนํ าเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจ ารณาอนุมัติ และหรื อเสนอขออนุมัติต่อที่
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แบบ 56-1

ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี ตามข้ อบังคับของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของทางการ จัดทําระบบ
การประเมิ น ผลเพื่ อ กํ าหนดค่ า ตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้ จัด การใหญ่ พิ จ ารณากลั่น กรอง
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้ วยค่าเบีย้ ประชุมและค่าบําเหน็จ และจัดให้ มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจําปี 2562
คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารทัง้ หมด 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามประกาศ คณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษัทประกันชีวิต พ.ศ.
2556 รวมถึงมีบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริ หาร
ความเสี่ยง หรื อการวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ร่ วมเป็ นกรรมการลงทุนด้ วย และจัดให้ มีการ
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอเป็ นรายเดือน โดยมีรายนามดังนี ้
ลําดับที่
1
2
3
4

รายชื่อ
ดร.ศิริ การเจริ ญดี
นางสาวิตรี รมยะรู ป
มล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

จํานวนการเข้ าร่ วม
ประชุม/จํานวนครั ง้ ที่
จัดประชุม
12/12
11/12
11/12
12/12

โดยมีนางสาวชลลดา โสภณพนิช ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ทําหน้ าที่เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. กําหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี่ยงรวมและกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่
เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุน
3. ติดตามผลการลงทุน พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
4. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษัท ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุน
5. กํากับดูแลเรื่ องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6. รายงานผลการลงทุนให้ คณะกรรมการรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ
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การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการลงทุนในปี ที่ผ่านมา
ในระหว่ างปี 2562 คณะกรรมการลงทุ น มี การประชุม รวม 12 ครั ง้ ได้ มีก ารกํ าหนดนโยบายและแนว
ทางการลงทุน อนุมัตินโยบายและแผนงาน กํ ากับการดําเนินงานและติ ดตามผลการลงทุน และกํ ากับการ
ประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกรอบนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและกระบวนการบริ หารความ
เสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของบริ ษัท โดยพิจารณาปั จจัยสําคัญต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุน รวมทังกํ
้ าหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การลงทุนเพื่อให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับภาวะตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนีค้ ณะกรรมการลงทุนได้ มีการพิจารณาอนุมัติการลงทุนและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ
ในแนวนโยบายที่มีความสําคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ และ
การจัดสรรทรัพยากรก่อนนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการลงทุนได้ มีการติดตาม กํากับ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ของแผนงานและเป็ นไปตามกรอบนโยบายที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารทัง้ หมด 5 คน มีการประชุมจํานวน 3 ครัง้ ในปี 2562 โดยมีรายนาม
ดังนี ้
ลําดับ
ที่

รายชื่อ

1
2
3
4
5

นางคมคาย ธูสรานนท์
รศ. ดํารงค์ แสงสกุลไทย
นายยูอิชิ ฮอนด้ า
นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
นายอนุชา ภิงคารวัฒน์*

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

จํานวนการเข้ าร่ วม
ประชุม/จํานวนครั ง้
ที่จัดประชุม
3/3
3/3
3/3
3/3
0/3

หมายเหตุ : * นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีแทนนายเรื องศักดิ์ ปั ญญาบดี
กุล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

โดยมี น างสาวสุ ภ าภรณ์ ทิ พ ย์ ฝั ้น ผู้ อํ า นวยการ สํ า นั ก กํ า กั บ การปฏิ บั ติ ง าน ทํ า หน้ าที่ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. เสนอนโยบาย คํ า แนะนํ า ข้ อเสนอแนะ แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท
2. กํากับให้ มีแนวทางดําเนินการเพื่อให้ สามารถติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม
หลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกํากับหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รายงานความคืบหน้ า
และผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. ทบทวนแนวทางหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางปฏิบตั ิของสากลและข้ อเสนอแนะของสถาบันหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4. ส่งเสริ ม การเผยแพร่ วัฒ นธรรมในการกํากับดูแลกิ จการที่ดีให้ เป็ นที่ เข้ าใจทั่วทุกระดับและมี ผ ล
ในทางปฏิบตั ิ
การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปี ที่ผ่านมา
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการกํ ากับ ดูแลกิ จ การที่ ดีมี การประชุม รวม 3 ครั ง้ เพื่ อติ ดตาม ดูแลให้
ผู้บริ หารและพนักงานมีการปฏิบตั ิตามนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ และหลักจรรยาบรรณของบริ ษัท โดยเน้ นให้
ฝ่ ายจัดการดําเนินการตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในทุกกิจกรรมของกระบวนการเสนอขาย
ผลิตภัณ ฑ์ และการรับประกันภัย และให้ ความสําคัญ กับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต ระเบียบ
เกี่ ยวกับการปฏิ บัติตามกฎหมายและการใช้ ข้อมูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ อย่ างต่ อเนื่ อง รวมถึ ง
ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาสู่ค วามยั่ง ยื น ที่ มุ่ ง สร้ างคุ ณ ค่ า ให้ กิ จ การควบคู่ ไ ปกับ การรั ก ษา
ผลประโยชน์ให้ กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ ในมิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม อีกทัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ มีการติดตามพัฒนาการด้ านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ที่จะถูกนํามาใช้ ในการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพการบริ การขององค์กร
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประกอบด้ วยกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน ซึง่ ในปี 2562 ได้ มีการจัดประชุม จํานวน 2 ครัง้ มีรายชื่อดังนี ้
ลําดับ
ที่
1
2
3

รายชื่อ
ดร. ศิริ การเจริ ญดี
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
นางคมคาย ธูสรานนท์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
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จํานวนการเข้ า
ร่ วมประชุม/
จํานวนครั ง้ ที่จัด
ประชุม
2/2
2/2
2/2

แบบ 56-1

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล รองผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายการเงิน ทําหน้ าที่
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณากําหนดแนวทาง ขันตอน
้
และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานภายในระยะเวลาการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานปกติของบริ ษัท
การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ จัดให้ มีการประชุม 2 ครัง้ เพื่อหารื อและ
กําหนดแนวทาง ขันตอน
้
วิธีการ รวมถึงเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานมีมาตรฐาน
มี ความเป็ นธรรม และสามารถยึดเป็ นแนวปฏิบัติได้ อย่างสมํ่าเสมอในอนาคต รวมทัง้ เพื่อประเมิน ผลการ
ปฎิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ
ในการแต่งตัง้ กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีความ
เป็ นอิสระตามนิยามของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึง่ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดของบริ ษัท แต่ต้องไม่ น้อยกว่า 3 คน โดยคุณ สมบัติของกรรมการ
อิสระโปรดศึกษาเพิ่มเติมหน้ า 47-48
9.3.2 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้ าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากกรรมการเดิมที่ครบวาระเพื่อให้ ดํารงตําแหน่งต่อหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงพิจารณาจาก
รายชื่ อที่ มีผ้ ูนํ าเสนอตามหลักเกณฑ์ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้ นเสนอชื่ อกรรมการทัง้ นี ้ โดยพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทและสามารถอุทิศเวลา
ให้ กับ งานของบริ ษั ท อย่ างเพี ยงพอ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี องค์ ป ระกอบที่ เหมาะสมสอดคล้ อ งกับ
นโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจของบริ ษัท
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9.3.3 การสรรหาผู้บริ หาร
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ มีคณะผู้ดําเนินการในการสรรหาผู้บริ หารตามลําดับ ดังนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจ ารณาสรรหาผู้บริ ห ารในตําแหน่ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่และรองผู้จดั การใหญ่ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณา
2. กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นผู้พิ จารณาสรรหาผู้บริ หารในตําแหน่ งผู้บริ หารสาย/ระดับผู้ช่ วย
ผู้จดั การใหญ่ และผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณา
3. กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ เป็ นผู้ พิ จ ารณาสรรหาผู้ บริ ห ารในตํ า แหน่ ง ผู้ บริ ห ารฝ่ าย/ระดั บ
ผู้อํานวยการ และผู้อํานวยการอาวุโส เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้พิจารณา
โดยคณะผู้ดําเนิ นการจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรทัง้ จากภายในและภายนอกองค์ กร ซึ่งจะเป็ น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนมีความเป็ นมืออาชีพที่เหมาะสม
มาดํ ารงตํ าแหน่ ง เพื่ อปฏิ บัติ ห น้ าที่ แ ละดํ าเนิ น กิ จ การงานของบริ ษั ท ให้ บ รรลุเป้ าหมายและวัต ถุป ระสงค์
ที่กําหนดไว้
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารทําหน้ าที่กํากับดูแลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ
บริ ษัทซึ่งรวมถึงบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายบริ หารความเสี่ยงรวม และ
ข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทได้ มีการส่งผู้บริ หารเข้ าไปเป็ นกรรมการ เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย (โปรดศึกษา
ข้ อมูลเพิ่มเติมในหน้ า 3 และเอกสารแนบ 2) โดยมีหน้ าที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทย่อย และ
ดําเนินธุรกิจตามนโยบายบริ ษัท ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางให้ บุคคลที่บริ ษัททําการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยนันถื
้ อปฏิบตั ิ โดยมีฝ่ายตรวจสอบประเมินการควบคุมภายใน และสํานักกํากับการ
ปฏิบัติงานประเมิ น การปฏิ บัติตามกฎระเบียบ คําสั่ง กฎหมาย ของบริ ษัท ย่อยซึ่งจะต้ องเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับบริ ษัท
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
เพื่ อ ป้ องกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในของบุ ค คลที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ หรื อ อยู่ ใ นฐานะที่ ส ามารถล่ ว งรู้
ข้ อเท็จจริ งที่เป็ นสาระสําคัญของบริ ษัท อันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ (Insider
trading) บริ ษัทได้ กําหนดการใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขายหลักทรัพย์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้ งบุคคลที่
เกี่ยวข้ องได้ ทราบ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
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1. ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทที่ตนได้ รับทราบจาก
การปฏิบตั ิหน้ าที่ไปซื ้อ หรื อขาย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่นกระทํา
การดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตนเองบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรื อบุคคลภายนอก
2. ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็ นบุคคลซึ่งรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายในรวมถึง
ผู้เกี่ยวข้ องกระทําการซื ้อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิ ดเผยงบ
การเงินและ 1 วันหลังการเปิ ดเผยงบการเงิน
3. ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้ องที่ร้ ูข้อมูลภายในที่ไม่ใช่ข้อมูลงบการเงิน กระทํา
การซื ้อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้ น 1 วันหลังการเปิ ดเผยข้ อมูล
4. ให้ กรรมการ ผู้บริ หารและผู้เกี่ยวข้ องมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการ
ถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต าม พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 ต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การรายงานให้ รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์โดยนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริ หารเป็ นผู้ถือหุ้นเกิน
ร้ อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียง โดยให้ นบั รวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรส หรื อผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริ ยา
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
• ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)*

ชื่อผู้สอบบัญชี นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
ค่ าสอบบัญชี 1,954,000 บาท
• ค่ าบริการอื่น (Non-Audit fee)

ผู้สอบบัญชี

บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

ประเภทของงานบริการอื่น
(Non-Audit Service)
ค่าตรวจสอบและสอบทานรายการดํารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ค่าสอบทานมูลค่าของบริ ษทั ที่คํานวณตามวิธี
คณิตศาสตร์ ประกันภัย (Embedded value)
รวมค่ าตอบแทนของงานบริการอื่น
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 79

ค่ าตอบแทนของงานบริการอื่น
ส่ วนที่จ่ายไปใน
ส่ วนที่จะต้ องจ่ ายใน
ระหว่ างปี บัญชี
อนาคต
1,040,000
490,000
1,000,000

1,040,000
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ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บริษัทย่ อย)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญ ชีของบริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรั นส์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
ในประเทศไทย ตรวจสอบโดยนายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 จาก
บริ ษั ท ดี ล อยท์ ทู้ ช โธมัท สุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จํ ากัด ค่ าสอบบัญ ชี ต่ อปี 50,000 บาท และ Bangkok Life
Assurance (Cambodia) Plc. ซึ่ ง เป็ นบ ริ ษั ทย่ อ ยที่ จ ดท ะเบี ยน ใน ป ระเท ศกั ม พู ช า ตรวจสอบ โด ย
Mr.Khoy Kimleng จาก Deloitte (Cambodia) Co.,Ltd. ค่าสอบบัญชีต่อปี 9,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
9.7 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรั บใช้
บริ ษัทได้ ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนําหลักปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ปี 2560 ของสํานักงาน ก.ล.ต. มาประยุกต์ ใช้ ตามบริ บท
ของบริ ษัทอย่างครบถ้ วนแล้ ว โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วพบว่า บริษัทได้ นําหลักปฏิบตั ิส่วนใหญ่
มาปรั บ ใช้ แล้ วและนํ าเสนอคณะกรรมการบริ ษั ทรั บ ทราบในหลักการในการประชุม คณะกรรมการ ครัง้ ที่
1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
9.8 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
- ไม่มี 9.9 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง

ที่

รายชื่อกรรมการบริษัท

ตําแหน่ ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ดร. ศิริ การเจริญดี
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
นางคมคาย ธูสรานนท์
นายประพันธ์ อัศวอารี
นายโชน โสภณพนิช
นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ
รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
นางสาวิตรี รมยะรูป
นางประไพวรรณ ลิมทรง

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 80

การถือครองหุ้น (หุ้น)
คู่สมรส/
เพิ่ม/ลด
บุตรที่ยัง
((27 ส.ค. 61
ของตนเอง
ไม่ บรรลุนิติ
– 30 ส.ค.
ภาวะ
62))
579,200
122,000
890,000
31,376,000

3,000
233,240
6,000,000

40,000
-41,000
2,000,000

แบบ 56-1

ที่

รายชื่อกรรมการบริษัท

10
11
12
13
14

นายมิโนรุ คิมรู ะ
นายโคจิ อิชิบะ
นายยูอชิ ิ ฮอนด้ า
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
นายเวทิศ อัศวมังคละ
ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

15

16 นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
17 นายอนุชา ภิงคารวัฒน์
18

นางสาวจารุวรรณ
ลิ ้มคุณธรรมโม

19 นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์
20 นางอรนุช สําราญฤทธิ์
นางสาวศิรินารถ
21
วงศ์เจริญสถิตย์

ตําแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร
รองผู้จดั การใหญ่และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายการเงิน
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
สายการขายช่องทางสามัญ
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สายบัญชีและ
การเงิน
ผู้อํานวยการอาวุโส สายธุรกิจและ
ช่องทางอื่น
ผู้อํานวยการอาวุโสสายประกันชีวิต
ผู้อํานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 81

การถือครองหุ้น (หุ้น)
คู่สมรส/
เพิ่ม/ลด
บุตรที่ยัง
((27 ส.ค. 61
ของตนเอง
ไม่ บรรลุนิติ
– 30 ส.ค.
ภาวะ
62))
110,000
100,000

14,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบ 56-1

10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมุ่งมัน่ ดําเนินธุรกิจด้ วยจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีสว่ นร่วมในการเสริ มสร้ างความมัน่ คง
ทางการเงิน ซึง่ นําไปสูค่ วามมัน่ คงและความสุขในชีวิตของประชาชน
รวมทัง้ ร่ วมมี ส่วนในการพัฒ นาและส่ง เสริ ม กิ จ กรรมทางสังคม การรักษาสิ่ง แวดล้ อมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพื่อให้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปลูกฝั งจิตสํานึกใน
เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนการลดการใช้ พลังงาน
บริ ษัทส่งเสริ ม ให้ พนักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององค์ กรและของ
ตนเองต่อสังคม ในด้ านการศึกษา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม โดยดําเนินกิจกรรมส่งเสริ มสังคม
อย่างเป็ นรูปธรรม
แนวทางเกี่ยวกับความรั บผิดชอบต่ อสังคม มีหลักการ 8 ข้ อ
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงจริ ยธรรม ความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
สนับสนุนการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ใช้ วิธีการใด ๆ ที่ไม่ถกู ต้ องปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทางการค้ า ยกตัวอย่างเช่น
1) การรั กษาข้ อมูลของลูกค้ าเป็ นความลับ บริ ษัทได้ จัดเก็บข้ อมูล ส่วนบุคคลไว้ เป็ นความลับและไม่
จัดสรร เปิ ดเผย หรื อ จําหน่าย จ่าย แจก ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การให้ แก่บุคคลภายนอกหรื อ
ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ อง เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลจากลูกค้ าโดยสมัครใจแล้ ว หรื อเพื่อ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ รัฐบาล หรื อหน่วยงานกํากับดูแล
2) การสื่อสารของบริ ษัทไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต หรื อ
ช่องทางการสื่อสารอื่นต้ องเป็ นการสื่อสารที่เป็ นความจริ ง มีความเข้ าใจง่ายและชัดเจน โดยละเว้ น
การสื่อสารที่เป็ นเท็จ หรื อที่อาจก่อให้ เกิดการเข้ าใจผิด หรื อการให้ ข่าวสารต่อสื่อมวลชนที่บิดเบือน
หรื อให้ ร้ายป้ายสีค่แู ข่งขันไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
3) บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยมี
การกําหนด ห้ ามมิให้ มีการติดตังหรื
้ อนํา หรื อใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่นกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริษัท และห้ ามนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมา
ใช้ เกี่ยวกับงานของบริ ษัท
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4) บริ ษัทประกอบธุรกิ จโดยคํ านึ งถึงจริ ยธรรมความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิ จ
สนับสนุนการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ใช้ วิธีการใด ๆ ที่ไม่ถกู ต้ องปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทางการค้ า เช่น
- ไม่ทําความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งขันหรื อบุคคลใดที่มีลกั ษณะเป็ นการลดหรื อจํากัดการแข่งขัน
ทางการค้ า
- ไม่แสวงหาข้ อมูล ความลับทางการค้ าของคู่แข่งด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต
5) บริ ษั ท กํ าหนดให้ ผ้ ู บริ ห ารและพนักงานของบริ ษั ทต้ องปฏิ บัติ งานด้ วยความถู กต้ องโดยคํ านึ งถึ ง
ประโยชน์ ข องบริ ษั ท เป็ นสํ าคัญ ไม่ แสวงหาผลประโยชน์ ส่ วนตัวที่ ขัด แย้ งกับ ผลประโยชน์ บ ริ ษั ท
พึงหลีกเลี่ยงการมีสว่ นได้ เสียของตนเองกับงานที่ต้องปฏิบตั ิตามหน้ าที่
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษั ท มี ค วามมุ่ง มั่น และได้ กํ า หนดเป็ นนโยบายหลัก ขององค์ ก รในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่น
ทุก รู ป แบบทัง้ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ในประเทศและต่ างประเทศ บริ ษั ท มี ก ารกํ าหนดแนวปฏิ บัติ
ในหลายเรื่ องเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทุกคนรับทราบและตระหนักถึงภาระหน้ าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นอย่างดี และมีความมุ่งมั่นที่จะไม่กระทําการใด ๆ ที่เข้ าข่ายทุจริ ตคอร์ รัปชั่นหรื อติดสินบน
เจ้ าพนักงาน เพื่อจูงใจให้ กระทําหรื อไม่กระทําการอันใด ๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ รับประกาศนียบัตรรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
จากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) มาตังแต่
้ ปี 2557
บริ ษัทมีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตโดยได้ กําหนดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องทําการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับองค์กรที่ขอรับเงินบริ จาค เช่น ผู้บริ หารโครงการ
ผู้รับผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์ ที่แท้ จริ ง เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัททราบถึงวัตถุประสงค์ ที่แท้ จริ งของแต่ละ
โครงการ และไม่มีสว่ นร่วมในการสนับสนุนโครงการที่มีวตั ถุประสงค์อื่นแอบแฝง
บริ ษัทให้ ความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มสามารถ
แจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน (Whistle Blowing) ในการทุจริ ตประพฤติมิชอบ และการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทําการแทนบริ ษัท
หากบุคคลใดที่ทราบ มีข้อสงสัย หรือเชื่อว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริ ตว่า กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ตัวแทน
ประกันชีวิต ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อบุคคลใด ๆ ที่กระทําการแทนบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทําการทุจริ ตสามารถ
แจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนผ่ านช่ องทางที่บ ริ ษั ท กํ าหนด เพื่ อให้ มี การตรวจสอบข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยนตาม
กระบวนการที่บริ ษัทกําหนดระบุไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษัทมีมาตรการการให้ ความ
คุ้มครองผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 83
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มาตรการป้องกันการทุจริต
1. บริ ษัทมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริ ต โดยจัดให้ ฝ่ายตรวจสอบที่มีหน้ าที่ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ซึ่งครอบคลุมถึงหน่วยงานจัดซื ้อจัดจ้ าง ฝ่ าย
ตรวจสอบจะทําการตรวจสอบเป็ นประจําตามรอบระยะเวลาที่กําหนด และหากพบหลักฐานการ
ทุจริ ต ผู้กระทํ าผิ ดจะถูกรายงานความประพฤติ ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการกํ ากับ
พฤติ กรรมตัวแทนประกันภัยและที่ ปรึ กษาทางการเงิน คณะกรรมการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดี และ
คณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอี ยดตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ ให้ ความเห็ น
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ
2. บริ ษัทมีนโยบายชัดเจนกําหนดเป็ นลายลักษณ์ อักษรสําหรับบุคลากรในบริ ษัท โดยระบุให้ ผ้ ูบริ หาร
ทุกคนรั บ ผิดชอบต่ อการตัดสินใจของตนเองและต้ องระมัดระวังมิ ให้ มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยในการทํ า
การค้ ากับบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจนใน
3. กิจกรรมทางธุรกิจที่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบที่
ประกอบด้ วยกรรมการอิส ระ ในกรณี ที่ผ้ ูบริ หารหรื อกรรมการมี ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ใด
บริ ษั ท มี ข้ อกํ าหนดให้ ท่านต้ องแจ้ งต่ อที่ ป ระชุ ม และต้ องออกจากการประชุ ม สํ าหรั บ วาระนัน้ ๆ
เพื่อให้ ผ้ รู ่วมประชุมที่เหลือสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้ อย่างอิสระ
4. บริ ษั ท ได้ กํ า หนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิ บัติ สํ าหรั บ พนั ก งานทุ ก คนในเรื่ อ งการรั บ หรื อ การให้
ของขวัญ หากบริ ษัทรับทราบถึงการกระทําผิดสํานักกํากับการปฏิบตั ิงานและฝ่ ายตรวจสอบมีหน้ าที่
สอบสวนข้ อเท็จจริ งก่อนการรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาความผิดพนักงาน
5. บริ ษัทมีกระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษพนักงานที่ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยฝ่ ายตรวจสอบของ
บริ ษัทมีขนตอนการตรวจสอบ
ั้
การสอบสวน การรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน
6. กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสีย และการดํารงตําแหน่งใน
บริ ษัทต่าง ๆ เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลในการพิจาณารายการที่เกี่ยวข้ องกัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
1) บริ ษั ท ให้ โอกาสการจ้ างงานแก่ ทุ กคนอย่ างเท่ าเที ยมกันโดยไม่ เลื อกปฏิ บัติ โดยคํานึ งถึ ง ความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสิทธิ ภาพการทํางานของผู้สมัครเป็ นสําคัญ โดยไม่กีดกันหรื อแบ่งแยก
ความหลากหลายทางเพศ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรื อแม้ แต่บุคคลที่มีความบกพร่ องทาง
ร่างกาย
2) การปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเท่าเทียม โดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชื ้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อทางศาสนา
สถานะทางสังคม ชาติกําเนิด และความทุพพลภาพ
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4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
พนักงานของบริ ษัทถือเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณ ค่าและมีความสําคัญ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัทจึงต้ องปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้ วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพในความเป็ นพนักงาน
โดยบริ ษัทจ่ายค่าตอบแทน จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่ อเป็ นการตอบแทนให้ แก่พ นักงาน รวมทัง้
ส่ ง เสริ ม ให้ พนั ก งานเกิ ด การพั ฒ นาตนเองและเรี ย นรู้ อั น จะทํ า ให้ เกิ ด ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ ก ารงาน
ยกตัวอย่างเช่น
1) บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาด้ านความรู้ ความสามารถ โดยการสนับสนุนค่าสมัคร
เรี ย น แ ล ะค่ าส อ บ สํ าห รั บ เกี ย รติ บั ต รต่ าง ๆ เช่ น LOMA (Life Office Association), ICA
(International Claim Association), CFA (Chartered Financial Analyst), CISA (Certified
Investment and Securities Analyst), CFP (Certified Financial Planner), FSA (Fellow of the
Society of Acturies) เป็ นต้ น
2) บริ ษัทพิจารณาการเลื่อนขันจากความสามารถ
้
และความประสบการณ์ ทํางานในบริ ษัท โดยจะเห็น
ได้ ว่าการปรับตําแหน่งของพนักงานประจําปี นนั ้ บริ ษัทไม่มีการแบ่งเพศแต่อย่างใด
3) บริ ษัทพิจารณาทบทวนจ่ายเงินค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ าการจ่ ายค่ าตอบแทนของบริ ษั ท อยู่ ในระดับ ที่ ส ามารถแข่ ง ขัน ได้ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
4) การคุ้มครองทางสังคม เป็ นการบรรเทาผลที่เกิดจากการลดหรื อสูญ เสียรายได้ จากประเด็นต่าง ๆ
เช่น อุบตั ิเหตุ เจ็บป่ วย คลอดบุตร ชราภาพ ว่างงาน พิการ เป็ นต้ น
5) กรณี พนักงานสาขาที่ปฏิบตั ิงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สาขาปั ตตานี ยะลา และเบตง) เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริ ษัทให้ ปิดเวลาทําการแตกต่างจากสาขาอื่น ๆ
ก่อน 30 นาที และหยุดทําการวันเสาร์
6) การออกกรมธรรม์ประกันชีวิตสวัสดิการกลุม่ ที่ครอบคลุมถึงครอบครัว เพื่อช่วยเหลือทางการเงินยาม
เจ็บไข้ ได้ ป่วยและเสียชีวิต อีกทัง้ การออกกรมธรรม์สวัสดิการเพื่อขายให้ แก่พนักงานและครอบครัว
รวมถึงพ่อและแม่ในราคาที่ถกู กว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายให้ แก่ลกู ค้ า
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5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
เมื่ อปี 2562 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายการปฏิ บัติต่ อลูกค้ าอย่ างเป็ นธรรม และแต่งตัง้
คณะกรรมการกํ ากับการปฏิ บัติต่อลูกค้ า เพื่ อทํ าหน้ าที่ ผ ลักดัน และกํ ากับ ดูแลการปฏิ บัติต่ อลูกค้ าให้ เป็ น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดมาตรการการควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลคุณภาพ
การเสนอขายผลิตภัณ ฑ์ และการบริ การของผู้เสนอขายจากทุกช่องทางอย่างเป็ นระบบ ให้ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ การนําเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การแก่ลกู ค้ าอยู่บนพื ้นฐานของความ
เป็ นธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นสําคัญ มีรายละเอียดดังนี ้
1) ให้ มี การเผยแพร่ วัฒ นธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม มี การควบคุม ดูแลคุณ ภาพการ
ให้ บริ การรอย่างเป็ นธรรมอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทันต่อเหตุการณ์ สามารถ
ประเมินภาพรวมและความเสี่ยงของธุรกิจได้ ครบถ้ วน สามารถวัดผลสําเร็จ วิเคราะห์จดุ ที่มีปัญหา
และหาสาเหตุ เพื่อแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2) ในการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ให้ คํานึงถึงความเหมาะสมกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน
และความสามารถในการทําความเข้ าใจของลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย เหมาะสมกับความสามารถใน
การขายของพนักงานและผู้เสนอขาย และเหมาะสมกับระบบงาน
3) กําหนดค่าตอบแทนที่คํานึงถึงคุณภาพการให้ บริ การอย่างมีนยั สําคัญสําหรับพนักงาน ผู้เสนอขาย
ของทุกช่องทาง และผู้บริ หารที่มีหน้ าที่ควบคุมดูแลให้ เกิดการให้ บริ การที่เป็ นธรรม
4) ลูกค้ าได้ รับข้ อมูลสําคัญครบถ้ วน ไม่เกินจริ ง ไม่บิดเบือน เพียงพอต่อการตัดสินใจด้ วยความเข้ าใจ
ที่ถกู ต้ อง และเพียงพอต่อการใช้ บริ การต่อไป
5) พนักงานและผู้เสนอขายได้ รับการสื่อสารที่ช่วยให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการให้ บริ การอย่าง
เป็ นธรรม มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที่
6) ข้ อมูลของลูกค้ าได้ รับการดูแลอย่างปลอดภัย มีการคํานึงถึงความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ าและการ
รักษาความลับ การส่งต่อข้ อมูลลูกค้ าให้ ผ้ ูอื่นต้ องไม่กระทบความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ าและต้ อง
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
7) การแก้ ไขปั ญหา การจัดการเรื่ องร้ องเรี ยน และการชดเชยเยียวยาต้ องมีความชัดเจน รวดเร็ ว เป็ น
อิสระ มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม
8) บริ หารจัดการเกี่ยวกับการให้ บริ การแก่ลูกค้ ามีกระบวนการ ระบบควบคุม และการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานที่คํานึงถึงการให้ บริ การอย่างเป็ นธรรมและรัดกุม ตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติ
เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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9) การบริ หารจัดการเกี่ยวกับการให้ บริ การแก่ลกู ค้ ามีระบบปฏิบตั ิการ การบริ หารความเสี่ยงและแผน
รองรับการปฏิบตั ิงาน ทังกรณี
้
ปกติและกรณีเหตุฉุกเฉินที่เชื่อมัน่ ได้ ว่าคําสัง่ หรื อความประสงค์ของ
ลูกค้ าได้ รับการดําเนินการอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา ลูกค้ าได้ รับบริ การอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นธรรม
6. การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทดําเนินธุรกิจประกันชีวิตจําเป็ นต้ องใช้ เอกสารหลายอย่างในการพิจ ารณาอนุมัติธุรกรรม ตัง้ แต่
กระบวนการพิจารณารับประกันภัย การชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน และการจ่ายเงินตามสัญญา เป็ นต้ น ดังนัน้
เพื่อเป็ นการลดการสิ ้นเปลืองจากการดําเนินธุรกิจและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อม บริษัทได้ ดําเนินการในด้ านต่าง ๆ
รวมทังการนํ
้
าเทคโนโลยีมาใช้ งาน เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และเพื่อการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ดังนี ้
1. บริ ษทั ลดการใช้ กระดาษโดยการปรับเปลี่ยนวิธีใช้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ ้น เช่น
- จัดทํ าระบบ Document Management System (DMS) ซึ่งรองรับการเก็ บเอกสารเกี่ ยวข้ อง
กับการทํ าประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัยในรู ปอิเล็กทรอนิกส์ โดยกํ าหนดสิทธิ การเข้ าถึ ง
ข้ อมูลของผู้เอาประกระกันภัยในวงจํากัด ซึ่งทําให้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ข้อมูลดังกล่าว
สามารถใช้ ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องถ่ายสําเนาเอกสารซํ ้า
- ปรั บเปลี่ ยนการจัด ส่งหนังสื อรั บ รองชํ าระเบี ย้ ซึ่ง ใช้ เป็ นหลัก ฐานในการลดหย่ อนภาษี ได้
เช่นเดียวกับใบเสร็ จรับเงินค่าเบี ้ยประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ผ่านทางเว็บไซต์ หรื อ Smart Customer ซึง่ ช่วยให้ ผ้ เู อาประกันภัยได้ รับข้ อมูลในรูปแบบไฟล์ที่
พร้ อมจัดส่งให้ ทางสรรพากรผ่านระบบเว็บไซต์ของทางสรรพากร และเป็ นการลดค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินการได้ อีกทางหนึ่ง เนื่องจากบริ ษัทไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสารและจัดส่งไปรษณีย์ให้ กบั
ผู้เอาประกัน
- ยกเลิกการลาพนักงานผ่านกระดาษ เป็ นลาบนระบบผ่านเว็ปออนไลน์
- ยกเลิกการปริ น้ ส์สลิปเงินเดือนจากกระดาษคอร์ บอน เป็ นดูในระบบการลางานของพนักงาน
ผ่านเว็ปออนไลน์
2. บริ ษัทลดภาระการกรอกเอกสารของลูกค้ าที่ต้องการเรี ยกร้ องค่ารักษาพยาบาลภายใต้ กรมธรรม์
ประกั น สุ ข ภาพ โดยอนุ ญ าตให้ โรงพยาบาลสามารถส่ ง ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การรั ก ษา และค่ า
รักษาพยาบาลมายังบริ ษัทโดยตรงผ่านแฟกซ์ โดยที่ลกู ค้ าไม่จําเป็ นต้ องกรอกเอกสารใด ๆ อีก และ
ในกรณี ที่บริ ษัทต้ องคืนเงินค่ารักษาพยาบาลให้ แก่ลูกค้ า ลูกค้ าสามารถเลือกรู ปแบบของการรับ
ชําระได้ เช่น การรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส หรื อผ่านบัญชีธนาคาร เป็ นต้ น
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3. บริ ษัทเลือกใช้ เครื่ องพิมพ์ประเภท all in one คือ สแกน (scan) ถ่ายสําเนา (copy) พิมพ์เอกสาร (print)
โดยใช้ เครื่ อ งเดี ย วกั น ซึ่ ง การสแกนเอกสารนี ้ ทํ า ให้ ทุ ก คนหั น มาจั ด เก็ บ เอกสารให้ อ ยู่ ใ นรู ป
ไฟล์ข้อมูลแทนการถ่ายสําเนา เป็ นการลดใช้ กระดาษอีกทางหนึ่ง
4. บริ ษัทได้ ม อบเอกสารกรมธรรม์ ประกันชี วิตให้ กับผู้เอาประกัน ซึ่งใช้ กระดาษเป็ นวัตถุดิบ โดย
บริ ษัทได้ เลือกซื ้อกระดาษจากบริ ษัทที่มีผลิตภัณฑ์กระดาษที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
5. บริ ษัทได้ เปลี่ยนหลอดไฟฉุกเฉิ นของอาคารสํานักงานใหญ่ จากหลอด Halogen 12 V 50 W เป็ น
หลอด LED 5 W เพื่อลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า
6. การรณรงค์ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานสร้ างจิตสํานึกความรับผิดชอบ ได้ แก่
1) รณรงค์ ป ระหยัด ไฟ ประชาสัม พัน ธ์ ผ่ านช่องทางอิเล็ กทรอนิ คส์ (Smart Home) (โครงการ
ต่อเนื่องในองค์กร)
- ไฟฟ้ า โดยการเปลี่ ยนการใช้ หลอดไฟ T5 ภายในอาคารสํ านักงาน ซึ่งสามารถลดค่ า
กระแสไฟฟ้ าแสงสว่างได้ ประมาณ 4 เท่าต่อหลอด การรณรงค์ การปิ ดไฟในช่วงเวลา
กลางวัน การออกไปประชุม หรื อหลังเลิกงาน การติดสติ๊กเกอร์ เลขหมายกํากับบนโต๊ ะ
ทํ า งาน เพื่ อ ควบคุ ม การใช้ พ ลัง งานเฉพาะพื น้ ที่ และการติ ด ตั ง้ ระบบปิ ดหน้ า เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ อตั โนมัติในองค์กร
- นํ ้าประปา รณรงค์ใช้ หลักการประหยัดนํา้ โดยการการเช็ดก่อนใช้ รองก่อนใช้ หรื อการ
ใช้ นํ า้ ซํ า้ การเปิ ด – ปิ ดก๊ อกนํ า้ ให้ ส นิ ท หลัง การใช้ ง านแล้ ว ทุ ก ครั ง้ และ/หรื อ หากพบ
อุปกรณ์การใช้ นํ ้าชํารุด แจ้ งผู้รับผิดชอบทราบทันที เพื่อกําจัดจุดรั่วไหลในองค์กร
2) รณรงค์ประหยัดทรัพยากร (โครงการต่อเนื่องในองค์กร)
- การจั ด เก็ บ เอกสาร รณ รงค์ ใ ช้ กระดาษใช้ ซํ า้ (Re–use) หรื อ จั ด เก็ บ ไว้ ในเครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์ แทนการถ่ายสําเนา หรื อการจัดทําระบบงบประมาณผ่านอิเล็กทรอนิกส์
หรื อระบบ B-Budget มาใช้ แทนการทํางานผ่านกระดาษ เพื่อลดขัน้ ตอน/กระบวนการ
ทํางานและลดการใช้ กระดาษในองค์ กร ทําให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรกระดาษเกิดความ
คุ้ม ค่ า รวมทัง้ เป็ นการลดพื น้ ที่ ในการจัดเก็ บเอกสาร เพื่ อความปลอดภัยและป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัคคีภยั ในสํานักงาน
- การทําลายเอกสาร โดยการนําส่งบริ ษัท/ร้ านค้ าเพื่อนําไปทําลายโดยวิธีการต้ ม ซึ่งจะ
สามารถนํามาสู่กระบวนการผลิตกระดาษใหม่ได้ ทําให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรต้ นไม้ อย่าง
คุ้มค่า เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
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- โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้ อมในออฟฟิ ศ โดยการจัดกล่องรับเอกสารที่เป็ นกระดาษ
สีขาวในทุกจุดที่มีเครื่ องถ่ายเอกสารในองค์กร เพื่อนําไปรี ไซเคิลใหม่
3) รณรงค์ทําความสะอาด “Big Cleaning Day” ทุกวันศุกร์ สุดท้ ายของเดือนที่สิ ้นไตรมาส โดย
คณะกรรมการ คปอ. ในองค์กร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตการทํางาน และดูแล ระมัดระวัง
ทรัพย์สินให้ มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ป้องกันการเกิดอัคคีภยั ในองค์กร ซึ่งเป็ นโครงการที่
ปฏิบตั ิต่อเนื่องในองค์กร
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
กรุ ง เทพประกัน ชี วิ ต ดํ า เนิ น งานตามหลัก ธรรมมาภิ บ าลและนโยบายการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อมตลอดหลายปี ที่ผ่านมา โดยมีการจัดการส่งเสริ มความรับผิดชอบในหัวข้ อต่าง ๆ ซึ่งปฏิบตั ิทัง้ จาก
ภายในองค์กรสู่ภายนอกองค์ กร มีวัตถุเพื่อส่งเสริ มสังคมในหลากหลายด้ าน อาทิ เพื่อให้ คนให้ มีสุขภาพที่ดี
เพื่อให้ ประเพณีและวัฒนธรรมไทยอยู่ค่คู นไทย เพื่อช่วยเหลือเยาวชนให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น เพื่อให้ คนไทยมี
หลักประกันที่เหมาะสมกับคุณภาพชีวิต ได้ มีความรู้ ทางการเงินและวางแผนชีวิตอย่างเหมาะสม เป็ นต้ น ในปี
2562 ที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิตได้ มีการดําเนินงานตามนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมตลอดทังปี
้ ดังนี ้
1) กิจกรรมชีวิตที่ออกแบบได้ เพื่อส่ งเสริมให้ คนไทยมีหลักประกันที่เหมาะสม ผ่านการออกบูท
ให้ คําปรึ กษาการวางแผนอย่ างรอบด้ าน ซึ่งเป็ นการให้ คําแนะนําการวางแผนปกป้องความเสี่ยงผ่านแผน
ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย และวางแผนการสร้ างความมั่งคั่ง อาทิ การวางแผนภาษี การออม หรื อ
การลงทุน อย่ างเหมาะสม โดยที่ ปรึ กษาการเงิน และตัวแทนประกัน ชีวิต ได้ ออกให้ คําแนะนําการวางแผน
การเงินกับประชาชนในงานต่าง ๆ เช่น งานมันนี่ เอ็กซ์โป งาน SET in the City งานไทยแลนด์ สมาร์ ท มันนี่
งานวัน ประกั น ชี วิ ต งานสัป ดาห์ ป ระกั น ภั ย และการให้ คํ า แนะนํ าผ่ า นตัว แทนประกั น ชี วิ ต กับ ประชาชน
ทัว่ ประเทศ
2) กิจกรรมส่ งเสริมสุขภาพแก่ ประชาชนทั่วไป
(1) โครงการกรุงเทพประกันชีวติ กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิ กเยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ ง
ประเทศไทย 2019 เวทีคัดเลือกสุดยอดนักกรี ฑาเยาวชนทั่วไทย สานต่ อความฝั นสู่เวทีระดับนานาชาติ
บริ ษัทได้ ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬากรี ฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย กรมส่งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น และ 3 จังหวัดเจ้ าภาพจัดการแข่งขัน (จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกําแพงเพชร) ในการจัดโครงการ "กรุงเทพประกันชีวิต กรี ฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิ ก
เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2019” ขึน้ เป็ นปี แรก เพื่อเป็ นการตอกยํา้ แนวคิดให้ เยาวชนและ
ยุวชนไทยหันมาออกกําลังกาย เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า โครงการนีเ้ ป็ นการเฟ้ นหานักนักกรี ฑาเยาวชนยุวชน อายุตงแต่
ั ้ 12-18 ปี ทัว่ ประเทศ เพื่อมาฝึ กฝนในการเป็ นนักกีฬาทีมชาติ
0

0

0

0

0
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(2) โครงการสนับสนุนความพร้ อมนักกีฬา
บริ ษั ท ร่ วมสนับสนุนความปลอดภัย ให้ แก่ป ระชาชนและนักกี ฬ าไม่ต้ องกังวลต่อ อุบัติ เหตุที่
เกิดขึ ้น ด้ วยประกันอุบตั ิเหตุตลอดปี 2562
• สนั บสนุ นความปลอดภั ยนั กวิ่ งในงาน “เดิ น-วิ่ ง 2019 OLYMPIC DAY” มอบทุ นประกั น
อุบัติเหตุรวมกว่ า 1,300 ล้ านบาท
บริ ษทั ร่ วมสนับสนุนกรมธรรม์ค้ มุ ครองชีวิตและค่ารักษาที่เกิดจากอุบตั ิเหตุแก่เหล่านักวิ่งในงาน
“เดิน-วิ่ง 2019 OLYMPIC DAY” เพื่อตอกยํา้ แนวคิด “การส่งเสริ มสุขภาพและการออกกําลังกาย เพื่อชีวิตที่มี
ความสุข มากกว่ า” โดยมอบความคุ้ม ครองชี วิตและค่ ารั กษาที่ เกิดจากอุบัติเหตุแก่นักวิ่งที่ล งทะเบียนเข้ า
ร่วมงานทุกคน รวมทุนประกันอุบตั ิเหตุกว่า 1,300 ล้ านบาท เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการแข่งขันหรื อเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
ได้ ออกกําลังกายกันอย่างปลอดภัย ไร้ กงั วัล มีความสุขได้ ง่าย ๆ จากการออกกําลัง
• สนับสนุ นทัพกรี ฑาทีมชาติไทยสู้ศึกซีเกมส์

ครั ง้ ที่ 30 มอบกรมธรรม์ ประกันชีวิตและ

อุบัติเหตุ 186 ล้ านบาท
บริ ษั ท สนับ สนุน ความพร้ อมของทัพ นักกรี ฑ าที ม ชาติ ไทยสู้ศึกซีเกมส์ ครั ง้ ที่ 30 ณ ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ โดยมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ รวมมูลค่ากว่า 186 ล้ านบาท คุ้มครองนักกรี ฑาและ
คณะผู้ฝึกสอนต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 7 เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจให้ นักกรี ฑาไทยและคณะฯ เตรี ยมความพร้ อมและ
เข้ าแข่งขันอย่างมัน่ ใจ ไร้ กงั วล
• สนั บสนุ นทัพนักกีฬายิงปื นไทยสู้ศึกซีเกมส์ ครั ง้ ที่ 30 มอบกรมธรรม์ ประกันชีวิต 23
ล้ านบาท
บริ ษั ท สนั บ สนุ น ความพร้ อมของทั พ นั ก กี ฬ ายิ ง ปื นไทยสู้ ศึ ก ซี เกมส์ ครั ง้ ที่ 30 ณ ประเทศ
ฟิ ลิ ปปิ นส์ โดยมอบกรมธรรม์ ประกันชีวิ ต รวมทุน ประกัน กว่า 23 ล้ านบาท เพื่ อสร้ างความอุ่น ใจให้ แก่ที ม
นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เดินทางเข้ าร่วมการแข่งขัน
• ส นั บ ส นุ น นั ก กี ฬ าเชี ย ร์ ลี ด ดิ ้ ง ไท ย ใน ราย ก าร “The 10th Cheerleading World
Championships 2019”
บริ ษัทสนับสนุนสหพันธ์ กีฬาเชียร์ ลีดดิง้ ประจําประเทศไทยและสมาคมเชียร์ ลีดดิ ้งแห่งประเทศ
ไทย ที่เดินทางไปแข่งขันป้องกันแชมป์ในรายการ “The 10th Cheerleading World Championships 2019” ณ
ประเทศญี่ ปุ่น โดยมอบทุนสนับสนุนในการนําทีมนักกีฬาเชียร์ ลีดดิ ้ง ทีมแพทย์ ทีมงานและผู้ฝึกสอน กว่า 40
ชีวิต
(3) โครงการ บีแอลเอ แฮปปี ้ ไลฟ์ โกกรี น “กรุ งเทพประกันชีวิต ห่ วงใย ใส่ ใจ ประชาชน”
บริ ษทั ร่วมกับพันธมิตร (เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป) มอบหน้ ากากป้องกันฝุ่ น N95 จํานวน 15,000
ชิ ้น ให้ แก่คนกรุงเทพ เพื่อเป็ นการแบ่งเบาปั ญหาจากสถานการณ์ "ฝุ่ นละออง PM 2.5" ที่มีค่าเกินมาตรฐานปก
คลุมกรุงเทพฯ และปริ มณฑล
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3) กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ คงอยู่สืบไป
(1) สร้ างความสุข สืบสานประเพณีแข่ งขันเรื อยาวจังหวัดพิจิตร ประจําปี 2562
ทีมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึ กษาการเงินร่วมสืบสานประเพณีอนั ดีงามและสร้ างความสุขแก่
ประชาชน ในงานแข่งขันเรื อยาวจังหวัดพิจิตร ประจําปี 2562 ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหา
วชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร ณ ลํานํ า้ น่าน บริ เวณหน้ าวัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) อํ าเภอเมื อง
จังหวัดพิ จิตร โดยมีการแข่งขันเรื อยาวหลายประเภท เช่น เรื อยาวใหญ่ 41-55 ฝี พาย เรื อยาวกลาง 31-40
ฝี พาย เรื อยาวเล็ก ไม่เกิน 30 ฝี พาย เรื อขุดโบราณเรื อยาวเล็กประเภทเรื อหญิง สําหรับปี นีไ้ ด้ เพิ่มรุ่ นเยาวชน
ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ร่วมการแข่งขน
(2) สืบสานพุทธศิลป์เมืองอุบลฯ พาชมต้ นเทียนพรรษางามลํา้ เทิดไท้ พระบารมี
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี เป็ นประเพณีอนั ยิ่งใหญ่ สืบทอดกันมายาวนานเป็ นปี
ที่ 118 มีทงชาวไทยและชาวต่
ั้
างชาติอย่างมากมาย บริ ษัทร่ วมสืบสานประเพณีอนั ดีงามด้ วยการสนับสนุนการ
จัดสร้ างต้ นเที ยนแกะสลักของวัดไชยมงคล เป็ นปี ที่ 7 ภายใต้ แนวคิด “118 ปี เทียนพรรษา เทิ ดราชาขวัญ
แผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พร้ อมทังอํ
้ านวยความสะดวกแจกนํ ้า พัด และหมวกคลายร้ อนแก่ผ้ เู ข้ าร่วมงานตามแนวคิดกรุงเทพประกันชีวิต
ชีวิตที่มีความสุขมากกว่าณ บริ เวณทุ่งศรี เมือง จ.อุบลราชธานี
4) กิจกรรมสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดี
(1) โครงการส่ งต่ อนํา้ ดื่มสะอาดสู่เยาวชนไทยในพืน้ ที่ห่างไกล เป็ นโครงการที่ให้ ผ้ ูบริ หาร
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึ กษาการเงิน และพนักงาน ได้ ร่วมมอบถังเก็บนํา้ เครื่ องกรองนํา้ เพื่อสร้ างนํา้ ดื่ม
สะอาดสู่คณ
ุ ภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรี ยนกว่า 145 ชีวิต ณ ศูนย์การเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน
อินทรี อาสา (บ้ านปาเกอะญอ) ต.ป่ าเต็ง อ.แก่งกระจาน เพชรบุรี
(2) โครงการโรงเรี ย นของหนู เป็ นโครงการที่ ร่วมสร้ างรอยยิ ม้ และคุณ ภาพชี วิต ที่ ดี ใ ห้ แ ก่
เยาวชนในพื ้นที่ห่างไกลกว่า 138 ชีวิต ด้ วยการมอบจักรยาน 70 ค้ น อุปกรณ์ อํานวยความสะดวกที่ขาดแคลน
ภายในโรงเรี ยน ณ โรงเรี ยนชุมชนบ้ านผาผ่า ต. แม่คะตวน อ.สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ นกั เรี ยนส่วนใหญ่
ที่ต้องเดินไปโรงเรี ยนเป็ นระยะทางกว่า 3-7 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปโรงเรี ยนได้ ส ะดวกขึน้ นอกจากนี ้
อุปกรณ์ต่างๆ ที่มอบให้ โรงเรี ยนจะช่วยให้ เด็กมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี มีสขุ ภาพโภชนาการที่ดี มีความสุขที่มากขึ ้น
5) กิจกรรมดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม เพื่อสังคมที่น่าอยู่
(1) โครงการสวนสุ ขภาพ เพื่ อชีวิตที่มีความสุ ข เป็ นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ เดิน-วิ่ง
เพื่อสุขภาพการกุศล กรุ งเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน โดยบริ ษัทนํารายได้ ทงหมด
ั้
ไม่หกั ค่าใช้ จ่ายมาต่อ
ยอดส่งมอบความสุขและสุขภาพที่ดีให้ ประชาชน ในการปรับภูมิทัศน์ปรับปรุ งลู่วิ่ง ณ สนามกี ฬา กระทรวง
สาธารณสุข ในโครงการปรับภูมิทัศน์ สวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุขต่อเนื่องเป็ นแห่งที่ 6 โดยสนามกีฬ า
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ณ กระทรวงสาธารณสุขแห่งนีม้ ีพืน้ ที่ถึง 3480 ตารางเมตร โดยจัดทําให้ สภาพพืน้ ผิวเป็ นพืน้ ยางที่มีคุณภาพ
เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนและยังสามารถลดอัตราการเกิดอันตรายจากสภาพพื ้นผิวเดิม
(2) โครงการ “Bhappy3” ครั ง้ ที่ 12 พลังจิตอาสา ร่ วมใจปลูกป่ าชายเลน เพื่อธรรมชาติท่ ี
ยั่งยืน เป็ นโครงการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริ หาร พนักงาน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) บริ ษัท กรุ งเทพประกัน ภัย จํ ากัด (มหาชน) โรงพยาบาลบํารุ งราษฏร์ และบริ ษัท ไอโออิ กรุ งเทพ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานทัง้ 4 องค์กร ไปร่ วมกันกิจกรรมปลูก
ป่ าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้ า ตําบลแหลมฟ้ าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
(3) โครงการ Thailand Tree Festival เป็ นกิจกรรมสนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ที่ร่วมกับ
กลุ่ ม รั ก ษ์ ไ ม้ ใ หญ่ (Big Tree Project) และ Urban Adventures ซึ่ ง จัด เพื่ อ สร้ างสรรค์ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สําหรั บเด็ กและครอบครั ว ในปลูกจิ ตสํ านักรั กษ์ โลกของเรา ให้ เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ ธ รรมชาติและสร้ าง
ประสบการณ์ตรงในการใช้ ชีวิตของเด็กและครอบครัวนอกห้ องเรียน (Nature Fun)
(4) โครงการ BLA Happy Gift ส่ งต่ อความสุ ขสีเขียวด้ วยของขวัญที่ย่ ังยืน เป็ นกิจกรรมที่
ร่วมกับสมาคมสร้ างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ คนไทยทุกคนหันมาดูแลโลกของเราด้ วยการมอบ
ของขวัญที่บริ ษัทตอบแทนคืนให้ กับทุกคน ผ่านการบริ จาคเงินในช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะได้ รับของที่ระลึกรักษ์
โลก เพื่อใช้ ในชีวิตประจําวันหรื อเป็ นของขวัญแก่คนที่รัก อาทิ ถุงผ้ า ร่ ม กระบอกนํ ้ารักษาอุณหภูมิ และกล่อง
ใส่อาหารรักษ์ โลก ที่สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ เสมอ ไม่เหลือทิ ้งเป็ นขยะ (Zero Waste)
(5) โครงการบีแอลเอ แฮ็ปปี ้ ไลฟ์ โกกรี น ภายในองค์ กร เป็ นโครงการต่อเนื่องที่ให้ พนักงาน
ในองค์กรทุกคนได้ มีสว่ นร่วมในการสร้ างสังคมของเราให้ น่าอยู่ขึ ้นไปด้ วยกัน
• โครงการประหยัดพลังงาน โดยการรวบรวมข้ อมูลข่าวสาร และวิธีการประหยัดพลังงาน
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ (Smart Home) ของบริ ษัท
- ไฟฟ้า รณรงค์การปิ ดไฟในช่วงเวลากลางวัน การออกไปประชุม หรื อหลังเลิกงานโดย
การติดสติ๊กเกอร์ เลขหมายกํากับบนโต๊ ะทํางาน เพื่อควบคุมการใช้ พลังงานเฉพาะ
พื ้นที่ และการติดตังระบบปิ
้
ดหน้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ อตั โนมัติในองค์กร
- นํา้ ประปา รณรงค์ใช้ หลักการประหยัดนํา้ โดยการการเช็ดก่อนใช้ รองก่อนใช้ หรื อ
การใช้ นํา้ ซํ ้า การเปิ ด – ปิ ดก๊ อกนํ ้าให้ สนิทหลังการใช้ งานแล้ วทุกครัง้ และ/หรื อหาก
พบอุปกรณ์การใช้ นํ ้าชํารุด แจ้ งผู้รับผิดชอบทราบทันที เพื่อกําจัดจุดรั่วไหลในองค์กร
•

โครงการประหยัดทรั พยากรกระดาษ
- การจัดเก็บเอกสาร รณรงค์ใช้ กระดาษใช้ ซํ ้า (Re - use) หรื อ Scan เก็บไว้ ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แทนการถ่ายสําเนา เพื่อลดการใช้ กระดาษในองค์กร ทําให้ เกิดการใช้
ทรั พ ยากรกระดาษเกิดความคุ้ม ค่ ารวมทัง้ เป็ นการลดพื น้ ที่ ในการจัดเก็ บ เอกสาร
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงจากอัคคีภยั ในสํานักงาน
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- การทําลายเอกสาร โดยการนํ าส่งบริ ษั ท/ร้ านค้ าเพื่ อนําไปทํ าลายโดยวิธีการต้ ม
ซึ่งจะสามารถนํามาสู่กระบวนการผลิตกระดาษใหม่ได้ ทําให้ เกิดการใช้ ทรัพยากร
ต้ นไม้ อย่างคุ้มค่า เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
โครงการรณรงค์ รักษาสิ่งแวดล้ อมในออฟฟิ ศ โดยการจัดกล่องรับเอกสารที่เป็ น
กระดาษสีขาวในทุกจุดที่มีเครื่ องถ่ายเอกสารในองค์กร เพื่อนําไปรีไซเคิลใหม่
•

โครงการจัดกิจกรรมทําความสะอาด “Big Cleaning Day” ทุกวันศุกร์ สดุ ท้ ายของเดือน
ที่สิ ้นไตรมาส โดยคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน (คปอ.) ของบริ ษัท ได้ ดแู ลความปลอดภัยในชีวิต
การทํางาน และดูแลระมัดระวังทรัพย์สินให้ มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยป้องกันการเกิดอัคคีภยั ในองค์กร
•

(6) โครงการซ้ อมอพยพหนีไฟประจําปี สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขา (8 สาขา) เพื่อ
รณรงค์ให้ พนักงาน ผู้บริ หาร และตัวแทนฝ่ ายขาย รวมไปถึงประชาชนในพื ้นที่ใกล้ เคียงที่มีความสนใจเข้ าร่วม
ได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในสํานักงาน สามารถป้องกันและระงับ
เหตุจากการเกิดอัคคีภยั ในเบื ้องต้ นได้ อย่างถูกต้ อง ตลอดจนได้ รับความร่วมมือจากกรมสวัสดิการแรงงานพื ้นที่
(จังหวัดหนองคาย) เข้ าร่ วมสังเกตุการณ์ ในการอบรมและฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟของสํานักงานสาขาหนองคาย
อีกด้ วย
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดําเนิ นงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ มีการพัฒนาเครื่ องมือช่วยสนับสนุนการวางแผนการเงิน การลงทุน และประกันชีวิต เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวางแผนการเงินที่ดีให้ กับ FA และการทํางานของตัวแทน รวมไปถึงเครื่ องมือการให้ บริ การ
ลูกค้ า ดังนี ้
• Smart FA ข้ อมูลการซื ้อขายกองทุน ช่วยให้ FA สามารถเช็คประวัติการลงทุนของลูกค้ าได้
• Smart FA Service ระบบส่งคําสัง่ ซื ้อขายกองทุนรวม สําหรับ FA
• Smart Fund แอพพลิเคชัน่ สําหรับลูกค้ า เพื่อดูพอร์ ตการลงทุนของตนเอง
• Smart Go แอพพลิเคชัน่ สําหรับตัวแทน ในจัดทําใบเสนอขายแบบออฟไลน์

• BLA Happy Life แอพลิเคชั่นสําหรับลูกค้ าในการใช้ บริ การต่างๆของบริ ษัท เช่น ตรวจสอบข้ อมูล

กรมธรรม์ แลกรับสิทธิประโยชน์ เป็ นต้ น
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่ อการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน ซึ่งเป็ นกลไกสําคัญต่อการป้ องกัน บริ หารจัดการความเสี่ยงหรื อความเสียหายต่างๆ ที่
อาจเกิด ขึน้ กับบริ ษัท และผู้มีส่วนได้ เสียจึงจัดให้ มี ระบบการควบคุมภายในที่ รัด กุมเหมาะสมและมีป ระสิ ทธิ ภ าพ
เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของบริ ษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ประยุกต์ใช้ ตามกรอบแนวการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO 2013) ซึง่ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม
คณะกรรมการบริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ให้ ความสําคัญถึงการมีสภาพแวดล้ อมของการ
ควบคุมภายในที่ดี ได้ ร่วมกับฝ่ ายบริ หารทุกระดับสร้ างบรรยากาศในระดับสูง (Tone at the Top) ภายใน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที่แสดงถึงการให้ ความสําคัญของคุณ ค่าความซื่อตรงและจริ ยธรรมในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ยึ ด หลัก การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ นธรรม (Fair Market Conduct) มี โครงสร้ างองค์ ก รที่
เอื ้ออํานวยให้ ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้ ตามที่ม่งุ หวังอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม มีนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติด้านบุคลากรที่ชัดเจน ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน ตามค่านิยมขององค์กรในเรื่ อง
“การพัฒ นาตน” ที่ ยึ ด หลัก ว่าบุ ค คลจะต้ อ งมี ก ารเรี ย นรู้ อย่ างสมํ่ าเสมอ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน
พิ จ ารณาจากตัวชี ว้ ัด ผลการดํ าเนิ น งานหลัก หรื อ KPI (Key Performance Indicator) รวมถึ งมี แผนและ
กระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่งที่สําคัญ (Succession Plan)
2. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษัทมีนโยบายบริ หารความเสี่ยงที่จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท และแต่งตั ้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อพิจารณากลัน่ กรอง กําหนดกรอบและขอบเขตการบริ หารความเสี่ยง มี
การสื่อสารนโยบายให้ ทราบทัว่ ทังองค์
้ กร มีค่มู ือการบริ หารความเสี่ยงเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้
กําหนดให้ พนักงานมีการอบรมและสอบวัดความรู้ เพื่อให้ เข้ าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องภายในบริ ษัท มีการ
กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ERM (Enterprise Risk Management)
และ ORSA (Own Risk and Solvency) บริ ษัทยังกําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ ไม่
คาดคิด จนถึงอุบัติภัยร้ ายแรงเพื่อไม่ให้ การปฏิบัติงานหยุดชะงักติดต่อกันเป็ นเวลานาน (Disruption) โดย
บริ ษัทได้ รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการบริ หารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 Business
Continuity Management System (BCMS) นอกจากนัน้ บริ ษัทมีกระบวนการประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริ ต
เพื่อให้ มีการจัดการต่อการทําทุจริ ตครอบคลุมทุกรู ปแบบทังภายในและภายนอกองค์
้
กร รวมทังการต่
้
อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และด้ านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering)
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3. กิจกรรมการควบคุม
บริ ษัทมีนโยบายการควบคุมภายในซึ่งเปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ (Website) และระบบเครื อข่ายภายในองค์กร
(Smart Home) ในกิจกรรมทางการเงินและกิ จกรรมหลัก อัน ได้ แก่ การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ป ระกัน ภัย การ
กํ าหนดเบี ย้ ประกันภัย การเสนอขาย การเก็บ เบี ย้ ประกัน ภัย การพิ จารณารับ ประกัน ภัย การจัดการค่ า
สินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย การประกันภัยต่อ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น การ
บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น และการใช้ บ ริ ก ารจากบุ ค คลภายนอกของบริ ษั ท ประกั น ภั ย กํ า หนดให้ มี
กระบวนการควบคุมภายในที่ชัดเจน เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมสอดคล้ องกับระดับ
ความเสี่ยงที่บริ ษัทยอมรับได้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทกําหนดมาตรการที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมทั่วไปด้ านเทคโนโลยี
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริ ษัทพร้ อมใช้ งานได้ ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้ าถึง
ของผู้ที่ไม่เกี่ ย วข้ อง และสนับ สนุน การบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ซึ่งทํ าให้ บ ริ ษัทได้ รับ การประกาศรับ รองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เรื่ อง การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security
Management System (ISMS))
4. ข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
บริ ษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูลเพื่อใช้ ในการตัดสินใจได้ อย่างเพียงพอถูกต้ องและทันเวลา
จัดทําหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลสําคัญ ที่จําเป็ นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาตัดสินใจก่อนการประชุม บริ ษัทมีนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทและระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการ
ใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน นําข้ อมูลภายในไปใช้
เพื่ อประโยชน์ ส่วนตน รวมทัง้ การซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ บริ ษัท มี ช่องทางการสื่ อสารพิ เศษ (Whistle-blower
Hotline) ให้ บุคคลภายในหรื อภายนอกบริ ษัท แจ้ งเรื่ องเกี่ยวกับการฉ้ อฉล ทุจริ ต การกระทําที่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ หรื อรายงานทางการเงินไม่ถูกต้ องผ่านฝ่ ายตรวจสอบหรื อสํานักกํากับการ
ปฏิ บัติ งาน และผ่ านคณะกรรมการตรวจสอบ สํ าหรั บ การร้ องเรี ย นกรรมการและผู้บ ริ ห ารโดยตรงด้ วย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรื อส่งไปรษณีย์ ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริ ษัท และยังมีช่องทางการ
ร้ องเรี ยนแจ้ งข้ อบกพร่ อง และปั ญ หาการดําเนินงาน สําหรับผู้มีส่วนได้ เสียผ่านทางเว็บไซต์ บริ ษัทหรื อส่ง
ไปรษณีย์มาที่ส่วนบริ การลูกค้ า ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีหน่วยงานรับเรื่ องร้ องเรี ยน (Complain Unit) และสํานักกํากับ
การปฏิบตั ิงานเพื่อประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
5. การติดตามประเมินผล
บริ ษัทมีการจัดทํารายงานการดําเนินงานและพิจารณาเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้ าหมายที่กําหนด
ไว้ มี ก ารนํ าเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อพิ จ ารณาอย่ างสมํ่ าเสมอ ทัง้ นี ้
กระบวนการติดตามของบริ ษัทเป็ นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่องค์ กรควรจะมี ไม่ว่าจะเป็ นการรายงานสิ่ ง
ผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา การสอบทานของผู้รับมอบอํานาจ การสอบทานจากสํานักกํากับการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบและติดตามจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทยัง
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้ รับรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
และข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่มีนัยสําคัญจากฝ่ ายตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเป็ นประจําทุกไตรมาส รวมทัง้ การ
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ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายจากสํานักกํ ากับการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลการบริ หาร
ความเสี่ยง การกําหนดสัญญาณเตือนภัยจากฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ สามารถจัดการความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิผล โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นประจําทุกไตรมาสเช่นเดียวกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่ อวัน ที่ 26 กุมภาพัน ธ์ 2563 คณะกรรมการบริ ษัทได้
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2562 จากรายงานผลการประเมินที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทจัดให้ มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สินจากการนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อ
โดยไม่มีอํานาจ ตลอดจนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ ยวโยงได้ เป็ นไปในลักษณะ
เดียวกันกับการดําเนินการกับธุรกิจอื่นทัว่ ไป เพื่อมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 96

แบบ 56-1

12. รายการระหว่ างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งเกี่ยวข้ องกันโดยการถือหุ้น หรื อ
การมีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน พิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันนัน้ บริ ษัทคํานึงถึงเนื ้อหาของความสัมพันธ์ที่แท้ จริ งมากกว่าที่เป็ นไปตามรู ปแบบของกฎหมาย หรือสัญญา
ที่กําหนดให้ เป็ นรายการส่วนใหญ่ดงั กล่าว เป็ นไปตามเงื่อนไขที่เป็ นปกติของธุรกิจและเป็ นไปตามราคาที่คิดใน
อัตราทัว่ ไป ซึง่ ได้ มีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2562
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 33 บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดรายการระหว่างกันที่มีกบั กิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน ดังนี ้
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รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้
กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท
1. บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
("ธนาคาร")
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้ อยละ 7.61
กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 28.57

ประเภทกิจการ
สถาบันการเงิน

ลักษณะรายการ
1. บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของธนาคารเพื่อการลงทุน
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิระหว่างงวด
- บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
2. บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของธนาคารเพื่อการลงทุน
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้สทุ ธิระหว่างงวด
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้สทุ ธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษัทได้ รับดอกเบี ้ยจากการลงทุนดังกล่าว
3. บริษัทมีการตกลงแต่งตังธนาคารเป็
้
นนายหน้ าประกันชีวิตตามสัญญานายหน้ า
ประกันชีวิต
- บริษัทจ่ายค่าจ้ างและค่าบําเหน็จให้ แก่ธนาคาร
- เงินค่าจ้ างและค่าบําเหน็จค้ างจ่าย

4. บริษัทมีเงินฝากที่ธนาคาร
- บริษัทฝากเงินสุทธิระหว่างงวด
- บริษัทมีเงินฝาก ณ สิ ้นงวด
- บริษัทรับดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.61
(75,461,206)
2,348,613,600
-

5,729,391,397
306,248,954

1,704,705,197
268,975,338

(366,218,359)
578,554,777
1,089,380

5. บริษัทมีการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินปกติผ่านทางธนาคาร เช่น การรับ
ชําระเบี ้ยประกันทางเคาน์เตอร์ ธนาคาร ทาง Internet Trading ทางบัตรเครดิต
ของธนาคาร การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ การเคลียริ่งเช็ค
- บริษัทมีการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ธนาคาร

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 98

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
581,946,409 ประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
2,366,310,100
-

5,869,411,717
297,634,110

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
ประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

-เป็ นไปภายใต้ สั ญ ญาข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โครงการช่ อ ง
ทางการจํ า หน่ า ย Bancassurance ซึ่ ง การจ่ า ยค่ า บํ า เหน็ จ
1,251,458,025 ดังกล่าว โดยรวมแบบประกันยังคงมี Profit Margin (กําไรเทียบ
157,806,981 กับเบี ้ยประกันภัยรับ)ในประมาณเดียวกับแบบประกันที่ขายผ่าน
ช่องทางตัวแทนประกันชีวิต
- เป็ นรายการค้ าปกติ และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ ลูกค้ า
608,548,531 ทัว่ ไป
1,187,103,307
- เป็ นรายการค้ าปกติ และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ ลูกค้ า
ทัว่ ไป

153,461,613

163,026,873

แบบ 56-1
กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ
6. บริษัททําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ลูกหนี ้ตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- เจ้ าหนี ้ตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- กําไรจากสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
("กรุงเทพประกันภัย")
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้ อยละ 4.60
และมีผ้ ถู ือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
- นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ

ประกันภัย

7. บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของกรุงเทพประกันภัยเพื่อการลงทุน
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิระหว่างงวด
- บริษทั มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
8. กรุงเทพประกันภัยมีการทําประกันชีวิตกลุ่มกับทางบริษัท
- บริษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุ่ม
9. บริษัทมีการทําประกันภัยอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างกับกรุงเทพประกันภัย ทังใน
้
ส่วนอาคารสํานักงานใหญ่และสาขา
- บริษัทจ่ายเบี ้ยประกันภัย
- เบี ้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ า
10. บริษัทบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ทํา
สัญญาเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยกับกรุงเทพประกันภัย
- รายได้ คา่ ตอบแทนและค่าบริหารจัดการ
- รายได้ คา่ ตอบแทนและค่าบริหารค้ างรับ
- ค่าเบี ้ยประกันภัยค้ างจ่าย
- เงินรอรับคืนค่าเบี ้ยประกัน

3. บริษัท สรชัยวิวฒ
ั น์ จํากัด ("สรชัยวิวฒ
ั น์")
มีผ้ ถู ือหุ้นบางส่วนเป็ นกรรมการ
-กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 28.57

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

11. บริษทั มีการให้ สินเชื่อแก่สรชัยวิวฒ
ั น์โดยมีทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
- บริษัทมีเงินให้ ก้ ยู มื คงค้ าง
- บริษัทรับดอกเบี ้ยเงินกู้

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 99

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.61

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

8,139,952,871
8,155,732,981
91,137,217

- เป็ นการทําสัญ ญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
7,399,499,239 ดอกเบี ย้ ล่ วงหน้ าเพื่ อป้ องกันความเสี่ย ง จากการผันผวนของ
7,341,284,157 อัตราดอกเบี ้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในต่างประเทศ
288,352,056 ซึง่ เป็ นไปตามปกติทางการค้ าของธุรกิจประกันชีวิต

56,254,053
490,241,920
20,306,160

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
314,241,931 ประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
738,833,760
29,859,060

1,661,700

- เป็ นปกติ ทางการค้ าของการรับประกันชีวิต และเป็ นราคาใน
1,743,703 อัตราทัว่ ไป

2,498,918
14,661

4,216,539
46,757

- เป็ นปกติ ทางการค้ าของการรับ ประกันภัย และเป็ นราคาใน
อัตราทัว่ ไป

- ค่าตอบแทนเป็ นไปตามสัญ ญานายหน้ าประกันวิ นาศภัยซึ่ง
เป็ นปกติการค้ าโดยทัว่ ไปของธุรกิจประกันวินาศภัย

18,142,121
5,867,226
8,438,769
-

21,603,501
6,659,367
8,739,842
1,008

47,614,074
3,954,455

- เป็ นปกติ ทางการค้ าและเป็ นอัตราเดีย วกับ ที่ คิดให้ กับลูก ค้ า
72,995,765 ทัว่ ไป
4,781,690

แบบ 56-1
กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท
4.บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด(มหาชน)
("บํารุงราษฎร์")
มีผ้ ถู ือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
-กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 28.57

ประเภทกิจการ
การแพทย์

ลักษณะรายการ

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.61

12. บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของบํารุงราษฎร์ เพื่อการลงทุน
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิระหว่างงวด
- บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษทั ได้ รบั เงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
13. บํารุงราษฏร์ มีการเรี ยกค่าสินไหมทดแทนตามทีผ่ ้ เู อาประกันของบริษัทมาใช้
บริการจากทางบํารุงราษฎร์
- บริษัทมีการชําระค่าสินไหมและค่าตรวจสุขภาพให้ บํารุงราษฎร์
- ค่าสินไหมและค่าตรวจสุขภาพค้ างจ่าย
14. บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของบํารุงราษฎร์
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้สทุ ธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษัทได้ รับดอกเบี ้ยจากการลงทุนดังกล่าว
15. บํารุงราษฎร์ มีการทําประกันชีวิตกลุ่มกับทางบริษัท
- บริษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุ่ม

5. บริษัท นํ ้าตาลราชบุรี จํากัด
("นํ ้าตาลราชบุรี")
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
- นายสุนทร อรุณานนท์ชยั

อุตสาหกรรม

16. บริษัทมีการเช่าอาคารเอส แอนด์ เอ จากนํ ้าตาลราชบุรี
- บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
- ค่าเช่าและค่าบริการค้ างจ่าย
- เงินประกันค่าเช่าและบริการ
- เช่ า พื้ น ที่ สํ า นัก งาน 1,428.60 ตร.ม.สัญ ญาเช่ า 3 ปี (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.62)
ค่ า เช่ า เดื อ นละ 163,560.41 บาท (114.49 บาท/ตร.ม.) ค่ า บริ ก ารเดื อ นละ
560,033.91 บาท (366.37 บาท/ตร.ม.)
ค่าเช่ารวมปี 62 และปี 61 ปี ละ
ค่าบริ การพืน้ ที่รวมปี 62 และปี 61 ปี ละ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค(นํ้า-ไฟ) ปี 62

1,962,724.92 บาท
6,720,406.92 บาท
717,080.41 บาท

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 100

(396,061,234)
318,535,800
6,478,450

12,983,830
1,626,422

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
(169,279,358) ประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
84,545,150
4,004,080

19,668,323
1,385,752

- เป็ นการจ่ า ยสิ นไหมตามเงื่ อนไขกรมธรรม์ ซึ่ง เป็ นปกติ ท าง
การค้ าของการรับประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

455,000,000
27,624,348

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
455,000,000 ประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
22,613,500

1,258,619

- เป็ นปกติ ทางการค้ าของการรับประกันชีวิต และเป็ นราคาใน
1,284,732 อัตราทัว่ ไป

9,437,716
55,870
2,060,870

-เป็ นการเช่าสําหรับสาขาสีลม โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
9,400,212 เป็ นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้ าทัว่ ไป
2,060,870

แบบ 56-1
กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค(นํ้า-ไฟ) ปี 61
เงิ นประกันค่าเช่า ณ สิ้ นปี 62 และปี 61
เงิ นประกันค่าบริ การ ณ สิ้ นปี 62 และปี 61

6. บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์ จํากัด
("นารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์")
ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นบริษัทร้ อยละ 28.57

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.61

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

48,293,634

48,796,107

22,617,443
6,790,140

10,824,062
6,327,485

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

754,583.68 บาท
490,681.23 บาท
1,570,188.54 บาท

17. บริษัทมีการเช่าพื ้นที่อาคารสํานักงานใหญ่จากนารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์
- บริษทั จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
- ค่าเช่าและค่าบริการค้ างจ่าย
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
- เงินประกันการเช่าและการใช้ โทรศัพท์
- เช่าพื้นที่สํานักงาน 11,766.24 ตร.ม.สัญญาเช่าระยะเวลา 25 ปี (29 ธ.ค.38 30 พ.ย.2563 )จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็ นเงิ นรวม 294,156,000 บาท(25,000 บาท/
ตร.ม./25 ปี )หรื อ (83.33/ตร.ม./เดื อน) คงเหลื อค่าเช่าล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม
2562 จํ านวน 10,824,062.10 บาท โดยตัดจ่ ายปี 62 จํ านวน 11,793,380.93
บาท ตัดจ่ายปี 61 จํ านวน 11,793,380.88 บาท
ค่าใช้จ่ายรายเดื อน ตร.ม.ละ 5 บาท เริ่ ม ม.ค.39 และปรับ เพิ่ มอี กร้ อยละ 10
ตัง้ แต่ ม.ค.41 ในปี ต่อไปจะปรับเพิ่มอีกร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี
ตัง้ แต่ปี 2561 ค่าเช่ารายเดือนๆ ละ 94,748.25 บาท ( 8.05 บาท/ตร.ม.) คิ ดเป็ น
ค่าเช่ารวมปี ละ 1,136,979 บาท
ตัง้ แต่ 1 ส.ค.55 ค่าบริ การรายเดือนๆ ละ 405,935.28 บาท (34.50 บาท/ตร.ม.)
คิ ดเป็ นค่าบริ การรวมปี ละ 5,212,209 บาท (รวม VAT) )
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- เป็ นการเช่ า พื น้ ที่ สํา หรั บ สํ า นั ก งานใหญ่ โดยการจ่ า ยค่ า เช่ า
ล่วงหน้ า25ปี บริษัทได้ รับประโยชน์หากเปรี ยบเทียบกับการไม่จ่าย
ค่าเช่าล่วงหน้ าแต่นําเงินไปหาผลประโยชน์ (ในปี 2538จะมีอตั รา
ดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ร้อยละ11) เพื่อ
นํามาจ่ายค่าเช่าในราคาปกติทวั่ ไปซึง่ จะจ่ายค่าเช่าได้ ประมาณ7
ปี เท่านัน้ นอกจากนี ้หากเปรี ยบเทียบ
กับ อัตรากับอาคารบริ เวณใกล้ เคียงจะเห็นได้ ว่ามีราคาตํ่ากว่า
ราคาตลาดในบริเวณใกล้ เคียง

แบบ 56-1
กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ
- เช่า พื้น ที่ สํานัก งาน 3,173 ตร.ม.สัญ ญาเช่า 3 ปี (1 ส.ค.57-31 ก.ค.60) ต่ อ
สัญญาเช่า 3 ปี (1 ส.ค.60-31 ก.ค.63) ค่าเช่าและค่าบริ การเท่าเดิ ม ส่วนค่าบํารุง
พืน้ ที่เพิ่มขึ้นเป็ น 39 บาท/ตร.ม.

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.61

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ
- เช่ า พื น้ ที่ สํ า หรั บ สํ า นั ก งานใหญ่ เพิ่ ม เติ ม โดยเป็ นอั ตราตาม
สัญญาซึง่ เป็ นอัตราเดียวกับที่คิดให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป

ค่ า เช่ า เดื อ นละ 500,000 บาท (157.58 บาท/ตร.ม.) คิ ดเป็ นค่ า เช่ า รวมปี ละ
6,000,000 บาท
ค่าบริ การเดือนละ 1,038,905 บาท (327.42 บาท/ตร.ม.) คิ ดเป็ นค่าบริ การรวม
ปี ละ 13,339,540.20บาท (รวม VAT)
ค่าบํ ารุงพื้นที่เดือนละ 123,747 บาท (39/ตร.ม.) คิ ดเป็ นค่าบํารุงพืน้ ทีร่ วมปี ละ
1,588,911.48 บาท (รวมVAT)
- เช่าพืน้ ที่สํานักงาน 727.12 ตร.ม.สัญญาเช่า 3 ปี (ตัง้ แต่ 1 พ.ย.58-31 ต.ค.61)
ต่อสัญญาเช่า 2 ปี 1 เดือน (1 พ.ย.61-30 พ.ย.63) ค่าเช่าและค่าบริ การเท่าเดิ ม
ส่วนค่าบริ การส่วนกลางเพิ่มขึ้นเป็ น 41 บาท/ตร.ม.
ค่าเช่าเดือนละ 34,400 บาท (47.31/ตร.ม.) ปี 61 เป็ นเงิ น 344,000 บาท ปี 62
เป็ นเงิ น 481,600 บาท
ค่าบริ การเดื อนละ 60,000 บาท (82.52/ตร.ม.) ปี 61 เป็ นเงิ น 642,000 บาท
(รวม VAT) ปี 62 เป็ นเงิ น 898,800 บาท (รวม VAT)
ค่า บริ ก ารส่ ว นกลางปี 61 (1 ม.ค.61-31 ต.ค.61) เดื อ นละ 26,903.44 บาท
(37/ตร.ม.) เป็ นเงิ น 287,866.81 บาท (รวม VAT)
ค่า บริ ก ารส่ วนกลางปี 62 (1 พ.ย.61–31 ธ.ค.62) เดื อนละ 29,811.92 บาท
(41/ตร.ม.) เป็ นเงิ น 446,582.52 บาท (รวม VAT)
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- เช่ า พื น้ ที่ สํ า หรั บ สํ า นั ก งานใหญ่ เพิ่ ม เติ ม โดยเป็ นอั ตราตาม
สัญญาซึง่ เป็ นอัตราเดียวกับที่คิดให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป

แบบ 56-1
กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.61

- เช่าพืน้ ที่สํานักงาน 428 ตร.ม.สัญญาเช่า 3 ปี ( 1 ก.ค.59-30 มิ .ย.62) ต่ออายุ
สัญญาเช่า 1 ปี 5 เดื อน (1 ก.ค.62 - 30 พ.ย.63) ค่าเช่าและค่าบริ การเท่าเดิ ม
ส่วนค่าบริ การส่วนกลางเพิ่มขึ้นเป็ น 41 บาท/ตร.ม.
ค่ า เช่ า เดื อ นละ 87,000 บาท (203.27/ตร.ม.) คิ ดเป็ นค่ า เช่ า รวมปี ละ
1,044,000 บาท
ค่าบริ การเดื อนละ 153,000 บาท (357.48/ตร.ม.) คิ ดเป็ นค่าบริ การรวมปี ละ
1,964,520 บาท (รวม VAT)
ค่าบริ การส่วนกลางปี 61 เดื อนละ 14,980 บาท (35/ตร.ม.) คิ ดเป็ นค่าบริ การ
ส่วนกลางรวม 192,343.20 บาท(รวม VAT)
ค่าบริ การส่วนกลางปี 62 ม.ค. - มิ .ย. 62 เดื อนละ 14,980 บาท (35/ตร.ม.)
เป็ นเงิ น 96,171.60 บาท (รวม VAT) ก.ค. - ธ.ค. 62 เดื อ นละ 17,548 บาท
(41/ตร.ม.) เป็ นเงิ น 112,658.16 (รวม VAT) รวมเป็ นเงิ น 208,829.76 บาท
ค่าเช่ารวม ปี 62
ค่าเช่ารวม ปี 61
ค่าบริ การพืน้ ที่และบํารุงรักษารวม ปี 62
ค่าบริ การพืน้ ที่และบํารุงรักษารวม ปี 61
ค่าบริ การสาธารณูปโภค(นํ้า-ไฟ-ที่จอดรถ)ปี 62
ค่าบริ การสาธารณูปโภค(นํ้า-ไฟ-ที่จอดรถ)ปี 61
ภาษี โรงเรื อน ปี 62
ภาษี โรงเรื อน ปี 61
เงิ นประกันการใช้โทรศัพท์ ปี 62
เงิ นประกันการใช้โทรศัพท์ ปี 61
เงิ นประกันการเช่าอาคารรวม ปี 62
เงิ นประกันการเช่าอาคารรวม ปี 61

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ
- เช่ า พื น้ ที่ สํ า หรั บ สํ า นั ก งานใหญ่ เ พิ่ ม เติ ม โดยเป็ นอั ต ราตาม
สัญญาซึง่ เป็ นอัตราเดียวกับที่คิดให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป

20,455,959.93 บาท
20,318,359.88 บาท
23,659,392.96 บาท
23,227,390.68 บาท
4,491,754.02 บาท
4,612,883.80 บาท
189,000.00 บาท
135,000.00 บาท
45,000.00 บาท
507,655.00 บาท
6,282,484.76 บาท
6,790,140.00 บาท

18. นารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์มีการทําประกันชีวิตกลุ่มกับทางบริษทั
- บริษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุ่ม
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10,142

- เป็ นปกติ ทางการค้ าของการรับประกันชีวิต และเป็ นราคาใน
11,618 อัตราทัว่ ไป

แบบ 56-1
กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท
7. บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จํากัด
("อาคารกรุงเทพธุรกิจ")
มีผ้ ถู ือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นบริษัทร้ อยละ 28.57

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ

ให้ เช่าทรัพย์สิน

19. บริษัทมีการเช่าพื ้นที่อาคารบี.บี. จากอาคารกรุงเทพธุรกิจ
- บริษทั จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
- ค่าเช่าและค่าบริการค้ างจ่าย
- เงินประกันการเช่า
- เช่าพืน้ ที่สํานักงาน 2 ชัน้ ๆละ 837 ตร.ม.รวม1,674 ตร.ม.
ชั้ น 10 ตั้ ง แต่ 1 ส.ค.60 – 31 ก.ค.62 ค่ า เช่ า เดื อ นละ 385,020 บาท
(460บาท/ตร.ม.) รวมเงิ นเป็ น 2,695,140 บาท
ชั้ น 11 ตั้ ง แต่ 1 เม.ย.60 - 31 มี . ค.62 ค่ า เช่ า เดื อ นละ 385,020 บาท
(460บาท/ตร.ม.) เป็ นเงิ น 1,155,060 บาท และต่ออายุสญ
ั ญาตัง้ แต่ 1 เม.ย.62 31 มี.ค.64 ค่าเช่าเดือนละ 414,315 บาท (495 บาท/ตร.ม.) เป็ นเงิ น 3,728,835
บาท รวมเป็ นเงิ น 4,883,895 บาท
ค่าเช่ารวม ปี 62
ค่าเช่ารวม ปี 61
ค่าบริ การสาธารณูปโภค(นํ้า-ไฟ-ที่จอดรถ)ปี 62
ค่าบริ การสาธารณูปโภค(นํ้า-ไฟ-ที่จอดรถ)ปี 61
เงิ นประกันการเช่า ปี 62
เงิ นประกันการเช่า ปี 61

8. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ("ทริส")
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
-นายศิริ การเจริญดี

ธุรกิจบริการ

9. บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ ทอ จํากัด (มหาชน)
("ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม")

อุตสาหกรรม

มีผ้ ถู ือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
- ธนาคารกรุงเทพเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 7.77

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.61

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

10,332,005
4,376
2,310,120

-เป็ นการเช่าสําหรับสาขาอโศก โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
9,122,398 เป็ นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้ าทัว่ ไป
7,950
1,242,945

1,000,000
-

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
1,000,000 ประกันชีวิตและเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
-

166,700

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
166,700 ประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

206,926

- เป็ นปกติ ทางการค้ าของการรับประกันชีวิต และเป็ นราคาใน
290,869 อัตราทัว่ ไป

7,579,035.00 บาท
9,240,480.00 บาท
1,543,363.31 บาท
1,091,525.24 บาท
1,242,945.00 บาท
2,310,120.00 บาท

20. บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของทริส
- บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
21. บริษัทมีการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของยูเนี่ยนอุตสาหกรรม
- บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิสทุ ธิ ณ สิ ้นงวด
22. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมมีการทําประกันชีวิตกลุ่มกับทางบริษัท
- บริษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุ่ม
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แบบ 56-1
กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท
- กลุ่มโสภณพนิชเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 3.10

ประเภทกิจการ

10. บริษัท เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี ้ (ประเทศไทย)
จํากัด(มหาชน) (ชื่อเดิม "ไทคอน อินดัสเทรี ยล")
มีผ้ ถู ือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นบริษัทร้ อยละ 28.57

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

11. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)
("อินโดรามา เวนเจอร์ ส")
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
-นายศิริ การเจริญดี

ปิ โตรเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์

ลักษณะรายการ

23. บริษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของเฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี ้
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิระหว่างงวด
- บริษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษทั ได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
24. บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของอินโดรามา เวนเจอร์ ส
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิระหว่างงวด
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
25. บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของอินโดรามา เวนเจอร์ ส
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้ระหว่างงวด
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นกู้สทุ ธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษัทได้ รับดอกเบี ้ยจากการลงทุนดังกล่าว

12. บริษัท อาเซียคลังสินค้ า จํากัด
("อาเซียคลังสินค้ า")
ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 28.57

ให้ เช่าทรัพย์สิน

13. บริษทั เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากัด
("เทสโก้ โลตัส")
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
-นายสุนทร อรุณานนท์ชยั

พาณิชย์

26. บริษัทใช้ บริการเก็บรักษาเอกสารกับอาเซียคลังสินค้ า
- บริษัทชําระค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเอกสาร

27. บริษัทใช้ บริการรับฝากชําระค่าเบี ้ยประกันภัยกับเทสโก้ โลตัส
- บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมการฝากชําระค่าเบี ้ยประกันภัย

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 105

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.61

21,085,559
1,821,713,764
78,940,622

-

500,000,000
2,490,000,000
91,302,862

3,066,847

223,000

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

2,500,671,467
107,080,035

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
ประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
109,483,818 ประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
74,119,500
-

2,490,000,000
95,133,000
- เป็ นค่าบริการรับฝากกล่องเอกสาร ซึง่ เป็ นอัตราค่าบริการ
3,850,227 เดียวกับที่คิดให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป

- เป็ นค่ า บริ ก ารรั บ ฝากชํ า ระค่ า เบี ย้ ประกั น ภั ย ซึ่ ง เป็ นอั ต รา
212,770 ค่าบริการเดียวกับที่คิดให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป

แบบ 56-1
กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.61

28. บริษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของเทสโก้ โลตัส
- บริษัทมีการลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิระหว่างงวด
- บริษทั มีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว

15. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
("รพ.สมิติเวช")
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
- นายศิริ การเจริญดี (ลาออกจากกรรมการบริ ษัท
รพ. สมติ เวช ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ค. 2561)
16. บริษัท ไทยรี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
("ไทยรี ประกันชีวิต")
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
- นางคมคาย ธูสรานนท์ (เป็ นกรรมการบริ ษัทใน
ไทยรี ประกันชีวิต ตัง้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน 2559 )

บริการ

2,636,395,840

การแพทย์

ประกันภัย

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 106

- เป็ นการซือ้ สินค้ าและบริ ก ารตามปกติก ารค้ าทั่วไป ซึ่งเป็ น
1,252,000 ราคาที่คิดกับลูกค้ าในอัตราทัว่ ไป

6,179,500

97,584

31. รพ. สมิตเิ วช มีการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามที่ผ้ เู อาประกันของบริษัทมาใช้
บริการจากทาง รพ.สมิติเวช
- บริษัทมีการจ่ายค่าสินไหมและค่าตรวจสุขภาพให้ รพ.สมิติเวช
- ค่าสินไหมและค่าตรวจสุขภาพค้ างจ่าย
32. บริษัทมีการทําสัญญาการประกันชีวิตต่อกับไทยรี ประกันชีวิต
- เบี ้ยประกันจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อในประเทศ
- ค่าสินไหมรับจากการเอาประกันภัยต่อในประเทศ
- เงินค้ างรับเกีย่ วกับการประกันต่อในประเทศ
- เงินค้ างจ่ายเกีย่ วกับการประกันต่อในประเทศ

2,695,956,720
120,712,134

122,594,060

30. บริษัทเช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งกับบางกอกมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส
- บริษัทจ่ายค่าเช่ารถยนต์

-

6,449,629
3

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
5,696,098 ประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

-

29. บริษัทมีการซื ้อบัตรของขวัญกับทางเทสโก้ โลตัส
- บริษัทชําระค่าบัตรของขวัญ
14.บริษัท บางกอกมิตซูบิชิ ยูเอฟเจลิส จํากัด
("บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส")
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
- นายโชน โสภณพนิช

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

314,024,289
297,029,977
222,375,275
145,081,573

3

- เป็ นรายการค้ าปกติ และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ ลูกค้ า
ทัว่ ไป

- เป็ นการจ่ า ยสิ นไหมตามเงื่ อนไขกรมธรรม์ ซึ่ง เป็ นปกติ ท าง
การค้ าของการรับประกันชีวิตและเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

- เป็ นปกติทางการค้ าของการรับประกันชีวิตต่อ และเป็ นราคาใน
391,541,326 อัตราทัว่ ไป
267,663,380
276,326,452
326,521,690

แบบ 56-1
กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะรายการ
33. บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของไทยรี ประกันชีวิต
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิระหว่างงวด
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษทั ได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว

17. บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
("หลักทรัพย์บวั หลวง")
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 7.61
18. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บัวหลวงจํากัด ("บลจ.บัวหลวง")
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
-นายวิพล วรเสาหฤท (ลาออกจากกรรมการบริ ษัท
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 พ.ค. 2561)
-นายโชน โสภณพนิช (ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 2 พ.ย. 2561)

หลักทรัพย์

จัดการกองทุน

34.หลักทรัพย์บวั หลวงมีการทําประกันชีวติ กลุ่มกับทางบริษัท
- บริษัทรับเบี ้ยประกันชีวิตกลุ่ม

35. บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของบลจ.บัวหลวง
- บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด
- บริษทั ได้ รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนดังกล่าว
36. บริษัททําสัญญาเป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกับ
บลจ.บัวหลวง
- บริษัทได้ รับค่าธรรมเนียมนายหน้ าระหว่างงวด
- บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารระหว่างงวด
37. บริษัทมีการว่าจ้ าง บลจ.บัวหลวง บริหารจัดการกองทุน
- ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการกองทุน

19. บริษัทไอ-ไดเร็คท์ ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จํากัด (ไอ-ไดเร็คท์)

นายหน้ า
ประกันชีวิต

38. บริษัทมีการว่าจ้ างไอ-ไดเร็คท์เพื่อให้ บริการศูนย์บริการทางโทรศัพท์
- บริษัทจ่ายค่าบริการ

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 107

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.61

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

27,419,883

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
(1,410,098) ประกันชีวิต และเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป

39,508,830

20,692,440

-

-

1,022,448

- เป็ นปกติ ทางการค้ าของการรับประกันชีวิต และเป็ นราคาใน
1,096,256 อัตราทัว่ ไป

10,000,000
60,000,000

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
10,000,000 ประกันชีวิตและเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
152,000,000

38,165,558
-

-ค่ า ธรรมเนี ย มการขายและรับ ซื อ้ คื นหน่ ว ยลงทุน เป็ นไปตาม
สัญญาซึง่ เป็ นปกติทางการค้ าโดยทัว่ ไปของธุรกิจหลักทรัพย์และ
73,020,928 นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
-

3,374,511

- ค่าบริหารจัดการกองทุนเป็ นอัตราเดียวกับที่ บลจ.บัวหลวง คิด
12,142,603 กับลูกค้ าทัว่ ไป

716,900

- ค่าบริ การเป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งเป็ นราคาในอัตราที่คิด
1,252,970 กับลูกค้ าทัว่ ไป

แบบ 56-1
กิจการที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัท
20. บริษัท เนชัน่ แนลดิจิทลั ไอดี จํากัด
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
- หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

ประเภทกิจการ
ธุรกิจบริการ

ลักษณะรายการ
39. บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เนชัน่ แนลดิจิทลั ไอดี จํากัด
- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิระหว่างงวด
- บริษทั มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ ณ สิ ้นงวด

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.61
-

สําหรับปี สืน้ สุด
31.ธ.ค.62

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

- เป็ นการลงทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นปกติ ท างการค้ า ของธุ ร กิ จ
1,035,700 ประกันชีวิตและเป็ นราคาในอัตราทัว่ ไป
1,750,000

21. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายเดชา ตุลานันท์
นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
-กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 28.57
-ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 7.61

-

40. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

2,358,000

1,440,000 - เป็ นการจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

22. กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จดั การใหญ่
และผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก

-

41. เบี ้ยประกันชีวิต

2,929,429

5,045,839 - เป็ นปกติทางการค้ าของการรับ ประกันชี วิตและเป็ นราคาใน
อัตราทัว่ ไป

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 108

แบบ 56-1

2.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ นัน้ เพื่อช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของบริ ษัท เป็ นการรักษาและขยายฐาน
ลูกค้ าของบริ ษัท รวมทังช่
้ วยเสริ มสร้ างธุรกิจของบริ ษัทให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คง ซึง่ ได้ ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นไปด้ วยความเป็ นธรรม
เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ เช่นเดียวกับที่ทํากับบุคคลภายนอกทัว่ ไปด้ วยราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงมี
การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้ องและครบถ้ วน
12.3 ขัน้ ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่บริ ษัทดําเนินการกับกิจการอื่นทั่วไป เพื่อมิให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการทํารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเพื่อให้ การ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ธุ รกรรมคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท เป็ นสํ า คั ญ ถื อ เสมื อ นเป็ นรายการที่ ก ระทํ า กั บ
บุคคลภายนอก และกระทําโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมนัน้ ทังนี
้ ไ้ ด้ อนุมตั ิในหลักการให้ ฝ่ายจัดการมีอํานาจ
เข้ าทํารายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปได้ มีการกําหนดขันตอนและอํ
้
านาจอนุมตั ิตามประเภทและมูลค่า
ของรายการที่เกิดขึ ้น ซึ่งยึดถือและปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ อง
การเปิ ดเผยและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่ งครัด และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการ มีรายงานสรุปการทําธุรกรรมที่
เกิดขึ ้น เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
12.4 นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การมี รายการกับกิ จ การที่ เกี่ ยวข้ องกันที่บ ริ ษั ท จะมีต่อไปในอนาคต เป็ นไปตามความจํ าเป็ น และความ
สมเหตุสมผลที่ได้ อธิบายไว้ ข้างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียดความสมเหตุสมผลของ
รายการ โดยบริ ษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้ อกํ าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ที่กําหนดไว้
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้ วยความชัดเจน โปร่ งใส และยุติธรรมต่อลูกค้ า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจน
รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทระหว่างปี 2560 ถึง 2562 สามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
ปี 2560
รายงานผู้ สอบบั ญ ชี สํ า หรั บ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560
ซึ่งตรวจสอบโดยนายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 จากบริ ษัท ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยผู้สอบบัญชีได้ ให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนิ น งานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ น้ สุดวัน เดียวกัน ของบริ ษัท และบริ ษั ท ย่อย และเฉพาะของบริ ษั ท
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี 2561
รายงานผู้ สอบบั ญ ชี สํ า หรั บ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561
ซึ่งตรวจสอบโดยนายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 จากบริ ษัท ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยผู้สอบบัญชีได้ ให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนิ น งานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ น้ สุดวัน เดียวกัน ของบริ ษัท และบริ ษั ท ย่อย และเฉพาะของบริ ษั ท
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี 2562
รายงานผู้ สอบบั ญ ชี สํ า หรั บ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562
ซึ่งตรวจสอบโดยนายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 จากบริ ษัท ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยผู้สอบบัญชีได้ ให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนิ น งานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ น้ สุดวัน เดียวกัน ของบริ ษัท และบริ ษั ท ย่อย และเฉพาะของบริ ษั ท
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริ ษัท
ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่
ในปี 2560 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การได้ ถู ก
ประกาศบังคับใช้ ซึ่งมาตรฐานฉบับปรับปรุ งนีก้ ํ าหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อย เงินลงทุนในการร่ วมค้ า และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยสามารถเลือก
บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงินลงทุน
ในบริ ษัทร่ วมและการร่วมค้ า ทัง้ นี ้ บริ ษัทเลือกใช้ วิธีราคาทุนในการแสดงเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการซึง่ เป็ นวิธีเดิมที่บริ ษัทปฏิบตั ิ จึงไม่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรื อกําไรของบริ ษัท
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษัทได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง และฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฎิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีขึน้
เพื่อให้ มีเนือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้ อยคําและคําศัพท์ การตีความ และการให้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกับผู้ใช้ มาตรฐานการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินี ้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุม่ บริ ษัท
ในปี 2562 บริ ษั ทได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ปรั บปรุ งและฉบับ ใหม่ รวมถึ งแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีขึน้
เพื่อให้ มีเนือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุง
ถ้ อยคําและคําศัพท์ การตีความ และการให้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญ ชีกับผู้ใช้ มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินี ้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษัท
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (บีแอลเอ อินชัวรั นส์ โบรกเกอร์ )
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 บริ ษัทได้ มาซึ่งอํานาจควบคุมในบริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จํากัด (“บริ ษัทย่อย”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบกิจการนายหน้ าประกันวินาศภัย โดยการซื ้อหุ้นทุนและสิทธิออก
เสียงในบริ ษัทร้ อยละ 84 ทําให้ บริ ษัทมีส่วนได้ เสียในบริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด เพิ่มขึ ้นจาก
เดิมร้ อยละ 15 เป็ นร้ อยละ 99 และทําให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบการเงินรวมตังแต่
้ วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้ น
มา
ในปี 2558 บริ ษัทได้ เข้ าซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนในบริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด จํานวน
1,980,000 หุ้น ราคาหุ้ นละ 10 บาท คิ ด เป็ นเงิ น ทัง้ สิ น้ 19,800,000 บาท เนื่ องจากบริ ษั ท ย่ อ ยจดทะเบี ย น
เพิ่มทุนจํานวน 20 ล้ านบาท ทําให้ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อยเพิ่มขึน้ จาก 4 ล้ านบาท เป็ น 24 ล้ านบาท
โดยถือเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทย่อย
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ในปี 2559 ถึง 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยในระหว่างปี
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.)
ในปี 2559 บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จด
ทะเบียนในประเทศกัมพูชา ดําเนินธุรกิจหลักด้ านการรับประกันชีวิต บริ ษัทมีสดั ส่วนการร่วมลงทุนร้ อยละ 52
ในปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยในระหว่างปี
ในปี 2561 เมื่ อ วัน ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2561 ที่ ป ระชุม วิส ามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ของ Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Public Limited Company ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมีมติอนุมัติให้ หยุดการประกอบกิจการ
และดําเนินการชําระบัญชีโดยสมัครใจ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทได้ จัดประเภทขาดทุนสุทธิของ Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Public Limited Company เป็ นการดําเนินงานที่ยกเลิก
ในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยในระหว่างปี
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562
หน่วย:ล้ านบาท
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

2562

%

13,441.88
1,800.66
2,679.75
549.70
1,044.32
998.12

4.14
0.55
0.83
0.17
0.32
0.31

20.86
80,104.39
219,980.16
31.34
10,226.05
16.69
1,425.70
4.96
3.93
920.74
430.84
333,680.08

0.01
24.68
67.77
0.01
3.15
0.01
0.44
0.00
0.00
0.28
0.13
102.80

งบการเงินเฉพาะ

2561

%

2560

%

9,825.59
1,910.40
2,690.94
539.18
703.97
274.89

3.03
0.59
0.83
0.17
0.22
0.08

3,975.79
1,910.41
2,457.62
404.71
928.47
349.45

1.29
0.62
0.80
0.13
0.30
0.11

2562
13,367.37
1,800.66
2,679.75
549.70
1,044.32
998.12

%

2561

%

2560

%

4.01
0.54
0.80
0.16
0.31
0.30

9,745.78
1,910.40
2,690.94
539.18
703.97
274.89

3.00
0.59
0.83
0.17
0.22
0.08

3,877.09
1,910.41
2,457.62
404.71
928.47
349.45

1.26
0.62
0.80
0.13
0.30
0.11

33.50 0.01
87.96
0.03
20.86
0.01
75,171.94 23.16 77,121.93 24.98 80,104.39 24.01
217,424.08 66.99 208,373.41 67.49 219,980.16 65.94
30.30 0.01
29.59
0.01
31.34
0.01
56.41
0.02
11,561.54 3.56
9,404.60
3.05 10,226.05
3.07
17.75 0.01
18.82
0.01
16.69
0.01
1,333.67 0.41
1,314.55
0.43
1,425.47
0.43
4.96 0.00
4.96
0.00
3.75 0.00
11.25
0.00
3.93
0.00
2,154.03 0.66
1,511.62
0.49
920.74
0.28
897.39 0.28
824.05
0.27
395.50
0.12
324,577.85 100.00 308,729.19 100.00 333,621.45 100.00
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33.50
0.01
87.96
0.03
75,171.94 23.16 77,121.93 24.98
217,424.08 66.99 208,373.41 67.49
30.30
0.01
29.59
0.01
98.44
0.03
151.12
0.05
11,561.54
3.56 9,404.60
3.05
17.75
0.01
18.82
0.01
1,331.79
0.41 1,311.78
0.42
3.61
0.00
10.88
0.00
2,154.03
0.66 1,511.62
0.49
861.10
0.27
779.46
0.25
324,553.23 100.00 308,728.91 100.00

แบบ 56-1
งบการเงินรวม
หนี�สินและส่วนของเจ้าของ
หนี�สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนี�สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,707,566,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
อื่น ๆ
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ

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

%

2561

%

88.31 283,237.77 87.26
0.35
585.44 0.18
0.04
644.29 0.20
0.03
7.54 0.00
0.07
178.64 0.06
0.38 1,416.02 0.44
86.74 286,069.70 88.14

1,708.00

1,708.00

งบการเงินเฉพาะ
2560

%

2562

%

2561

%

2560

%

266,014.99 86.16 286,641.82 85.92 283,237.67 87.27 266,014.98 86.16
1,003.20 0.32
1,128.74
0.34
585.44
0.18 1,003.20
0.32
765.61 0.25
118.27
0.04
644.29
0.20
765.61
0.25
0.00
90.83
0.03
7.54
0.00
228.83 0.07
211.88
0.06
177.11
0.05
227.10
0.07
1,951.80 0.63
1,215.36
0.36 1,405.45
0.43 1,931.72
0.63
269,964.43 87.44 289,406.89 86.75 286,057.50 88.14 269,942.61 87.44

1,708.00

1,708.00

1,708.00

1,708.00

1,707.57
3,360.99

0.53
1.04

1,707.57
3,360.99

0.53
1.04

1,707.57
3,360.99

0.55
1.09

1,707.57
3,360.99

0.51
1.01

1,707.57
3,360.99

0.53
1.04

1,707.57
3,360.99

0.55
1.09

170.80
400.00
31,055.14

0.05
0.12
9.57

170.80
400.00
27,908.09

0.05
0.12
8.60

170.80
400.00
23,841.91

0.06
0.13
7.72

170.80
400.00
31,039.62

0.05
0.12
9.30

170.80
400.00
27,894.51

0.05
0.12
8.59

170.80
400.00
23,872.30

0.06
0.13
7.73

7,535.57

2.32

4,961.86

1.53

9,274.64

3.00

7,535.57

2.26

4,961.86

1.53

9,274.64

3.00

(4.78)
44,225.29
35.16
44,260.45
333,680.08

(0.00)
(4.70) (0.00)
(4.44) (0.00)
13.25 38,504.60 11.86
38,751.46 12.55 44,214.56 13.25 38,495.73 11.86 38,786.30 12.56
0.01
3.55 0.00
13.29
0.00
13.64 38,508.16 11.86
38,764.76 12.56 44,214.56 13.25 38,495.73 11.86 38,786.30 12.56
102.80 324,577.85 100.00 308,729.19 100.00 333,621.45 100.00 324,553.23 100.00 308,728.91 100.00
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แบบ 56-1

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562
หน่วย:ล้ านบาท
งบการเงินรวม
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น
(ลดลง) จากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลกําไรจากเงินลงทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
หัก: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
รับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรหลังภาษีเงินได้
การดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี
กําไรสุทธิ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การโอนกลับกําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับปี

2562

%

2561

งบการเงินเฉพาะ

%

2560

%

2562

%

2561

%

2560

%

35,692.32
(1,343.32)
34,349.01

72.99 40,891.99 75.91
(2.75) (1,303.54) (2.42)
70.24 39,588.45 73.49

44,039.16 78.18 35,692.43 73.02 40,892.09 76.01 44,039.21 78.20
(1,096.81) (1.95) (1,343.32) (2.75) (1,303.54) (2.42) (1,096.81) (1.95)
42,942.35 76.23 34,349.11 70.27 39,588.55 73.58 42,942.40 76.25

(41.25)
34,307.76
351.36
12,631.63
1,072.05
347.19
192.06
48,902.05

(0.08)
(34.24) (0.06)
70.16 39,554.21 73.42
0.72
374.93
0.70
25.83 12,255.04 22.75
2.19 1,486.22
2.76
0.71
61.98
0.12
0.39
137.94
0.26
100.00 53,870.33 100.00

(27.58) (0.05)
(41.25) (0.08)
(34.24) (0.06)
(27.58) (0.05)
42,914.77 76.18 34,307.87 70.19 39,554.31 73.52 42,914.82 76.21
268.15
0.48
351.36
0.72
374.93
0.70
268.15
0.48
11,552.14 20.51 12,631.63 25.84 12,202.36 22.68 11,552.14 20.51
1,361.74
2.42
1,072.05
2.19 1,486.22
2.76 1,361.74
2.42
101.40
0.18
347.19
0.71
61.98
0.12
101.40
0.18
131.65
0.23
170.67
0.35
120.03
0.22
116.21
0.21
56,329.85 100.00 48,880.77 100.00 53,799.83 100.00 56,314.47 100.00

3,580.42
35,505.32

7.32
72.60

32.14
47.45

23,182.75 41.16
23,504.75 41.73

3,580.42 7.32
35,505.32 72.64

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

(1.51) (891.20) (1.65)
6.14 3,465.08
6.43
1.25
857.18
1.59
3.35 1,770.55
3.29
89.15 48,077.11 89.25
10.85 5,793.22 10.75
1.88
813.15
1.51
8.97 4,980.07
9.24

(680.40) (1.21)
3,507.59 6.23
982.53 1.74
1,672.36 2.97
52,169.58 92.61
4,160.26 7.39
515.74 0.92
3,644.52 6.47

(740.83) (1.52) (891.20) (1.66) (680.40) (1.21)
2,993.71 6.12 3,455.23
6.42
3,498.85 6.21
610.20 1.25
857.16
1.59
982.44 1.74
1,629.99 3.33 1,763.97
3.28
1,665.09 2.96
43,578.82 89.15 48,060.66 89.33 52,153.49 92.61
4,160.98 7.39
5,301.95 10.85 5,739.17 10.67
515.74 0.92
1.51
813.15
918.03 1.88
9.16
3,645.24 6.47
4,383.93 8.97 4,926.02

(3.60)
4,384.30

3,643.44
(426.29)
(0.16)
(643.43)
2,573.56
(14.74)
2.93

17,313.05
25,562.45

(0.01)
8.97

(19.84)
4,960.23

(0.04)
9.21

7.45 (3,871.71)
(.87) (1,519.27)
-

(6.87)
(2.70)
-

(0.02)
(1.32)

(17.58)
3,626.94

17,313.05
25,562.45

4,971.17 8.83
(1,153.35) - 2.05
-

3,643.44
(426.29)
-

7.45 (3,871.71)
(.87) (1,519.27)
-

(0.02)
1.91

(9.12)
(763.56)

(0.02)
(1.36)

(643.43)

5.26 (4,313.28)

(7.66)

3,045.14

5.41

2,573.72

-

(14.61)
2.92

5.40
11.84

(11.68)
2,562.03
6,945.96

16.75
5.24 (4,296.04)
14.21
629.98

2.57

2.89

-

21.18
4.18

(11.81)
2,561.75
6,946.05

17.00
5.40 (4,296.28)
14.20
663.95

2.57

2.91

5.40
1.18
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(2.46)
0.43
(2.03)
3,043.11
6,670.05

2.13

23,182.75 41.17
23,504.75 41.74

(0.03)
6.44

(0.50)
1,078.20

-

32.18
47.51

(1.32)

(6.88) 4,971.17
(2.70) (1,153.35)
-

8.83
(2.05)
-

1,078.20

1.91

(763.56)

(1.36)

5.27 (4,312.78)

(7.66)

3,054.25

5.42

-

-

20.93
4.19

(7.63)
1.12

(2.11)
0.42
(1.69)
3,052.56
6,697.80

2.14

5.42
11.89

แบบ 56-1

งบกระแสเงินสด สําหรับสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

2562

2561

2560

2562

2561

2560

35,595.50

40,667.07

43,815.78

35,595.61

40,667.13

43,815.65

(547.66)

(1,239.06)

(425.73)

(547.66)

(1,239.06)

(425.73)

ดอกเบี้ยรับ

10,780.31

10,027.84

9,560.65

10,780.30

9,975.12

9,560.61

เงินปันผลรับ

1,870.94

2,003.42

1,599.72

1,870.94

2,003.42

1,599.72

รายได้จากการลงทุนอื่น

1,528.95

1,421.10

1,817.25

1,528.95

1,555.98

1,817.25

170.98

137.61

139.43

150.48

119.70

124.00

(35,150.35)

(24,736.17)

(23,272.23)

(35,150.35)

(24,736.17)

(23,272.23)

(3,129.80)

(3,569.33)

(3,436.49)

(3,119.34)

(3,567.12)

(3,429.08)

(572.96)

(674.59)

(691.32)

(572.86)

(674.59)

(691.32)

(1,523.90)

(2,170.16)

(1,612.22)

(1,519.21)

(2,145.58)

(1,604.08)

(244.88)

(369.82)

(511.74)

(244.88)

(369.82)

(511.74)

(1,102.69)

(17,911.76)

(32,975.90)

(1,098.76)

(17,993.97)

(32,994.49)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

รายได้อื่น
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม

1,362.81

(2,053.35)

(1,336.56)

1,362.81

(2,053.35)

(1,336.56)

เงินลงทุนอื่น

(4,067.14)

5,356.27

(278.34)

(4,067.14)

5,356.27

(278.34)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

4,970.12

6,889.06

(7,607.70)

4,968.89

6,897.95

(7,626.34)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(158.27)

(108.71)

(246.33)

(158.28)

(108.71)

-

-

(18.59)

38.10

-

(18.59)

(158.27)

(108.71)

(264.92)

(120.18)

(108.71)

(264.92)

เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(246.33)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

-

-

21.13

-

-

21.13

เงินปันผลจ่าย

(1,227.13)

(920.55)

(1,273.47)

(1,227.13)

(920.55)

(1,273.47)

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,227.13)

(920.55)

(1,252.34)

(1,227.13)

(920.55)

(1,252.34)

(10.00)

(8.32)

-

-

-

ผลกระทบจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

31.61

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ

(0.03)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ�น(ลดลง)สุทธิ

3,616.29

5,849.80

(9,133.28)

3,621.58

5,868.69

(9,143.60)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

9,825.59

3,975.79

13,109.07

9,745.78

3,877.09

13,020.69

13,441.88

9,825.59

3,975.79

13,367.37

9,745.78

3,877.09

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี
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ตารางสรุ ปอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะ
2560

2562

2561

2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ

(เท่า)
(วัน)

7.62
18.98

8.21
17.05

4.53
17.03

7.61
18.98

8.19
17.05

4.59
17.03

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ
อัตรากําไรขั้นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันรับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

96.12
15.54
10.13
4.43
0.83
8.97
10.59

96.73
14.86
10.57
4.60
1.02
9.21
12.84

97.45
9.87
10.20
4.65
1.19
6.44
10.06

96.12
15.57
10.10
4.43
0.83
8.97
10.60

96.73
14.75
10.55
4.60
1.02
9.16
12.75

97.45
9.90
10.18
4.65
1.19
6.47
10.11

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนรายได้รวมต่อสินทรัพย์รวม

(%)
(เท่า)

1.33
0.15

1.57
0.17

1.23
0.19

1.33
0.15

1.56
0.17

1.23
0.19

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

6.54
1.29
188.77
0.13
0.84
6.31
0.89
25.31

7.43
0.97
144.96
0.12
0.85
7.15
0.90
24.74

6.96
0.90
105.35
0.13
0.84
6.66
0.89
25.35

6.55
1.29
188.58
0.13
0.84
6.31
0.89
25.32

7.43
0.97
144.91
0.12
0.85
7.16
0.90
24.91

6.96
0.90
105.41
0.13
0.84
6.66
0.89
25.23

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.00
25.92
2.57
0.65
20.70

1.00
22.55
2.91
0.72
26.25

1.00
22.70
2.13
0.54
35.25

1.00
25.89
2.57
0.65
20.70

1.00
22.54
2.89
0.72
26.25

1.00
22.71
2.14
0.54
35.25

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

(12.72)
(13.26)
(9.30)
(27.87)
(8.41)
12.90
(11.61)
2.80

(7.15)
(7.83)
38.69
9.14
39.25
57.67
36.76
5.13

1.63
1.50
(22.44)
(41.30)
(31.76)
(47.15)
(28.89)
9.34

(12.72)
(13.26)
(8.45)
(27.87)
(7.62)
12.90
(11.00)
2.79

(7.15)
(7.83)
37.40
9.14
37.93
57.67
35.14
5.13

1.63
1.50
(22.36)
(41.30)
(31.77)
(47.15)
(28.84)
9.34

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสํารองต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ
ต่อหุ้น
ราคาตรา
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
กําไรสุทธิ/หุ้น
เงินปันผล
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด
อัตราการเจริญเติบโต
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
กําไรจากการรับประกันภัย
กําไรจากการลงทุน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
สินทรัพย์รวม
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
บทสรุ ปสําหรับผู้บริหาร

 ในปี 2562 บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด (มหาชน)  ในปี 2562 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายจํานวนทัง้ สิน้ 43,596 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 9 จากปี 2561 ทัง้ นีบ้ ริ ษัทไม่มีภาระเงินสํา รอง
(“บริ ษั ท ”) มี กํ า ไรสุท ธิ จ ากการดําเนิ น งานทัง้ สิ น้ 4,386 ล้ า น
พิเศษสําหรับ ปี 2562 นี ้
บาท คิ ด เป็ นกํ า ไร 2.57 บาทต่ อ หุ้น ลดลงร้ อยละ 12 จากปี
2561 ทังนี
้ ้หากไม่รวมผลของการกลับรายการเงินสํารองพิเศษ  อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy
Ratio: CAR) ณ สิ ้นปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 314
(LAT Reserve) ในปี 2561 จํ า นวน 660 ล้ า นบาท จะลดลง
 มู ล ค่ า พื น้ ฐานของกิ จ การ (Embedded Value) ณ วั น ที่ 31
เพียงร้ อยละ 1
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 70,882 ล้ านบาท คิดเป็ น 41.5 บาทต่อ
 ปี 2562 บริ ษั ท มี ร ายได้ ร วมจํ า นวนทัง้ สิ น้ 48,902 ล้ า นบาท
หุ้น เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13 จากปี 2561 สําหรับมูลค่าปั จจุบันของ
ลดลงร้ อยละ 9 จากปี ที่ผ่านมา โดยมีเบี ้ยประกันภัยรั บปี แรก
กรมธรรม์ ใ หม่ (Value of New Business) เท่ า กั บ 352 ล้ า น
จํานวน 6,198 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 24 สาเหตุหลักจากเบี ้ย
บาท คิดเป็ น 0.2 บาทต่อหุ้น ลดลงร้ อยละ 75 จากปี ที่ผ่านมา
ประกันภัยรับช่องทางธนาคารที่ลดลง
สาเหตุหลักจากการลดลงของเบีย้ รั บปี แรกช่องทางธนาคาร
 สัดส่วนช่องทางจําหน่ายของเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกสําหรับปี
และจากการที่บริ ษัทมีการปรับลดสมมุติฐานสําคัญ คือ อัตรา
2562 ช่ อ งทางธนาคาร ช่ อ งทางตัวแทน และ ช่ อ งทางอื่ น ๆ
ผลตอบแทนจากการลงทุ น (Return on Investment) และ
คิดเป็ นร้ อยละ 60 ร้ อยละ 31 และ ร้ อยละ 9 ตามลําดับ
อัตราดอกเบีย้ คิดลด (Risk Discount Rate) เป็ นร้ อยละ 3.50
 บริษัทมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิในปี 2562 รวมทังสิ
้ ้น 14,053
และร้ อยละ 8.30 จากร้ อยละ 4.25 และร้ อยละ 9.00 ในปี 2561
ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจากปี ก่อน โดยผลตอบแทนจากการ
ตามลําดับ
ลงทุนในปี 2562 ทังปี
้ อยู่ที่ร้อยละ 4.43
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน
เบีย้ ประกันภัยรับปี แรก
ปี 2562 บริ ษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกจํานวนทัง้ สิ ้น 6,198 ล้ าน
บาท ลดลงร้ อยละ 24 จากปี 2561 โดยเป็ นผลมาจากการลดลง
ของช่ อ งทางธนาคารร้ อยละ 32 ช่ อ งทางตัว แทนร้ อยละ 4 และ
ช่องทางอื่น ๆ ร้ อยละ 9 สําหรั บช่องทางอื่นๆ เบีย้ ประกันภัยรั บ
ลดลงจากการประกัน ภัย แบบกลุ่ม ในขณะที่ ช่ อ งทางการตลาด
ทางตรงและช่องทางออนไลน์ ในปี 2562 ยังคงมีอตั ราการเติบโตที่
ดี
สัดส่วนเบีย้ ประกันภัยรับปี แรกแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่าย
ในปี 2562 ช่ อ งทางธนาคารคิ ด เป็ นสัด ส่ ว นร้ อยละ 60 ช่ อ งทาง
ตัวแทนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31 และช่องทางอื่น ๆ สัดส่วนร้ อยละ
9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ วพบว่าการขายผ่าน
ช่ อ งทางธนาคารมี สัด ส่ วนลดลง ในขณะที่ ช่ อ งทางตัวแทนและ
ช่องทางอื่นๆ มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา

รูปที่ 1: เบีย้ ประกันภัยรับปี แรกแยกตามช่ องทาง (ล้ านบาท)

รูปที่ 2: เบีย้ ประกันภัยรับปี ต่ อไปแยกตามช่ องทาง (ล้ านบาท)

เบีย้ ประกันภัยรับปี ต่ อไป
ในปี 2562 บริ ษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไปจํานวน 29,494 ล้ าน
บาท ลดลงร้ อยละ 10 จากปี 2561 เนื่ อ งจากมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข อง
ช่องทางธนาคารที่ครบกําหนดชําระเบี ้ยจํานวนมากในปี นี ้
เบีย้ ประกันภัยรับรวม
ปี 2562 บริ ษัทมีเบีย้ ประกันภัยรั บรวมจํานวน 35,692 ล้ านบาท
ลดลง ร้ อยละ 13 จากปี 2561 ในส่วนของเบี ้ยประกันรับรวมแบ่ง
ตามช่องทางการจัดจําหน่ายในปี 2562 ช่องทางธนาคาร ช่องทาง
ตัวแทน และช่องทางอื่นๆ คิดเป็ น ร้ อยละ 56 ร้ อยละ 38 และร้ อย
ละ 6 ตามลําดับ

รูปที่ 3: เบีย้ ประกันภัยรับรวมแยกตามช่ องทาง (ล้ านบาท)
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สินทรัพย์ ลงทุนและรายได้ จากการลงทุน
ณ สิ น้ ปี 2562 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ล งทุน ทัง้ สิ น้ 323,787 ล้ า นบาท
เพิ่มขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2561 จํานวน 9,721 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมี
สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี ้รวมทังหมดร้
้
อยละ 81 ตราสารทุน
ร้ อยละ 9 และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 7
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้ จากการลงทุนทังสิ
้ ้นจํานวน 14,053 ล้ าน
บาทใกล้ เคียงกับปี 2561 โดยหากไม่รวมผลของกําไรจากเงินลงทุน
รายได้ จากดอกเบี ้ยและเงินปั นผลจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3
ณ สิ ้นปี 2562 นี ้ บริษัทมีส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่
ขายสุทธิ จากภาษี ทัง้ สิน้ 7,536 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2561
จํานวน 2,574 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากราคาที่เพิ่มขึ ้นของตรา
สารทุนและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ณ สิ ้นปี 2562 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับร้ อย
ละ 4.43 ลดลงจากร้ อยละ 4.63 สาเหตุ ห ลัก จากกํ า ไรจากเงิ น
ลงทุ น ที่ ล ดลง สํ า หรั บ อัต ราผลตอบแทนจากดอกเบี ย้ และเงิ น
ปั นผล (Investment Yield) ณ สิ ้นปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 4.10 ลดลง
เล็กน้ อยจากปี 2561

ตาราง 1: สินทรัพย์ ลงทุน ณ สิน้ ปี 2562

รูปที่ 4: รายได้ จากการลงทุน (ล้ านบาท)

รูปที่ 5: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

(3)

รายได้ จากดอกเบี ้ย + รายได้ จากเงินปั นผล + กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
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แบบ 56-1
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยรวมทังสิ
้ ้น 41,960
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 9 จากปี ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ลดลงของรายการสํารองประกันภัยจํานวน 13,733 ล้ านบาทจาก
กรมธรรม์ ที่ ค รบกํ า หนดอายุ จํ า นวนมากระหว่ า งปี ในขณะที่
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ ้นเพียง
10,093 ล้ านบาท ทัง้ นีบ้ ริ ษัทไม่มีภาระเงินสํารองพิเศษสําหรับปี
2562 นี ้
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานรวมทังสิ
้ ้น 1,636 ล้ าน
บาทลดลงร้ อยละ 8 จากปี ที่ผ่านมา โดยค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

รูปที่ 6: ค่ าใช้ จ่ายประกันภัย (ล้ านบาท)
46,307

รูปที่ 7: ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน (ล้ านบาท)
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-9% yoy
41,960

แบบ 56-1
กําไรสุทธิ
ในปี 2562 บริษัทมีกําไรสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 4,386 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรต่อ
หุ้น 2.57 บาทต่อหุ้น ลดลงร้ อยละ 12 จากปี 2561 อย่างไรก็ตาม
ในปี 2561 บริ ษั ท มี ก ารกลั บ รายการเงิ น สํ า รองพิ เ ศษ (LAT
Reserve) จํ า นวน 660 ล้ านบาท หากไม่ ร วมผลของรายการ
ดังกล่าว กําไรสุทธิปี 2562 จะลดลงเพียงร้ อยละ 1

รูปที่ 8: กําไรสุทธิ (ล้ านบาท) และกําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
(Risk-Based Capital: RBC)
บริ ษั ท มี อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ต่ อ เงิ น กองทุ น ที่ ต้ อ งดํ า รงตาม
กฎหมาย (CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ร้อยละ 314 เพิ่มขึ ้น
จากอั ต ราเงิ น กองทุ น ที่ ต้ องดํ า รงตามกฎหมาย ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2561 ที่ร้อยละ 260 ทัง้ นี ้ ณ สิน้ ปี 2562 บริ ษัทได้ มี
การปรับปรุ งหลักเกณฑ์การคํานวณเงินกองทุนของบริ ษัทประกัน
ชีวิต (RBC II) ซึ่งมีความเข้ มงวดมากขึน้ กว่าเดิมโดยเฉพาะด้ าน
การรองรับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต
มูลค่ าพืน้ ฐานของกิจการและมู ลค่ าปั จจุบันของกรมธรรม์
ใหม่ (Embedded Value and Value of New Business)
มูลค่าพื ้นฐานของกิจการ (Embedded Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 เท่ า กั บ 70,882 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นมูล ค่ า 41.5 บาทต่ อ หุ้ น
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 13 จากสิ น้ ปี 2561 สํ า หรั บ มู ล ค่ า ปั จจุ บั น ของ
กรมธรรม์ ใหม่ (Value of new business) ในปี 2562 เท่ากับ 352
ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า 0.2 บาทต่อหุ้น ลดลงจากสิน้ ปี 2561 ที่
1,396 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 75 การลดลงของมูลค่าปั จจุบันของ
กรมธรรม์ใหม่เป็ นผลจากการลดลงของเบี ้ยรับปี แรกของช่องทาง
ธนาคาร และ การปรับลดสมมุติฐานสําคัญ คือ อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Return on Investment) และ อัตราดอกเบี ้ยคิดลด
(Risk Discount Rate) เป็ นร้ อยละ 3.50 และร้ อยละ 8.30 จากร้ อย
ละ 4.25 และร้ อยละ 9.00 ในปี 2561 ตามลําดับ
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แบบ 56-1
สรุ ปฐานะการเงิน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ สิ ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอตั ราการ
เติบโตเพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2561 ที่ร้อยละ 3 หรื อ 9,102 ล้ านบาท
โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นสินทรัพย์ลงทุนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
93 ของสินทรัพย์รวม และคิดเป็ นอัตราส่วนต่อเงินสํารองประกัน
ชีวิตที่ร้อยละ 117

ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น ณ สิ น้ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เท่ า กับ 44,260
ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก ณ สิ ้นปี 2561 จํานวน 5,752 ล้ านบาทหรื อ
ร้ อยละ 15 สํ า หรั บ มู ล ค่ า ทางบัญ ชี ต่ อ หุ้ น (Book value/Share)
ณ สิ ้นปี 2562 นี ้เท่ากับ 25.9 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2561 ที่
22.5 บาทต่อหุ้น

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ เล็กน้ อย
เมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2561 โดยส่วนใหญ่ เกิดจากเงินสํารองประกัน
ชีวิตที่เพิ่มขึ ้น
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แบบ 56-1
อัตราส่ วนการเงินที่สําคัญ

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต
สําหรับภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ ในปี 2562 ธุรกิจมีเบี ้ยประกัน
ชีวิตรับใหม่ (New Business Premium) เท่ากับ 178,531 ล้ านบาท
มีอัตราการเติบโตลดลงร้ อยละ 1 จากปี 2561 อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าการลดลงดังกล่าวเป็ นการลดลง
ของเบี ้ยประกันชีวิตรับครัง้ เดียว (Single Premium) ที่ลดลงร้ อยละ
18 ในขณะที่ เ บี ย้ ประกั น ชี วิ ต รั บ ใหม่ ที่ ไ ม่ ร วม Single Premium
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา สําหรับ
เบี ้ยประกันชีวิตรับปี ต่อไปและเบี ้ยประกันชีวิตรับรวมเมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 3
เบี ้ยประกันภัยรับใหม่ของธุรกิจในปี 2562 จําแนกตามช่องทางการ
จําหน่าย ช่องทางตัวแทนมีการเติบโตของเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5 จากปี 2561 คิดเป็ นสัดส่วนเป็ นร้ อยละ 54 ของ
เบีย้ ประกันภัยรั บใหม่ทุกช่องทางซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึน้ จาก
ปี ก่อน ในขณะที่ช่องทางธนาคารมีการเติบโตของเบี ้ยประกันภัยรับ
ปี แรกลดลงร้ อยละ 7 และมีสัดส่วนร้ อยละ 36 ของเบี ้ยประกันภัย
รับใหม่ทุกช่องทาง ซึ่งลดลงเทียบกับปี 2561 สําหรับช่องทางอื่น ๆ
และการตลาดแบบตรง มีการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยรั บปี แรก
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี ก่อน

รูปที่ 10: ภาพรวมธุรกิจ เบีย้ ประกันชีวิตรับแยกตามประเภท

รูปที่ 11: ภาพรวมธุรกิจเบีย้ ประกันชีวิตรับใหม่ แยกตามช่ องทาง

ทีม่ า: สมาคมประกันชีวิตไทย

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 124

แบบ 56-1

รูปที่ 13: ภาพรวมธุรกิจ สัดส่วนเบี ้ยประกันชีวิตรับใหม่แยกตามช่องทาง

ตารางที่ 2: ภาพรวมธุรกิจ ส่ วนแบ่ งตลาดเบีย้ ประกันชีวิต ณ สิน้ ปี 2562

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย
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แบบ 56-1

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ วด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูล ทางการเงินที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูล
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ น
สาระสํ าคัญ ทัง้ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยอย่ างถูก ต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทัง้ ควบคุม ดูแ ลให้ มี
การปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ข้ อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุม ภายใน ณ วัน ที่ 12 พฤศจิ กายน 2562
ต่ อ ผู้ สอบบั ญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท แล้ ว ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ข้ อบกพร่ อ งและ
การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ของระบบการควบคุ ม ภายใน รวมทั ง้ การกระทํ า ที่ มิ ช อบที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ อง
แล้ ว บริ ษัทได้ ม อบหมายให้ นายเสนาะ ธรรมพิพัฒ นกุล เป็ นผู้ลงลายมื อชื่อกํ ากับเอกสารนีไ้ ว้ ทุกหน้ าด้ วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้
รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2. คุณชลลดา โสภณพนิช

กรรมการ

ผู้รับมอบอํานาจ
ชื่อ
1. นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน
และเลขานุการบริ ษัท

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

แบบ 56-1
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

1. ดร. ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
แต่งตังเมื
้ ่อ
26 เมษายน 2556
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- ปริ ญญาเอก Monetary Economics and
Econometrics & Operations Research,
Monash University, Australia
- ปริ ญญาโท Economic Statistics and
Monetary Economics, University of
Sydney, Australia
- ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic
Statistics, University of Sydney, Australia
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550
- หลักสูตร Advanced Management Program,
รุ่นที่ 113/2538, Harvard Business School
- หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP 6/2548) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

มี.ค. 2561 - ปั จจุบนั
ต.ค. 2560 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
ประธานกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริ ษัท และ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ ษัท และ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ธ.ค. 2559 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2559 - พ.ค.2561
2547- ปั จจุบนั

พ.ค.2562 - ปั จจุบนั
ก.พ.2561 - พ.ค.2562
2543 – ก.พ.2561

2557 – ก.ค. 2561

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 1

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท นวเวช อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน )
บริ ษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2557 – ก.ค. 2561

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริ หาร และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
รักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธาน
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

2543 – เม.ย. 2560
2542 – 2557

2550 – 2555

2545 – 2546
2559- ปั จจุบนั

2546- ปั จจุบนั

2561- ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 2

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท นํ ้ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ประสิทธิ์พฒ
ั นา จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด
(มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง จํากัด

บริ ษัท ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2553- ปั จจุบนั

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน
และงบประมาณ
คณะกรรมการจัดทําบันทึกข้ อตกลง
และประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
กรรมการ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการประเมินผลงาน
ผู้บริ หาร
กรรมการนโยบายการเงิน
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ผู้ช่วยผู้วา่ การอาวุโส

2546 – ปั จจุบนั

2552- 2557

2552- 2557
2551- 2552
2540- 2541

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 3

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

2. นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
แต่งตังเมื
้ ่อ
30 เมษายน 2557

77

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of
Arkansas, USA
- ปริญญาตรี Southern Arkansas University,
USA
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร, ปรอ.
รุ่นที่ 366
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สําหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่นที่
5 สถาบันพระปกเกล้ า
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่นที่ 6
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 98/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) CP รุ่น 4/2548 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
0.034%

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ต.ค. 2560 - ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
รองประธานกรรมการอาวุโส
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธาน
คณะผู้บริ หาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

2519 - 2549
2560 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั
2528- ปั จจุบนั
2547 - 2559

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 4

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
บริ ษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จํากัด
บริ ษัท ซี.พี. แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท นํ ้าตาลราชบุรี จํากัด
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

3. นางคมคาย ธูสรานนท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่งตังเมื
้ ่อ
26 เมษายน 2556
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- ปริ ญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 26/2546 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง
รุ่นที่ 34 สถาบันพัฒนาข้ าราชการ
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
(ปรอ.) รุ่นที่ 17/2546 สถาบันป้ องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่นที่ 7
- ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
รุ่นที่1/2554 สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

มี.ค. 2562 – ปั จจุบนั
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
ต.ค. 2560 - ปั จจุบนั
เม.ย.2557 – ปั จจุบนั
เม.ย.2556– ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี
ก.ค. 2559 - ก.พ.2560 กรรมการบริ หาร กรรมการลงทุน และ
รักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่
พ.ย.2559 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ก.ค. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
เม.ย 2559 -มิ.ย.2559 กรรมการตรวจสอบ
ม.ค. 2556 -เม.ย.2557 ที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่
2551-2554
รองเลขาธิการ
2546-2551
2543-2546
2539-2543
2538-2539

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 5

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยรี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ไทยรี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สํานักคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รองอธิบดีกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้ านการประกันชีวิต กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ผู้อํานวยการกองนโยบาย และ
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
สารสนเทศ
ผู้อํานวยการสํานักนายทะเบียน
กรมการประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2536-2538

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 6

ตําแหน่ ง

เลขนุการกรม

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรมการประกันภัย

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

4. คุณประพันธ์ อัศวอารี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมื
้ ่อ
30 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

63

- ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Certification Program (ACP)
รุ่นที่ 21/2550 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2559 - ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 - 2559
2550 - 2556
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2552 - เม.ย. 2556

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 7

ตําแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หารสมาคม กรรมการ
สมาคม กรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ ้าภาค
ตะวันออก
บริ ษัท บีซี อันดามัน จํากัด
บริ ษัท บีซี กอล์ฟ รี สอร์ ท เมเนจเม้ นท์ จํากัด
Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.
Blue Canyon Property Corp., Ltd.
Blue Canyon Development Co., Ltd.
Canyon Capital Ltd.
Legacy Resources (Thailand) Ltd.
Murex Co., Ltd.
Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

5. นายโชน โสภณพนิช
กรรมการ
รองประธานกรมการบริหาร
แต่งตังเมื
้ ่อ
15 ธันวาคม 2560

45

- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ Johns Hopkins University
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Upper Second
Class Honours, University College London
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 142/2554 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
-หลักสูตร Advance Audit Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 29/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- Fellow, Life Management Institute, LOMA

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
0.0071%

เป็ นพี่ชายของ
คุณชลลดา
โสภณพนิช

ทางอ้ อม
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 8

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ธ.ค. 2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ และรองประธาน
กรรมการบริ หาร
2556 - ก.ค. 2559
กรรมการลงทุน
2554 - ก.ค. 2559
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
2554 - ก.ค. 2559
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ส.ค. 2553 – ธ.ค.2553 ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
ก.ย. 2551 – ส.ค.2553 ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการตลาด
สถาบันการเงิน
2541 –2543
Senior Dealer, Foreign Exchange
Department
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Cambodia Life Insurance CompanyPlc
บริ ษัท เวลานาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า)
จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง
จํากัด
บริ ษัท จูน-จูลาย จํากัด
บริ ษัท สิริเดชา จํากัด
บริ ษัท ศรี ร่วมใจ หนองปรื อ จํากัด
บริ ษัท ศรี พฒ
ั นา โป่ ง จํากัด
บริ ษัท เดอะ ลินเนียจ จํากัด
บริ ษัท ไทยศรี ประกันภัย จํากัด
บริ ษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จํากัด
บริ ษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลีส จํากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 9

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2560 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2560 – 2561
2555 – 2559
2555 – 2558
2554 – 2559
2554 – 2559

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Innovative Finance Consultant
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ

2543 – 2551
2540 – 2541

Director, International Business
Financial Analyst, Corporate
Finance

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท เย็นใจ จํากัด
บริ ษัท เวลา ชะอํา เรสซิเดนเซส จํากัด
บริ ษัท ไอเดียส์ 1606 จํากัด
บริ ษัท วัฒนเชิดชู จํากัด
บริ ษัท เพลเชอร์ ออฟ ลิฟวิ่ง จํากัด
UNICEF
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
Cambodia Life Insurance Company Plc
สมาคมประกันชีวิตไทย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง
จํากัด
บริ ษัท กรี นสปอต จํากัด
Morgan Stanley, New York

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

6. คุณพนัส ธีรวณิชย์กลุ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

67

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการสรรหา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต

และพิจารณาค่าตอบแทน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Advanced Course in General
(Non-Life) Insurance, Swiss Insurance
training centre, Switzerland
- หลักสูตร Marine Consequential Loss
Insurance, Germany
- หลักสูตร Insurance School of Japan
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 129/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

แต่งตังเมื
้ ่อ
26 เมษายน 2559

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
0.0521%

ไม่มี

ทางอ้ อม
0.0002%

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ธ.ค. 2560 - ปั จจุบนั
เม.ย. 2559 - ปั จจุบนั

ธ.ค. 2561 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ที่ปรึกษา
กรรมการและประธานคณะผู้บริ หาร
กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ผู้อํานวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายรับประกันภัย
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ ายประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง
Chairman

ก.พ. 2558 – ปั จจุบนั

Director

ม.ค. 2562 – ปั จจุบนั
ม.ค.2559 – ธ.ค.2561
เม.ย.2554 - ปั จจุบนั
ก.พ.2554 – ปั จจุบนั
2554 - 2558
2553 - 2558
2550 - 2552
2544 – 2550
2543 - 2544
2536 - 2543

2542 - 2543
2537 - 2539

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 10

รองประธานคณะอนุกรรมการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
รองประธานคณะอนุกรรมการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
Bangkok Insurance (Lao) Company
Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company
Limited
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

7. รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
แต่งตังเมื
้ ่อ
30 เมษายน 2557
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- ปริ ญญาโท Industrial Eng. & Management,
Asian Institute of Technology ( A.I.T)
- ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรม
อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma of Lead Assessor of ISO-9000,
QMI
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 114/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 277/2562 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Executive Committee
กรรมการ

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 11

Chair Professor of Innovation
Management
AUN-QA Expert

Council of Engineers (Thailand)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
Chulalongkorn University
ASEAN University Network (AUN)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

8. นางสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
แต่งตังเมื
้ ่อ
29 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
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- ปริ ญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Bernard College,
Columbia University, USA
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17/2556
- Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Ultra-Wealth สมาคมเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริ หารการท่องเที่ยวสําหรับผู้บริหาร
ระสูง (กทส) รุ่น 2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ทูตสุขภาพ ประจําปี การศึกษา
2561-2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสําหรับนักบริ หาร
ระดับสูง (วบส) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
0.0137%

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 12

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

พ.ค. 2560 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

กรรมการลงทุน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ริ เวอร์ ไซด์ การ์ เด้ น มารี น่า จํากัด
บริ ษัท ซิตี ้เรี ยลตี ้ จํากัด
บริ ษัท เอเซีย อินดัสเตรี ยลพาร์ ค จํากัด
บริ ษัท ชาเตรี ยนโฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท สุขมุ วิท ซิตี ้ จํากัด
บริ ษัท เอเซียเสริ มกิจ จํากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

9. นายมิโนรุ คิมรู ะ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
แต่งตังเมื
้ ่อ
25 มีนาคม 2561

53

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

- ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
Kyoto University ประเทศญี่ปนุ่

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 13

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

พ.ค. 2561- ปั จจุบนั
มี.ค. 2561- ปั จจุบนั
2562- ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
Director,Grand Guardian

2562- ปั จจุบนั

Director

2562- ปั จจุบนั

Director

2561- ปั จจุบนั
2561- ปั จจุบนั

Executive Officer, Head of Asia
Pacific
Director and Chairman

2561- ปั จจุบนั

Director

2561- ปั จจุบนั

Director

2561- ปั จจุบนั

Director

2561- ปั จจุบนั
2559 – 2561

Commissioner
General Manager

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
Nippon Life Insurance Company Ltd
(Myanmar)
Reliance AIF Management Company Ltd
(India)
Reliance Capital AIF Trustee Company
Private Ltd (India)
Nippon Life Insurance Company
Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ)
Pte.Ltd.(Singapore)
Nippon Life Global Investors Singapore
Ltd.(Singapore)
Reliance Nippon Life Insurance
Company Limited (India)
Reliance Nippon Life Asset
Management Limited (India)
PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)
International Planning & Operation,
Nippon Life Insurance Company

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 14

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2558 – 2559

General Manager

2557 – 2558

General Manager

2553 – 2557

General Manager

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

Treasury and Capital Markets,
Nippon Life Insurance Company
Separate Account Investment,
Nippon Life Insurance Company
Investment Division,Head of Investment
Planning, Nissay Asset Management
Corporation

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

10. นายโคจิ อิชิบะ
กรรมการ
แต่งตังเมื
้ ่อ
27 เมษายน 2561

อายุ
(ปี )

51

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต Doshisha
University ประเทศญี่ปนุ่

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

เม.ย. 2561 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2561- ปั จจุบนั
2558 – 2561
2558- ปั จจุบนั
2554 – 2558
2549 – 2554

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 15

ตําแหน่ ง

กรรมการ
Alternate Director

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
Grand Guardian Nippon Life Insurance
Company Ltd (Myanmar)
Director and Chief Executive
Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ)
Officer
Pte. Ltd. (Singapore)
General Manager, Global Insurance Nippon Life Insurance Company
Business
General Manager International
Nippon Life Insurance Company
Planning & Operation
Commissioner
PT Sequis (Indonesia)
Seconded to reliance
Life Insurance Company Ltd (India)
Deputy General Manager
International Planning & Operations
Department

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

11. นายยูอิชิ ฮอนด้ า
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
แต่งตั ้งเมื่อ
29 เมษายน 2558

49

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์
Doshisha University ประเทศญี่ปนุ่

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง และกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
Director and CEO

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

2559 – พ.ค. 2561
2558 - ปั จจุบนั
2558 - 2559
2552 - 2558

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 16

Deputy General Manager

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ)
Pte. Ltd.
International Business, Nissay Asset
Management Corporation

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

12. นางประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
แต่งตังเมื
้ ่อ
30 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

52

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่นที่ 32/2562 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
1.8375%

ไม่มี

ทางอ้ อม
0.3514%

24

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 17

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2548 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2534 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรี นสปอต จํากัด
บริ ษัท กรี นสปอต จํากัด
บริ ษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษัท เอ็น แอล เรสซิด้นท์ จํากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

13. นางสาวชลลดา โสภณพนิช
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่งตังเมื
้ ่อ
15 ธันวาคม 2560

39

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Stanford University
สหรัฐอเมริกา
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of
Cambridge อังกฤษ
- Chartered Financial Analyst (CFA),
Association of Investment Management
and Research, USA

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
0.0064%

น้ องสาว
คุณโชน
โสภณพนิช

ทางอ้ อม
ไม่มี

-หลักสูตร Directors Certification Program

(DCP) รุ่นที่ 269/2562 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 18

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2562 – ปั จจุบนั

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

มี.ค. 2561 – ปั จจุบนั

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และ
วางแผนธุรกิจองค์กร และรักษาการ
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายลงทุนตราสารทุน
กรรมการ
นักเศรษฐศาสตร์

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ธ.ค. 2560 - ปั จจุบนั
2554 – 2547

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่าง
ประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

14. นายเวทิศ อัศวมังคละ
กรรมการ

51

- ปริ ญญาโท Banking, Corporate and Finance
Law, Fordham University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี นติ ิศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-หลักสูตร เนติบณ
ั ฑิต เนติบณ
ั ฑิตยสภา
- Advanced Management Program, Harvard
Business School, Boston, USA (2559)
- Leading Disruptive Innovation with Design
Thinking, Stamford University
- The Asian Financial Leaders Program
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 90/2550 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เม.ย. 2561 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ ผู้จดั การสาย
ทรัพยากรบุคคล
รองผู้จดั การอาวุโส ผู้จดั การสาย
ทรัพยากรบุคคล
รองผู้จดั การอาวุโส บริหารแรงงาน
สัมพันธ์ สายทรัพยากรบุคคล
รองผู้จดั การอาวุโส ปฏิบตั ิการ
ทรัพยากรบุคคล สายทรัพยากรบุคคล
รองผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายผู้จดั การใหญ่
ผู้จดั การ ฝ่ ายผู้จดั การใหญ่
ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ ายผู้จดั การใหญ่
นิติกร สํานักงานกฎหมาย

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ทางอ้ อม
ไม่มี

2541-2552

2534-2537

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 19

วิเทศนิติ
วิเทศนิติ
วิเทศนิติ
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

15. มล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
แต่งตั ้งเมื่อ
6 สิงหาคม 2561

63

- ปริ ญญาโท MBA Southeastern Oklahoma
State University, USA
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
-หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 270/2562 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
-หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุ่นที่ 28 (วตท.28) วิทยาการตลาดทุน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ส.ค. 2561- ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร กรรมการลงทุน
กรรมการบริ หารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธาน
เจ้ าที่บริ หาร
กรรมการ
อุปนายกฝ่ ายบริ หาร
ที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่
อุปนายกฝ่ ายวิชาการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายกิจการ
ภายนอก
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั ิการ
อุปนายกฝ่ ายการตลาด
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสฝ่ าย
ตัวแทน
VP, Bangkok Agency / Agency
Administration

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

มิ.ย.2562- ปั จจุบนั
ส.ค. 2561- ปั จจุบนั
ส.ค. 2560 - ก.ค.2561
ส.ค.2559 – ก.ค.2561
2559 – 2560
2555 – 2559
ส.ค.2555 – ก.ค.2559
2554 – 2555
2550 - 2554

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 20

บริษัท เนชัน่ แนลดิจิทลั ไอดี จํากัด
สมาคมประกันชีวิตไทย
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สมาคมประกันชีวิตไทย
บริ ษัท เอไอเอ จํากัด
บริ ษัท เอไอเอ จํากัด
สมาคมประกันชีวิตไทย
บริ ษัท เอไอเอ จํากัด
บริ ษัท เอไอเอ จํากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

16. นายเสนาะ
ธรรมพิพฒ
ั นกุล
รองผู้จดั การใหญ่
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายการเงิน และ
เลขานุการบริษัท
(รายละเอียดตามหัวข้ อที่
8.3 เรื่องโครงสร้ างการ
จัดการ)
แต่งตั ้งเมื่อ
1 มิถนุ ายน 2561

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

56

- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
Western Michigan University, USA
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุณวุฒิ Chartered Financial Analyst (CFA),
Association of Investment Management
and Research, USA
- คุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP),
Financial Planning Standard Board, USA
- Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 19/2549 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 64/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
- Effective Minutes Taking(EMT) รุ่นที่ 4/2548
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 198/2557 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัท
- Fellow, Life Management Institute (FLMI),
Life Office Management Association, USA
- หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่นที่ 2/2544 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
0.0059%

ไม่มี

ทางอ้ อม
0.0008%

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 21

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

มิ.ย 2561 – ปั จจุบนั

รองผู้จดั การใหญ่ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารฝ่ ายการเงิน
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส
สายการลงทุน
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สายการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส สายการลงทุน

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

2556 – พ.ค. 2561
2550 - 2555
2546 - 2549

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

17. นายอนุชา ภิงคารวัฒน์
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่สายงาน
ตัวแทนและทีป่ รึกษาทางการ
เงิน
แต่งตั ้งเมื่อ
15 พฤศจิกายน 2561

56

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร สถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต Michigan
State University, USA

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

พ.ย 2561 – ปั จจุบนั

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สายงานตัวแทน
และที่ปรึกษาทางการเงิน
เจ้ าของแฟรนไชส์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงาน
บริ หารตัวแทน
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานพัฒนา
ธุรกิจ
Director of Accidental & Health
Director of Agency BKK Zone C
Head of Financial Planner

2552 – ปั จจุบนั
2558 -2559
2557 – 2558
2555 – 2557
2549 – 2555
2547 – 2549

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 22

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซับเวย์ อันลิ ้งค์ จํากัด
บริ ษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท วินน์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โบรคเกอร์
จํากัด
บริ ษัท เอไอเอ จํากัด
บริ ษัท เอไอเอ จํากัด
บริ ษัท เอไอเอ จํากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

18. นางสาวจารุวรรณ
ลิ ้มคุณธรรมโม
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่สายบัญชี
และการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่งตังเมื
้ ่อ
21 ธันวาคม 2561

39

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- Fellow, Life Management Institute (FLMI),
Life Office Management Association, USA
- คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT TM
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง รุ่นที่ 4/2557 สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 23

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ม.ค. 2562 – ปั จจุบนั

2555 – ธ.ค. 2561
2555 - ปั จจุบนั
2545- 2555

ตําแหน่ ง

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่สายบัญชีและ
การเงิน และรักษาการผู้บริ หารฝ่ าย
ธุรการ
ผู้อํานวยการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
กรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

19. นางอรนุช สําราญฤทธิ์
ผู้อํานวยการอาวุโส
สายประกันชีวิต
กรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่งตั ้งเมื่อ
1 มกราคม 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

54

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Fellow, Life Management Institute (FLMI),
Life Office Management Association, USA
- Certificate of Course Underwriting Life and
Health Insurance, LOMA
- Associate, Customer Service, LOMA
- คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT TM
- ศึกษาดูงานด้ าน Operation ที่ Nippon Life
Insurance Company, Japan

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 24

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2559 - ปั จจุบนั
2556 – 2558
2555 - 2556

ผู้อํานวยการอาวุโส สายประกันชีวิต
ผู้อํานวยการ สายประกันชีวิต
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายบริหารงาน
กรมธรรม์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ส่วนงาน
กรมธรรม์ Bancassurance

2549 - 2554

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

20. นางสาวศิรินารถ วงศ์เจริญ
สถิตย์
ผู้อํานวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตั ้งวันที่
1 มกราคม 2562

อายุ
(ปี )

50

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

- ปริ ญญาตรี สถิติประกันภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดูงานด้ าน Operation และ Life Plaza ที่
Nippon Life Insurance Company, Japan

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2562 - ปั จจุบนั

2561 – 2562
2557 - 2561
2556

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 25

ตําแหน่ ง

ผู้อํานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรักษาการผู้บริหารฝ่ าย
สถาปั ตยกรรมซอฟท์แวร์ และพัฒนา
ระบบ 1 และ 2
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายสถาปั ตยกรรม
ซอฟท์แวร์ และพัฒนาระบบ 2
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายสถาปั ตยกรรม
ซอฟท์แวร์ และพัฒนาระบบ 2
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายฐานข้ อมูลและ
ทดสอบซอฟท์แวร์

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

21. นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์
ผู้อํานวยการอาวุโส
สายธุรกิจและช่องทางอื่น
และรักษาการผู้บริหารสายการ
ขายช่องทางสถาบันการเงิน
แต่งตั ้งวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2562

39

- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
University of London, UK
- ปริ ญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต
University of Warwick, UK
- ปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- คุณวุฒิ Diploma in Economics, University of
Warwick, UK

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
สัดส่ วนการ
ระหว่ าง
ถือหุ้นในบริษัท
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ทางตรง
ไม่มี

ไม่มี

ทางอ้ อม
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2562-ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการอาวุโส สายธุรกิจและ
ช่องทางอื่น รก.ผู้อํานวยการฝ่ ายขาย
ช่องทางอื่น และ ผู้บริ หารส่วนกลยุทธ์
ธุรกิจยูนิตลิงค์
Head of Distribution Support and
Strategy & Expert Team, Unit
Linked Business
Head of Strategic Planning &
Campaign and Fund Strategy,
Unit Linked Business
Project Manager (Unit Linked
Business Establishment),Project
Management Office
Unit Linked Activity Excutive,
Financial Advisor
Investment Linked Specialist,
Marketing Department

2559-2561

2558-2559

2557-2558

2555-2557
2553-2555

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 26

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เอไอเอ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เอไอเอ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เอไอเอ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เอไอเอ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอไอเอ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่ อย
รายชื่อบริษัทย่ อย
และบริษัทร่ วม
รายชื่อกรรมการ
1. นางคมคาย ธูสรานนท์
2. นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
3. นางสาวิตรี รมยะรูป
4. นายศิริ การเจริญดี
5. นายโคจิ อิชิบะ
6. นายคิมรู ะ มิโนรุ
7. นางประไพวรรณ ลิมทรง
8. นายยูอิชิ ฮอนด้ า
9. นายดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
10. นายประพันธ์ อัศวอารี
11. นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ
12. นางสาวชลลดา โสภณพนิช
13. นายโชน โสภณพนิช
14. นายเวทิศ อัศวมังคละ
15. หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์
โบรกเกอร์ จํากัด

บริษัท Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Plc.

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทลั ไอดี
จํากัด

x
/

หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ
2. บริษัทย่อย ให้ หมายถึง บริ ษัทย่อยที่มีนยั สําคัญ เช่น มีรายได้ เกินกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ รวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปี บญ
ั ชีลา่ สุด
เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 1

/

แบบ 56-1

รายชื่อบริษัทย่ อย
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายโชน โสภณพนิช
2. หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
3. นายอนุชา ภิงคารวัฒน์
4. นางอรนุช สําราญฤทธิ์
5. นางสาวจารุวรรณ ลิ ้มคุณธรรมโม

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรก
เกอร์ จํากัด

บริษัท Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Plc.

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทลั
ไอดี จํากัด

x
/
x
/
/

หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ
2. บริษัทย่อย ให้ หมายถึง บริ ษัทย่อยที่มีนยั สําคัญ เช่น มีรายได้ เกินกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ รวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปี บญ
ั ชีลา่ สุด

เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 2

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตวรจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ – นามสกุล

นายประธาน ขจิตวิวฒ
ั น์

อายุ

59 ปี

การศึกษา

- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

การฝึ กอบรม

การปฏิบตั ิงานภายใต้ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
บริ บทใหม่ โปร่งใส อย่างยัง่ ยืน
Performance Dialogue
Knowledge Management (KM)
COSO ERM
CAS Program
Operational Audit
Financial Audit
Compliance Audit
Computer and Security Control System
Review and Evaluation the Audit Work,
Creative Problem Solving
Leadership
The 7 habits highly effective people

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 1

แบบ 56-1

ประวัติการทํางาน
ปี 2550 – ปั จจุบนั : ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบ
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ปี 2549 – 2550

: ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
บริ ษัท แอสคอน คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ปี 2538 – 2549

: ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
บริ ษัท สามารถคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ปี 2536 – 2538

: ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นิธิภทั ร จํากัด (มหาชน)

ปี 2527 – 2536

: ผู้สอบบัญชีภายใน ฝ่ ายตรวจสอบ (หัวหน้ าทีมตรวจ)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 2

แบบ 56-1

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกํากับการปฎิบัติงาน
ชื่อ-นามสกุล
อายุ

นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ฝัน้
46 ปี

การศึกษา

ปริ ญญาโท การเงินและการบัญชี จาก Hofstra University (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ปริ ญญาตรี การเงินและการค้ าระหว่างประเทศ จาก Florida Atlantic University
(ประเทศสหรัฐอเมริ กา)

การฝึ กอบรม

Anti-Corruption : The Practical Guide
หลักในการปฏิบตั ิงานด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ าย สําหรับธุรกิจด้ านการประกันชีวิต
การบังคับใช้ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การบริ หารความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management)
กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันชีวิต
การจัดทํารายงานความยัง่ ยืน
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา เรื่ อง Foreign Account Compliance Act (FATCA)
หลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance for Executives)
การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจประกันภัย
หลักสูตร “การกํากับดูแลด้ าน Market Conduct ภาคธุรกิจการเงิน”
หลักสูตร การจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
หลักสูตร IT Compliance
หลักสูตร Head of Compliance

ประวัติการทํางาน
2557 – ปั จจุบนั
: ผู้อํานวยการ สํานักกํากับการปฏิบตั ิงาน
: บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
2555 – 2557
: ผู้ช่วยกรรมการบริ หาร
: บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิชยั จํากัด
2543 – 2555
: ผู้จดั การอาวุโส
: บริ ษัท ไพรซ์วอเทอร์ เฮาส์คเู ปอส์ จํากัด
เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 3

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 หน้ าที่ 1

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2562

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 1

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 2

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 3

